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  کالمی از مترجم
  

بسیاري از  يهاي زیادي را دربارهاین کتاب حقایق و واقعیت

ا ابهامات ایجاد شده در رابطه با اکنکار، پال و اساتیداز  پس ك

ها، توان متوجه دیدگاهاین کتاب می يمطالعه ند؛ باکوي افشا می

در مورد پال توئیچل و اکنکار شد؛ این  منتقدین ادعاها و تفکرات

 ،هاي درونی را بروز دهند که نویسندهتوانند چالشها میدیدگاه

ها پرداخته است؛ به صورت جدي و موشکافانه به آن داگ مارمن،

خود بارها و بارها در  داگهمانطور که  ،به خاطر داشتولی باید 

 است؛ جوینده خود باید تصمیم بیان کردهکتاب  هايتمامی بخش

 بگیرد که حقیقت چیست. 

کنم، ولی در ایران اکنون در ایاالت متحده زندگی میهم هرچند

ایرانی  هاياکیستبسیاري از توانم بگویم که می ام وبزرگ شده

ات حداقل از جزئی ی دارندیا کسانی که در ایران با اکنکار آشنای

 هاي ایجاد شده بر سر پال توئیچل و اساتیدو جنجال این رویدادها
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٢ 

 

از وي اطالعی ندارند؛ ولی با توجه به وجود ابهامات و  ك پسا

شایعات و انتشار کتاب دیوید لین در آن کشور، بر خود الزم 

ي کمر همت به ترجمه تر،تصویري کامل يتا براي ارائه دانستم

  ببندم.   تمام حقیقت

با وجودیکه در باال علت ترجمه این کتاب را نوعی احقاق حق در 

منتشر شده توسط دیوید لین  هاي کتابِمقابل ادعاها و سفسطه

ها، تجربیات و بسیاري از ها، بینشام، ولی روشنگريبرشمرده

 يرا شدیداً به ارائهن هاي موجود در این کتاب بود که مگفتمان

  ایرانیان عزیز ترقیب کرد. آن به

 یافتم چیزي  فراتر از پاسخی به کتاب دیوید تمامِ حقیقتآنچه در 

لین بوده است. زمانی که خود را همراه با نویسنده و جستجوها و 

، افتمن حقیقت یها و حتی مکاشفات درونی او براي یافتگفتمان

 يه نوبهبکه د معنوي پال نصیبم ش احقاق حقِ میراثچیزي فراتر از 

ام، همین دهد که پیام پال را کامل درك نکردهخود نشان می
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ب خواندن این کتاکه شدیداً ترقیب شده و شود باعث می موضوع

  را به مخاطبین عزیز پیشنهاد کنم. 

رویدادها و روندهایی  اطالعات ارزشمندي از وقایع،، تمامِ حقیقت

 کند وارائه می اندهداديرواکنکار  گیريِکه در ابتداي شکل

. تا حدي دهدفرآیندهاي ناملموس مسیر معنوي اك را شرح می

ی را وارد جزئیات شمادر این کتاب  از وقایع وصف شده تعداديکه 

را از آنچه در واقع در  شماها و تصورات د که پیش فرضنکنمی

برد. ولی به یاد داشته باشید میدهد، از بین اکنکار روي داده و می

کند. هر چه بیشتر به حقیقت نزدیک می شما را ،طرف دیگر که از

ار قدیمی و افک ،پس شاید این کتاب چالشی باشد تا بتوانیم با آن

از  يجدید يو به مرحله کردهالگوهاي قدیمی ذهنی خود را رها 

  ادراك دست یابیم. 

 ياز دانش و اطالعاتی که این کتاب در زمینهبا شما  دوباره باید

ي تصویر ،تمام حقیقت . نه تنهابگویم دهدمعنوي به دست می

تر از آنچه واقعاً در زمان شروع کار پال توئیچل، هنگام شفاف
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کند و میراث حقیقی که براي نوشتن از اکنکار روي داد ارائه می

در این راه چند بلکه  دهد،ما پشت سر گذاشت را به ما نشان می

 طریق اكرا به روي خرد معنوي هایی گام فراتر رفته و درب

  گشاید که براي من به شخصه بسیار بصیرت بخش بوده است.می

 رو بتواند پیام نویسنده را به صورت کامل به امید است ترجمه پیشِ

  انتقال دهد.  خواننده

ها  نظریات مترجم وجود دارد بعد از اتمام نویسهر کجا در پی

  .نوشته شده است )مترجم(واژه  جمله یا پاراگراف در داخل پرانتز

شد که در می هایی باید به نظر نویسنده اضافهدر بعضی نقاط بخش

 بارتعها نیز با افزودن ، این بخشندمتن اصلی کتاب موجود نیست

  .ها آمده استنویسدر پرانتز در پی به نقل از نویسنده) مترجم(

سی به فارها شامل نام التین اسامی تبدیل شده نویسمابقی پی

مسلماً  و ها استفاده کند.از آن جهت ارجاءباشد تا خواننده بتواند می

هاي فوق را ندارند، در کتاب اصلی ها هم که نشانهباقی پی نویس

  ند.اهحضور داشت
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تر از حد عادي انتخاب فونت مورد استفاده در این کتاب بزرگ

 واقع کتابدر شده و همین امر دلیل تعداد زیاد صفحات آن است، 

خاطرِ صفحه است ولی به  544باشد اصلی که به زبان انگلیسی می

، براي راحتی بیشتر خوانندگان محترم براي استفاده ي داگتوصیه

ن نحو ها به ایاندازه فونت ،هاي تلفن همراه و تبلتدر دستگاه از آن

  تغییر داده شد.

ین ا يهاي ترجمهکتاب که در تمامی برهه يدر پایان از نویسنده

 در اینجا الزم است را یاري نمود کمال تشکر را دارم.ن اثر بزرگ م

 به خاطر و عزیز محترم دو ویراستارکمال تشکر را از  همچنین

ولی خواستند نامی از  ،در اینجانب قرار دادننظراتی که در اختیا

 ي این ترجمه اشکاالتیدر نسخِ اولیه .ابراز نمایم ،ها برده نشودآن

ها، این کتاب هرگز شکل کنونی بدون کمک آن وجود داشت که 

سال به طول انجامید،  3ي این کتاب ترجمهگرفت. را به خود نمی

با این حال ممکن است اشکاالت کوچک نوشتاري وجود داشته 
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دگان طلب دارم این اشکاالت را باشد که صمیمانه از خوانن

  بخشایند. ب

 رايب معنویت در جدید عصري بتواند کتاب این آنکه آرزوي با

 اتیداس تمامی به کنممی تقدیم را آن. نماید فرآهم عزیز ایرانیان

 مراهه به خود با کنون تا زمان ابتداي از را حقیقت مشعل که اك

  .اندداشته

  آرمان رادنیک

1395بهار 
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  یـدردانـق

 

 یک و اینترنت در آزاد گفتگوي یک تنها ابتدا در کتاب این

 دایته سکان وقتی که کردم آغاز باور این باابتدا . بود آزمایش

 گزهر. شد خواهد ما ارمغان بصیرت سپاریم،می حقیقت به را خود

 در اينتیجه چنین و رشد کرده گونهبدین که کردمنمی تصور

  .باشد  برداشته

 و کردنددر بحث شرکت می تارنماخیلی سریع بازدیدکنندگان از 

 ما. ندنوشت را خود شخصی هايدریافت نفر صدها که نپایید دیري

 ی از یکاتقطع پیوستن هم به شاهد و پرداختیم کنکاش به ترعمیق
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 ما براي را خود و آن تصویر به آرامی بودیم جدید کامالً تصویر

  .کردمی نمایان

ولی . کنم کتاب این صرف وقت سال هفت نداشتم قصدمن 

 از که شدندمی نمایان مناسب يلحظه در و درپیپی هاواقعیت

 ايبتدتوان به اطالعات مربوط به امی اکتشافاتآن  مهمترین

 فکش اخیر ماه چند همیندر  که اشاره کرد توئیچل پال زندگی

 هک آنجایی تا کرد،به سرنخ بعدي هدایت میما را  یسرنخ هر. شد

 پال کامل بیوگرافی به تبدیل روپیش کتاب گفت توانمی اکنون

  .است شده اکنکار گذاربنیان و او، زندگی توئیچل،

 را مسیر سکان هدایت فردي انگار که پیشرفت نحوي به فرایند این

 يپا رد جستجوي در وضعیت این از نظر من ولی. در دست داشت

 ودهب آنجا در دیگري، شخص ما از قبل گویی. است نهفته وقایع

  .است
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 پیش ویرایش از کرد، کمک به من مراحل تمامی در 1کارن همسرم

 ودیمنب قادر هرگز حال، این با کتاب، چاپ و تهیه تا اول هاينویس

 نحوي هر هب که افرادي تعداد. یابیم دست چیزي چنین یی بهتنهابه 

 نام وانتنمی که است زیاد قدري به داشتند شرکت فرایند این در

 آورده اینجا در هاآن از خیلی اسامی. کرد ذکر اینجا در را همه

  :اشیمب داشته ویژه تشکر بعضی از گرفتیم تصمیم ولی شده،

 از او دانش عمق و توئیچل پال مورد در 2سیمپسون پتی هايداستان

 باعث ،بود کرده کار وي با نزدیک صورت به سال سالیان که مردي

 خود بهحس نزدیکی خاصی  کتاب این در موجود اطالعات شد

 پادوکا به خود سفر از بعد 3کریسالك ملودي که اسنادي. بگیرد

 نای به جدید بعدي فرستاد، من براي 5الو دانا همراه به 4کنتاکی در

                                                           

1 Karen 
2 Patti Simpson 
3 Melodie Chrislock 
4 Paducah, Kentucky 
5 Dana Lowe 
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 اساس بر 6منول فیل توسط جلد انگیز شگفت طراحی. بخشید بحث

تمام  يعالقه همچنین ،باشدمی 7لنون جري توسط شده تهیه تصویر

  .است داشته بسزایی تأثیر کتاب، کل به فیل و کمال

 فیل، دي،ملو هايصحبت ينتیجه کتاب جلد پشت توضیح و عنوان

 شهر از رانندگی حین در بعد و ناهار صرف حین در من و کارن

 مکک ولی. کردند کمک نیز کتاب ویرایش در هاآن. بود 8کبک

 پیشنهادات و ویرایش بازخوانی، در 9الیکان دبِرَ و سروین دیویس

 هاآن .بود کمال و تمام و زدنی مثال ،دادند کتاب مورد در که کلی

  .هستند خوبی معلمان و نویسندگان دو هر

 و مکتوبات بایگانی مسئول ،10هادجز پت از دارم دوست همچنین

 باعث که کنم، تشکر ،11کنتاکی وسترن دانشگاه در تاریخچه ثبت

                                                           

6  Phil Wellman 
7 Jerry Lenon 
8 Quebec 
9 David Rivinus and Brad Lycan 
10 Pat Hodges 
11 Western Kentucky University 
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 این تا کردیم سپري 12گرین بولینگ در کارن و من که ايهفته شد

 ،13هاردین آماندا بایگانی، در او همکار و پت. باشد بخش لذت حد

 کمک ام به پال زندگی اوایل به مربوط هايپرونده دسترسی به در

 به بخشیدن براي دوام اسناد از نگهداري و حفظ براي هاآن. کردند

. ارندد هاآن به نیز خاصی توجه و کرده استفاده خاصی مواد از هاآن

 درکه  یاتفاقات از بعضی کمک کرد تا من به پت عالوه بر این،

  .را درك کنم روزها آن به مربوط هايواژه و روي داده بود قدیم

 ادوکاپ یعنی پال تولد محل شهر در کنتاکی در ما حضور روزِ اولین

 يکتابخانه هايمجموعه يویژه مدیر ،14شلتون نیوا. شد آغاز

 وا. داشت ما تحقیقات به ايویژه توجه 15کراکن مک شهرِ عمومیِ

 شکرمت او از خاطر این به همیشه که کرد، تصحیح مرا اشتباهات

 هک حین همین در. داد در اختیار من قرار ارزشی با منابع و ،هستم

                                                           

12 Bowling Green 
13 Amanda Hardin 
14 Vonnie Shelton 
15 McCracken 
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 پال با دوري خویشاوندي که شد متوجه کردمی کمک ما به

 ،16ینمک مک دین. دانستنمی زمان آن تا که است داشته توئیچل

 رارق ما اختیار در را پال خانواده ينامهشجره به مربوط اطالعات که

 شکارآ براي او را توئیچل خانواده با شلتون نیاو خویشاوندي داد،

  .کرد

 و پادوکا در جستجو خاطر به الو دانا از خواهممی این بر عالوه

 ودکیک دوران يخانه به را ما او. کنم تشکر ی که فرستادهایعکس

 همان. گرفت خانه آن مقابل در کارن و من از عکسی و برد پال

 توجهم منتظره غیر صورت به بودیم، ایستاده نقطه آن در که موقع

 که بود روزي با مطابق دقیقاً سپتامبر، 17 روز آن تاریخ که شدیم

 شغولم که حین همین در. بود شده فوت پیش سال پنج و سی پال

 م،بودی مورد این با مشابه ،دیگر هايهمزمانی مورد در صحبت به

 ات شد خارج جلویی درب از پال قدیمی يخانه ساکنین از یکی

  .هستیم که ما ببیند

                                                           

16 Dean McMakin 
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 نگاهی یکدیگر به ما »هستید؟ شماري سر مرکز از شما« :پرسید ما از

 آنجا در که بودیم آمده کتابخانه از تازه زیرا خندیدیم، و کردیم

 کرده برداري نسخه 1910 سال در متحده ایاالت ملی سرشماري از

  .بود شده ثبت پال تولد تاریخ آنجا درکه  بودیم،

 زندگی خانه این در روزي که فردي مورد در ما نه،« :دادم پاسخ من

  ».کنیممی تحقیق است کردهمی

 بود هفهمید به این خاطر که اول. رسیدمی نظر به خوشحال خیلی او

 دوم و. است کردهمی زندگی آن خانه در مهم شخصی روزي

  .نبودیم شماري سر مرکز طرف از ما اینکه،

 17مارمن گاد -

                                                           

17 Doug Marman 
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کنتاکی پادوکا، در پال کودکی ي دورانِخانه تصویر
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  دیباچه

  اتانتقاد فصل

  

 .است جنجال و انتقاد عاشق ما مدرن يجامعه که آیدمی نظر به

 و اعتبار دیدن نابودي از مردم. دارند ولع آن به نسبت مردم عموم

 اهخود آن زندگی اینکه مگر برند،می لذت هاآلایده شدن خورد

 ،آبدار يشایعه یک روزها این. باشد این خطرات معرض در

 صیت،شخ مورددر ی دارد که داستان به نسبت بیشتري جذابیت

  .است ایثار و قهرمانی

 یگراند انتقاد در خود اشتباه از ندرت به مردم آنجاست که تناقض

 رفتهگ تمسخر به اشتباهاً هاخود آن عقاید اگر اما شوند،می ناراحت

 شده خرد عمومی اعتماد آنقدر روزها این. برد خواهند رنج شود
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 ادگیایست حال عینو در  شود،می شناخته خطربی ،انتقاد که است

  .شودمی انگاشته لوحانه ساده دیگري از حمایت براي

 زبان پس در که هاییآن. نیست درست این که مدانیمی ما بیشترِ

 و دهند،می نشان را خود ضعف واقع در شوندمی پنهان انتقاد تیز

 ایتحم هاآن از و کرده اعتماد دیگران به حاضر هستند که ییهاآن

 شهامت و قدرت کنند، دفاع نیز خود عقاید از همچنین و کنند

 رد فرد یک به حمله چرا پس. گذارندمی نمایش به را خود درونی

 وناکن - بود آورشرم و فضع يزمانی نشانه که حالی در - عاممأل

  ؟است قابل احترام و ارزشمند هنري

 غییراتیت چنین دنیا این نامحسوسِ نیروهاي که است این بر من باورِ

 هب را انتقاد مردمتا  اندشده باعث نیروها این اند،آورده وجود به را

 در. دهند پرورش ناخوداگاه صورت به و خود دفاعی ابزار عنوان

ابزارها ما ،خود زندگی بر حاکم ينشده درك فشارهايِ وحشت 

به  و ایمکرده ایجاد را تخریب فرهنگ و برگزیده اشتباه به را
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 کهرا  با ارزشی عامالنِ و قهرمانان رهبران، همان ،آن يواسطه

  .دهیممی قرار جومه موردبخشند، می بهبود را ما زندگیِ

 اب رویارویی در ما ناتوانی اینجا، در اندرکار دست اصلی عنصر

 تأثیر عمق تشخیص به قادر ما. است هارسانه انگیز شگفت قدرت

  .نیستیم خود روي بر هارسانه این

 ست،ا شده تبدیل مردم اغلب زندگی حاکم در ینیروی به ،رسانه

 بر هااريخبرگز و موسیقی تلویزیون، رادیو، که آنجایی از ولی

 هب قادر مردم ،اغلب ،اندبه وجود آمده طرفه یک یارتباط اساس

 ریافتد که هاییپیغام به توانندنمی و نیستند هاآن به دادن جواب

  .غیرطبیعی است شرایط این و ،دهند پاسخ کنندمی

 بیعیط است، اشتباه دانیدمی که بگوید شما به چیزي فردي اگر

 هانآ به کار این. دهید جواب و بگویید را خود نظر شما که است

 و تعامل طریق از زیرا کند،می کمک شما خود به همینطور و

 ولی. آموزیممی و کرده تصحیح را ما اشتباهات که است گفتمان

 ؟دهیم جواب تلویزیون یا رادیو به چگونهسوال اینجاست که 
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 افتدیم اتفاقی چه ؟بگوییم مجله یا کتاب به را خود نظر چگونه

 هیچ وانیدنت هرگز ولی کنید دریافت نحو این به پیغام هزاران وقتی

 به احرف شم هیچوقت وقتی افتدمی اتفاقی چه بدهید؟ پاسخی

   نرسد؟ کسی گوش

 فراموش ، ماگذشته نسل دو طی که امشده متوجه واقع درمن 

 ،آن ينتیجه. باشیم داشته واقعی گفتمان یک چگونه یماهکرد

 طریق از که هاییپیغام. است خود جوامع از مردم دوري احساس

 ريبسیا که هستند قدرتمند قدرآن دشومی منتشر هارسانه این

 وعن ینهم به یابیدست موجود، حلراه تنهاکه  کنندمی احساس

چنین  به که زمانی و. است هاخود آن براي یعنی رسانه، ،ابزار

 قادانت نوع از معموالً هاهاي آنحرف کنند،می پیدا دست فرصتی

چیزي  هب نسبت دست به مقابله به مثل که کسی مانند ،خواهد بود

و از او به طور اي قدرتمند بوده منصفانهکه به طور غیرزند می

   .است استفاده کردهمدت سوءطوالنی 
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 ،آزاد بحث پوشش تحت رادیویی هايایستگاه مثال، طور به

 نیش نآ در که اندازندمی راه تلفنی تماس طریق از را گفتگوهایی

 رمانِقه آن در نیز میزبان و است، شده هنر به تبدیل زدن کنایه و

  .است خشمناك و هاي ناشنیدهحرف

 دنق طریق از دیگران تخریب دانندمی مردم که اینجاست عجیب

 زمان در را خود کلمات قدرت مردم همین ولی است، اشتباه عمومی

 دبع و. کنندنمی درك هارسانه این طریق از احساسات خود انتشار

 ،کنندمی مثل به مقابله هاآن علیه بر انتقاد با دیگران بینندمی که زمانی

  .شوندمی متعجب

 يگفتگو یک مثل رسانه طریق از گفتگو یک عمومیِ نمایشِ

 عمومی را نفر دو بین معمولی و ساده گفتگوي یک. نیست خصوصی

 آنصد ق ابتدا در که گونهآن هرگز دیگر که دید خواهید بعد کنید،

 آنچه ام کلمات حتی دیگر که انگار. بود نخواهد است، بوده نفر دو

و راهی هم براي توضیح دادن وجود  گویند،نمی را است بوده مامنظورِ

تواند تصویري از مردم به نمایش بگذارد که به شدت می رسانه. ندارد
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 و یحتوض براي جایی هیچ که نحوي به ،گرایانه استخشن و قضاوت

 این از چرا و چونبی یحقیقت ترتیب، این به. ماندنمیباقی  درك

 تواندیم گفتمان بدون یحقیقتچه  ولی. کندمی پیدا تظاهر طریق

  باشد؟ داشته وجود

 خود هايحرففقط  جهان با کردن صحبت جاي به آموزندمی مردم

 نظرات و بگیرند دست به را بلندگو خواهندمی همه. بگویند آن به را

. ازیابندب راخود  يرفته دست از قدرت از بخشی تا کنند نمایان را خود

 هبرانر سمت به انتقاد از موجی اکنون خاطر همین به کنممی فکرمن 

 هانمیلیو به جامعه واکنش موج این. است جریان در ماي شده شناخته

 ما .نداشده سرازیر ماسوي  به که است هارسانه يطرفه یک پیغام

  .ایمگرفته نادیده را گفتمان اهمیت

 گذارد،یم مردم روي بر عمیقی تأثیر کنیممی استفادهما  که کلماتی

 ارتباط رد دنیا کل با همگی بشریت، تاریخ در بار اولین براي امروز و

 اندتومی نیز دنیا و. نکنیم درك چه ،کنیم درك را آن چه هستیم،

.باشد خشن و منتظره غیر تواندمی پاسخ این و بدهد، را ما پاسخ
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  معنوي جنبشیک  ایجاد

  

 تابک این. واداشت روپیشِ کتاب نوشتن به ران م موضوع همین

 به ،1نلی. ك دیوید کتاب پیرامون که است عمومی بحثی مورد در

 و توئیچلپال يناگفته داستان: معنوي جنبشیک  ایجاد« نام

  .گرفت شکل »اکنکار

 توئیچل، پال ،کتاب این در وي. است 2افشاگري یک او کتاب

 اتهامات نبی در. کندمی معنوي تقلب به متهم را اکنکار گذاربنیان

 مواردي هب توانمی دهدمی نسبت پال به لین دیوید که ايگسترده

 دوران و سن مورد در دروغ  ،ي خودگذشه کاريپنهان نظیر

 يبردارنسخه مردم، ساختن گمراه در راستاي دروغ ،خود کودکی

                                                           

1 David C. Lane 
2 Exposé 
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 و کاراکن تعلیمات استفاده در براي ادیان دیگر از ادبی سرقت و

 خیالی معنوي اساتید خلق و اصلی، منشأ عنوان به اکنکار دادن جلوه

 امهاد دیوید آن از پس. کرد اشاره معنوي سلسله یک ایجاد براي

 الشت و کاري پنهان این ادامه به را توئیچل پال جانشینان و داده

  .کندمی متهم خود تحقیقات سرکوب و فرونشاندن براي

 د،انشده رایج روزها این دیوید افشاگري همانند یهایافشاگري

 داستان دتواننمی هاافشاگري این متأسفانه. انتقادند عاشق مردم زیرا

 واندنخ از بعد کنممی فکر من واقع، در. کنند پنهان نیز را واقعی

 عیس دیوید که تصویري که دید خواهید »تمام حقیقت« کتابِ

 از ترکیبی بگذارد نمایش به اکنکار و توئیچل پال از داشت

 میِک مقدار به همراه اکنکار از او یاتتوام با پیش فرض ادراکات

مطمئن من . 3باشدمی خرافه و واقعیت با آمیخته هم در حقیقت

یر شما خواهید دید که تصو ،کامل هستم با نزدیک شدن به داستان

                                                           

باشد. که حقیقت ) متمایز میfact) از واقعیت (truthدر این کتاب حقیقت ( ٣

   به بطن و واقعیت به ظاهر اشاره دارد. (مترجم)
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ندازه تا چه ا«خواهید پرسید متفاوتی شکل خواهد گرفت و از خود 

وان تتواند اشتباه باشد و چه زمانی میعمومی می تصویر سازيِ

  »؟گفت که انجام افشاگري صحیح است

 به و کنند،می بازي ظاهر با معموالً هاافشاگري دیگر، عبارت به

 کنندمی هاستفاد سفیدي و سیاه تصاویر از تمام حقیقت نمایش جاي

 توان با دادنِرا نمی مشکل این. شودمی شبهه ایجاد باعث که

ما اگر . حل کرد گوییپاسخ براي مقابل طرف به فرصت

 یقتحق یافتن براي باید خواهیم موضوع را عمیقاً درك کنیم،می

 سوال رزی شنویممیرا  آنچه باید. بپردازیم کنکاش و جستجو به

 به جستجو بحث و يبه وسیله که جایی تا بکشیم چالش به و ببریم

 رفهط دو گفتگوي به نیاز امر این و. یابیم دست اول دست دانش

  .دارد

. نیست دیوید ادعاهاي مورد در بحث کتاب این هدف نتیجه، در

اینکه  چه  گیري در موردتصمیم رأي شدن یادر اینجا هم ما هدف

 زيچی آموختن هدف بلکه. نیست نیز ،است صاحب حق کسی
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ار، ک همینو  آموزیممی داستان این شکوفایی حین در که است

. سازدمی فاش امروز دنیاي مشکالت مورد در را زیادي چیزهاي

 بگشاییم، جدید هايدیدگاه روي به را خود باشیم قادر اگر

 امالًک دیگران با اگر حتی بیاموزیم، ارزشمندي هايدرس توانیممی

  هايزمینه در باالخص موضوع این. باشیم داشته نظر اختالف

 که ايرانهانگاساده توصیفات با نباید. کندمی صدق یدین و معنوي

 ،هندد جلوه اشتباه را دیگران و بدهند بعضی به را حق دارند سعی

توانیم یم جاري است که واقعیت پود و تار کنکاشِ با. شویم گمراه

 یاربس . با اینکار معنايِیابیم دست بیشتري خیلی اکتسابات به

  بخشیم. به زندگی معنوي خود می يترعظیم

 نحوه و حقیقت مورد در کتاب این اصلی موضوع ترتیب، این به

 نبشیج مورد در عمومی گفتگوي یک از مسیراین . است آن یافتن

 کی قلم از آن گرفتن شکل چگونگی و اکنکار نام به معنوي

 دید خواهیم اینجا در. شد آغاز توئیچلپال نام به معنوي طغیانگر

 اهدش همچنین و شود،می عمومی عقاید به تبدیل شایعه چگونه که
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 در آزاد و محترمانه گفتمان حفظ راه سر بر موجود هايچالش

  .بود خواهیم معنوي موضوعات مورد

 ادامه روزها این معنويِ مناقشات عمق به کتاب این مسیرِ ،آن از بعد

 کلش جدید دینیِ هايجنبش پیرامون که بزرگی هايجنگ میابد،

ر ی که دکس هر که عمومی ایدعق ناشی از مشکالت و گیرد،می

 رهبادر مسیر يادامه. روبرو شود هاآنبا  باید پی حقیقت است

 بر یزندگ همچنین و باشدمی معنوي تعالیم حقانیت و مشروعیت

 در موجود تناقضِ و ،صلب عقاید نه و شخصی يتجربه اساس

 او خود به منحصر فردي هر براي را معنوي زندگی که طریقی

 وینن بینشی در این کتاب، بار اولین براي همچنین. دهدمی آموزش

 اهمیت و معنوي، هايجنبش انفعاالت و فعل و هاچرخه درمورد

  .دش خواهد فاش ،یِ آنحقیق منشأ سوي به خرد ما منبع ردیابی

  

  معنوي اساتید علیه بر عمومی انتقادات
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 هب متهم معنوي استاد یک که شنوندمی مردم اینکه محض به

تواند به سرعت می هابرخورد آن است، شده اخالقی غیر اقدامات

تغییر کند، به خصوص اگر استاد را به صورت مستقیم و شخصی 

 ببینند مانندمی منتظر بعضی. مانندمی پاسخ منتظر بعضی. نشناسند

 ولی !؟سازد مبرا را استاد يشده مخدوش نام تواندمی کسی آیا

 استاد ارزش به نفر صدها اگر حتی که است داده نشان من به تجربه

 مه فرقی. شد نخواهد پاك شده ایجاد يلکه همباز بخورند قسم

 القاتم متهم فرد بایکبار هم حتی  زننده تهمت که آیا کندنمی

تک  کاین مستلزم آن است که ت دیگر، عبارت به. نه یا باشد داشته

جزء مورد بررسی قرار گیرد پیش صورت کامل و جزءبه اتهامات به

 در مورد اشتباه بودن افشاگري بتواند از اینکه یک احساس کلی

  .استقدرت انتقاد  موضوع بیانگرِ شکل گیرد. این

. دارد يتأثیر چه عمومی گفتمان در کار این که دید توانمی اکنون

 ساده يار، ککمترین مدرکیحتی  بدون ،دیگران اعتبار تخریب

 از شخص نام اگر حتی. کندمی کفایت تنهایی به زدن کنایه. است
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 و ماند،می باقی همچنان شده ایجاد تصویر شود، پاك خطا

 که آیا کنندمی فکر مورد این در همچناندر آخر  مخاطبان

  داشت! حقیقت افشاگري

 و تصداق از فراتر هستیم مواجه آن با که چیزي ترتیب این به

 تهنهف مهمی بسیار هايدرس اینجا در که راستی به. است عدالت

 و هاحرف بادهاي نباشیم، هاآن آموختن به قادر اگر و است،

  .راند خواهند دورتر و دورتر حقیقت از را ما ،شایعات و هاشنیده

 دادم پاسخ یددیو کتاب به اینترنتی آزاد گفتگوي طریق از ابتدا در

 تصور به وي تفاسیر و تحقیقات مورد در بتواند کس هر تا

 که است نای بر من اعتقاد. کند نظر اظهار نکته به نکته و جزءجزءبه

  .ستا عمومی انتقاد يخنثی کننده محترمانه و آزاد تقابل نوع این

 نآسا خیلی طرفه یک يرسانه در داستان یک کردن تحریف

 زدن هامات. است ساده خیلی هاواقعیتغیرِ کشیدنِ تصویر به. است

 جودو هرگز که متصور پلید نیات و خیالی هايانگیزه اساس بر

  .است ساده خیلی ،اندنداشته
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 رد شودمی منجر هاکلیشه از رهایی به که آزاد گفتمان قدرت

 هايواقعیت به توجه جلب و متنوع هايدیدگاه از تماشا امکان

 دهدیم امکان ما به آزاد صورت به پرسش امکان. است نهفته جدید

 به خود و کرده بررسی را ادعاها پس در موجود شواهد تا

  .برسیم گیرينتیجه

 کی هايرسانه عصرِ این در کنممی فکر که است دلیل همین به

 ستد آزاد گفتمان هنر به دوباره مردم عموم اینکه محض به سویه،

 اجتماعی رهبران به ما اعتماد. داد خواهد رخ عظیمی شفاي یابند،

 هاآن زا هارسانه که تصویري خالف بر که گیرد،می شکل دوباره

  .اشندبمی قدم ثابت و جسور زنانی و مردان ،اندبه تصویر کشیده

 و نتقادا بین موجود شکاف برچیدنِ از داستانی کتاب اینهمچنین 

 به فتمانِگ طریق از. است متقابل و پویا گفتمان طریق از واقعیت

 اننمای جدیدي هايواقعیت که بود کتاب این خاطر به آمده وجود

 الپ اهداف و زندگی در نهفته هايسوءتفاهم ترتیب این به شد،

  .شد فاش
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 و تصاویر اگر: دارد اشاره مهم خیلی حقیقتی بهموضوع  این

 کتاب، همچون جمعی هايرسانه در شده داده نمایش هايدیدگاه

 زمانیژه به وی – شد خواهیم گمراه بپذیریم، را روزنامه و تلویزیون،

 این .باشیم نداشته مطروحه موضوعات از اولی دسته اطالعات که

 بزرگنمایی را وقایع و مشکالت معموالً هادیدگاه و تصاویر

 مطروحه وقایع مورد در اطالعاتی مانخود که زمانی. نندکمی

 همین به. مواجه هستیم خطرپذیري میزان بیشترین با باشیم نداشته

 رارق کشور آکادمیک افراد قبول مورد لین دیوید کتاب خاطر

 طرحم موارد خالف که دانستندنمی دیگري چیز هیچ زیرا گرفت،

  .باشد دیوید توسط شده

 طریق از. ندهست حقیقت تعیین اساس ،شخصی اکتشافات و هادانسته

 جاي و شده ناپدید موهوم تصاویر که است آزاد گفتمان و تجربه

 رویدادي که کس هر. دندهمی مدانیمی واقعاً خود آنچه به را خود

 دهش گزارش هايداستان که داندمی است کرده تجربه را تاریخی

 او فرديِ يتجربه با چقدر روزنامه و تلویزیون در رویداد آن از
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 هايهدانست با نیست قادر وجه هیچ به عمومی عقیده. دارند اختالف

  .شود رودررو شخصی

 اساس ،فلسفه همین بینیممی وقتی است انگیز شگفت خیلی

 بلکه یده،عق یا ایمان نه. است توئیچل پال توسط اکنکار تعلیمات

 ستا خاطر همین به. فردي يمکاشفه و شخصی معنويِ يتجربه

ه ب اینجا در موجود موضوعات کنکاشکه با  آنچه گویممی که

. است رفص يگفتگو یک از فراتر بسیار آوریم،دست می

 درك چگونگی از ترکامل دیدگاهی و ترعمیق فهمی به توانیممی

  .یابیم دست حقیقت

  

  دین و شناسی جامعه

  

 هايجنبش تحلیل براي علمی و آکادمیک رویکردهاي از معموالً

 ستا شناسیجامعه استاد که دیوید. شودمی استفاده مدرن دینی

. است ردهک استفاده خود کتاب در ی را مکرراًهایتکنیک اینچنین
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 که دهدمی نشان شناسی جامعه نظرگاه از جدید ادیانِ يمطالعه

  .ندکمی پیشرفت نظریات تغییر با تقال در ما فرهنگچطور 

 هايگروه این جویندگان براي کمی خیلی ارزش مطالعات این اما

 در که مردمی درونی خواست ندرت به محققان زیرا دارند، جدید

 هاآن. بینندمی هستند را واالتر خرد با تماسبرقراري  براي تالش

 ناباجت تحقیقات معنويِ معناي و یدرون محتواي باشدن  مواجهه از

 به را ويمعن تعالیم ارزش آکادمیک متون ترتیب این به. کنندمی

  .ددهمی کاهش رفص اجتماعی هايفعالیت

 تالش معموالً محققین. دهدمی روي ناخواسته اتفاق این معموالً

 هب معنویت از خودداري و جامعه بر تمرکز منظور به ايصادقانه

 از بعضی. بمانند باقی »گراواقع« خواهندمی زیرا دهندمی خرج

 منظور هب نه ولی کنندمی بیان وارفهرست را دینی هايدکترین هاآن

 از یهاینمونه عنوان به تنها بلکه ها،آن معنوي تأثیرات بررسی

 دین از هک تصویري که است این نهایی ينتیجه. بشري هايفعالیت

 علت و نیست، اعیماجت يپدیده یک از بیشتر چیزي دهندمی ارائه
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ها نشان به آن دتوانمی علمی دیدگاه که چیزي تنها که است این آن

  .نیست این از بیش چیزي دهد،

 دیوید تحقیقات  پس در موجود قدرتمند جریان موضوع همین

 که تاس دروغی کندمی اشاره آن به و بیندمی او که تقلبی. است

 معنی این به. بوده و هست هاسنت و معنوي هايآموزه تمامی در

 زآن چی پس ببیند، را چیزي تواندنمی علمی مشاهدات اگر که

ر باو ولی. هستند دروغ از پر ادیان تمامی نتیجه در ندارد، وجود

 گرفت لشک عقیده این زمانی تنها. نبوده است دیوید همیشه اینطور

  .کرد کار به شروع شناسی جامعه يزمینه در وي که

 در مورد تأثیر شناسانجامعه ندرت بهبسی عجیب است که 

ود خ ادراکات به ویژه، دینی ادراکات در تغییرخود  رویکردهاي

 به نسبت شدیداً که رسدمی نظر به. گویندسخن میاز دین  هاآن

این . دهستن توجهبی مطالعاتی خود يزمینه بر خود نظرات تأثیر

دارند از  سعی محققین این موضوع تمسخرآمیز است زیرا

 هاآن .در مورد تأثیرات اجتماعی بپردازند نوشتنبه  عینیدیدگاهی 
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 بیشتري دقت بیرون، از معنوي هايگروه مطالعه که دارند باور

 تجربه زیرا دارد، هستند درگیر مستقیم که هاییآن دیدگاه به نسبت

 حقیقت نای اگر ولی. طرفانه باشدتواند بینمی اول دسته و شخصی

 معناي رمؤث صورت به توانندمی چگونه شناسان جامعه باشد، داشته

 یعنی کنند؟ ارزیابی را خود اعتقادي سیستم تأثیرات و خود کار

پیدا کنیم که  ي از بیروننیازمندیم یک گروه دیگر اکنون

 رد شناسیخود اهمیت به این یا ؟شناسی را مطالعه کنندجامعه

  دارد؟ اشاره مختلف هايگروه تمامی

سزایی شناسی تأثیر بهبرخورد جامعه يشیوه ناخواسته، یا خواسته

فتارهاي ر ها باو همتراز کردن آندر تنزل تعلیمات و تجربیات دینی 

 اشیهح به دلیل تواندمی موضوع همین. رف داشته استص اجتماعیِ

 گفتمان در ،جدید ادیان به ویژه معنوي مباحث کل شدن رانده

 لیو ،کنیمافتخار می خود دینی تحمل به ما امروزه. باشد عمومی

 قیقتح معنوي جستجوي در یعلمطرفی بی ناشی از تحمل این اگر

 تنها همگی و ،مثل هم باشند ادیان تمامی اگر. است معنیبی ،باشد
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 واقعاً کی هیچ پس ،باشند فرهنگی و اجتماعی رفتارهايیک سري 

 بسته را، خود کتاب 4بلوم آلن که بود خاطر همین به. ندارند ارزشی

  .نامید هاآمریکایی ذهن شدن

  

  هاآمریکایی ذهن شدن بسته

  

آزادي  ، خیلی بیشتر ازي کردندگذاربنیانرا آمریکا  ی کهاز پدران

 روشنگري عصر که روزها، آن در مردمدینی بوجود آمده است. 

 از یقتحق یافتن براي شدیدي خواستگاه تأثیر تحت نامیم،می

  .بودند عمومی گفتمان و فردي اکتشاف طریق

 ،معمولی آمریکاییِ فرد یک برايمیالدي،  19 يدهص اوایل در

 به ساعت هشت تا چهار که هاییگفتمان و سخنرانی در نشستن

 شدمی قطع شام صرف براي اوقات بعضی حتی و انجامیدمی طول

 هااین بیشتر. نبود عادي غیر یابد ادامه آن از بعد دوباره تا

                                                           

4 Allan Bloom, The Closing of the American Mind   
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 نیز زادآ فلسفی و دینی هايبحث ولی بودند سیاسی هايگفتمان

 نآ در که است کارتنی زمان آن از معروف کارتن یک. بود رایج

 کندکار می حالی در خود زمین زدن شخم حال در کشاورز یک

 زنان و مردان حتی. است شده نصب خیش خود دسته به کتابی که

 هايدهای تبادل هیجان تأثیر تحت نیز دهاتی و تحصیالت بدون

  .بودند گرفته قرار سیاسی و دینی فلسفی،

 سفر آمریکا به فرانسه از 1830 دهه در 5توکیویل دو آلیکسیس

 و استاندارد امروز حتی او عینی و بخش بصیرت مشاهدات. کرد

 نامه تنم اینجا در. آیند می حساب به تاریخی نویسی گزارش معیار

 عظیم تجربه مورد در 1831 سال واليج 29 تاریخِ به وي

 شده آورده دادروي می آمریکا در که در آن زمان دموکراسی

  :6است

  

                                                           

5 Alexis de Tocqueville 
 یلسونو جورج نوشته ،آمریکا در بومونت و توکیویل کتاب از برگرفته ٦

 پیرسون
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 اکثریت که است این است کرده زده شگفت ران م آنچه

 م گرد ه هستند خاصی رایجِ عقاید داراي که مردم از عظیمی

 اطرخ به من که است بوده چیزي این تاکنون. شوندمی جمع

  خورم.می غبطه آمریکا به نسبت آن

 توجه دونب را هیچکس...  نتوانستم اینکه، اول ترتیب، این به

 کنم بمتعج خود گفته این با ،او اجتماعیِ رده یا موقعیت به

 و نیست، ممکن حکومت بهترین جمهوري حکومت که

 را هارضایت آن که حکومتی انتخاب حقدر آن  مردم اینکه

 عمومی  آنچنان به صورت موضوع این...  کند ندارند جلب

 هک کشوري در که است شده پذیرفته چون و چرا بدون و

  خواند. ایمان را آن توانمی ،ي نداردمرز و حد بیان آزادي

 .دارد را ویژگی همین نظر به که دارد وجود نیز دومی مورد

 سلیم قلع و خرد به القول متفق از مردم توجهی قابل اکثریت

  ...دارند مانای انسانیت تکامل دکترین به دارند، ایمان بشریت
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 ورتص به باید بصیرت که است این این دیدگاه نتیجه

 بیش ديفر که نحوي به شود، توزیع مردم بین در ايگسترده

 هگفت به پروش، و آموزش....نیابد دسترسی آن به حد از

  ... است هاتوده انحراف مقابل در موجود ضمانت تنها ها،آن

 عرف، مانند شناسیم،می ایمان عنوان به عموماً ما آنچه و

 کنون تا بگویم توانممی خاطرات، قدرت پیشین، هايسنت

  ام.نیافته اینها از ردي هیچ

  

 ودخ کتاب از ویرایش اولین توکویویل که زمانی ،1835 سال در

  :7نوشت کرد، منتشر را آمریکا در دمکراسی عنوان به

  

 زده هیجان و شدن جمع مانع بتوان شهرها در ندارد امکان

 و ناگهانی تصمیمات به رسیدن و یکدیگر با مردم شدن

 اتجلس براي برگزاري هاییخانه همانند شهرها. شد پرشور،

                                                           

7 Tocqueville, Democracy in America 
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. دهندیم تشکیل را هاخانه این اعضاي آن ساکنین که هستند

 مینحاک بر توجهی قابل تأثیر مردم که است هاخانه این در

 را ودخ هايخواسته واستهبی نیز اوقات اغلب و گذاشته خود

  کنند.می اجرایی

  

 هاآمریکایی که دریافت هانوشته این از توانمی خوبی به

شأت ن هاکه دین و حکومت باید از بین خود آناین نیاز هاستمدت

 چنین ردیگ شخصی نبودند منتظر هاآن. اندکرده احساسبگیرد را 

 باید را چیزي چه بگوید هاآن به یا دهد انجام هاآن براي کاري

 ،آینده هب دادن شکل قدرت و مسئولیت همراهبه . باشند داشته باور

 یگر،د عبارت به. آمد پدید عادالنه و آزاد تقابل و تبادل براي نیاز

 که دانستندمی و دهند پاسخ و پرسیده سوال بودند قادر هاآن

 به هانآ ایمانِ ترتیب این به. کندمی حکم را همین هاآن مسئولیت

 شوريک ساختنِ براي یکدیگر کنار در کار به اعتقاد و بشریت

  .گرفت شکل جدید
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 براي ودخ توان بیشتر و بیشتر مردم که رسدمی نظر به امروزه ولی

 سر رببه ویژه  دهند،می دست از را خود عقاید مخالفان با گفتگو

 آنچه ،یابیممی اجتماعی گفتمان یک وقتی حتی. معنوي مسائل

 ازيب نوع یک به تبدیل که است ايسویه یک گفتمان هست

 و شده شمرده امتیاز عنوان به بحث هر آن در که شودمی ورزشی

  .شوندمی معلوم انتها در آن يبازنده و برنده

 استاد پوتنام،. د رابرت است، بزرگنمایی این کنیدمی فکر اگر

 ،کردن بازي بولینگ تنهایی نام با خود کتاب در وارد،رها دانشگاه

 از ايدوره در ما که دهدمی نشان ،8منتشر شد 2000 سال که در

 زندگی نامیدمی »اجتماعی ظرفیت« وي آنچه شدید استهالك

 و عهجام غنیِ تقابل از که است ايسرمایه ظرفیت این کنیم،می

 اخیر، سال 25 در تنها مثال، عنوان به. شودمی ناشی عمومی گفتمان

 که ت،اس یافته تقلیل نصف به عمومی و اجتماعی جلسات تمامی

                                                           

8 Harvard University Professor Robert D. Putnam’s 
book, Bowling Alone, published in 2000 
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 شدن جمع ها،خانواده هم دور هايشامتوان به می مثال طور به

 رد شرکت گروهی، هاينیک پیک ،هاکلوب جلسات دوستان،

به عنوان تعداد کمی از این  مدنی هايمشارکت کلیسا، مراسم

  موارد اشاره کرد.

 این ،9 با هم بودن بهتر است نام، با 2003 سال در پوتنام کتاب

  :کرد بررسی بیشتر را مشکل

  

 روزام يهاآمریکایی که گفت را این معیاري هر با توانمی

 از دهدمی نشان موجود آمارهاي که دیگري زمان هر از

 چه. اندگرفته فاصله مدنی زندگی هايبنیان از و یکدیگر

 جاي به ما ؛شهریان هم دوستان، ها،همسایه خانواده، اعضاي

 ینا بر عالوه...  زنیممی مخالف ساز داریم شویم جمع اینکه

 به یزن اجتماعی تعهدات و یکدیگر نسبت به ما احساسات

 ردهک تغییر گذشته نسل یک طی ايکننده ناراحت صورت

                                                           

9 Better Together 
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 به وانتمی که دارند عقیده هاآمریکایی سوم یک تنها. است

 از نیمی 1960 دهه در که حالی در کرد، اعتماد دیگران

 نای نینچهم. کردندمی اعتماد یکدیگر به هاآمریکایی

 نیز دهستن اخالقی و صادق قبل مثل هاآمریکایی که عقیده

  ...است یافته کاهش بعد به 1950 دهه از شدیدي صورت به

 را ما مدنیت خود با و کرده سقوط ما مدنی زیرساخت چرا

 دانشمند توسط که یهتوج قابل تحلیل ؟است کشیده قعر به

 و نهات که دهدمی نشان گرفت امانج پوتنام رابرت سیاسی

 اسیاس يتغییر ،اجتماعی ظرفیت در کاهش علت ترینمهم

 ه،ک معنی این به. روي داده استجمعیتی  آمار دراست که 

 حال در بود مدنی فردي به منحصر صورت به که نسلی

 ترغیرمدنی خیلی جمعیت و است مردن و جمعیت کاهش

 جاي کردن پر حال در 10باسترز بیبی و بومرز بیبی هايدوره

                                                           

١٠ Babyboomers   متولدین یک دوره خاص در تاریخ معاصر آمریکا که

هاي دیگر بیشتر بوده است. سبت به دورهها به شدت نجمعیت آن



 تمام حقیقت

42 
 

 ثباع تنها ،اجتماعیبادوام  تغییراتدیگر . هستند هاآن

 ویزیون،تل هايسرگرمی. است شده نسل این تأثیرات تشدید

 همین و است، مدنی زندگی مرگ واقعی نعامال ی ازیک

 ردیگ ترتیب این به است، آرامش حصول در ما عمده منبع

  شود.نمی توجهی جمعی هايگذرانی خوش به

  

 تفقم توجهی قابل اکثریت« :داد گزارش توکویویل 1830 دهه در

 اتتحقیق امروز، ».دارند ایمان بشریت سلیم عقل و خرد به القول

 قیدهع هاآمریکایی سوم یک تنها« که دهدمی نشان پوتنام روبرت

 نهات است، رویداده آنچه ».کرد اعتماد دیگران به توانمی که دارند

  .است ترايپایه و تراساسی خیلی. نیست نسل تغییر

واقعی، به عقیده من، این است که نسل اولی که در مقابل  ينشانه

اند یک تغییر بزرگ را رقم زدند که تلویزیون بزرگ شده

                                                           

babybusters اي خاص. متولدین این دوره کاهش تولد شدید در دوره

babybusters .(مترجم) نام دارند   
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تَر را که هنوز از دور هم جمع شدن لذت هاي قدیمیآمریکایی

، دهند تنهایی بولینگ بازي کنندهایی که ترجیح میبرند از آنمی

 دندش بزرگ جهانی در ما نبزرگا مادر و بزرگان پدرکند. جدا می

 با ،رفتندمی یکدیگر خانه به صحبت براي دوستان در آن که

 هم دور خانه تراس در و کردندمی بازي کارت هاهمسایه

 و ویاپ گفتمان از مملو جهانی در هاآن دیگر، عبارت به. شستندنمی

 ود،ش ناپدید هاآن از بیشتري تعداد هرچه. شدند بزرگ دوستانه

 مه با زندگی مورد در تا شوندمی جمع هم دور که جمعیتی درصد

 از بعد تنها اینکه علت. شد خواهد کاسته این از بیشتر کنند صحبت

 هاانهدرب خ کردن قفل به کردیم شروع سرعت به نسل یکگذر 

 قرن یک از بدتر روزها این جنایت. است همین خود هايماشین و

 یکدیگر دیگر ما که است این است کرده تغییر آنچه نیست، پیش

 اصالً زیرا کنیمنمی درك را خود يهمسایه ما. شناسیمنمی را

  یم؟کن اعتماد هاآن به خواهیممی چگونه پس. کنیمنمی صحبت
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 اقناع نقدرآ که زمانیبه ویژه  است، قدرتمند رسانه تأثیر که البته

 ،نتیجه ولی .قادر به تشخیص تأثیرات آن نیستیم که نمایدمی کننده

 و تقادان سوي به حرکت و آزاد گفتمان يهزینه پر از بین رفتنِ

  .است عمومی اعتماديبی

 که است این دیوید کتاب مورد در نوشتن علت دیگر، عبارت به

 کنکاش و بررسی با که هستند تريعمیق هايدرس دانممی

. قابل کسب است دینی مکتب یک رويِ پیش هايچالش

 ومهج یک از اينمونه ،دیوید کتاب همچون افشاگريهاي کتاب

ردمم عموم يعقیده ولی است، دینی گروه یک به عمومی قدرتمند 

 یچگونگاز  ارزشمندي هايدرس باشیم قادر باید باشد، که هرچه

  .مبیاموزی خود، ایمان راه سر بر شده ایجاد هايچالش با رویارویی

 یرهغ یا و دینی چه ،مکتب هر که رسید خواهد فرا هاییزمان همیشه

. اشدنداشته ب را قدیم شهرت دیگر یا شده رد عمومی دیدگاه توسط

 ارت در پیچیده هاآن زندگی که هستند افرادي هنوز زمان همین در

 که یوقایع واربیان فهرست جاي به اگر. مکاتب باشد آن پود و
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ته داش عالقه تمام حقیقت به کرد، تحریف نحوي هر به توانمی

 زا آمده پدید ظواهر و سطوح وراي به کنیم سعی باید ،باشیم

 روان، ايهشن همانندظواهري که  ،بدوزیم چشم عمومی يعقیده

  .دهندتغییر وضعیت می رسانه تأثیر تحت

 گویممی سخن اینجا در هامورد آن در که هاییدرس این

 هک معنوي مسیر. اجتماعی هايدرس نه هستند، معنوي یهایدرس

 ینایمع با و شخصی ايرابطه چیز هر از مهمتر و اول کنیممی اتخاذ

 ام دینی عقاید روي پیشِ که هاییچالش درنتیجه،. است عمیق

 با و دهکر بررسی به صورت فردي تنها باید را شوندمی گذاشته

 ولی داشت، خواهد عالی تأثیري آزاد گفتمان. شویم مواجه هاآن

 به صورت گیريتصمیم ،کار آخرِ در که سپرد خاطر به باید

 ممکن هاجریان و الگوها که وجودي با. شد نخواهد انجام عمومی

 کهاین حقیقت شود، گذاشته بحث مورد جهانی صورت به است

 است فردي موضوع یک ،چیزي هر از بیش ،مورد بحث موضوعِ

  .دهدنمی تغییر را
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 این وشتنن در که کنم اضافه را نکته این باید کنممی فکر آخر، در

 معنوي رهبر یا سازمان هیچ از راهنمایی و کمک هیچ کتاب،

 و شناخت اساس بر نویسممی اینجا در آنچه. امنکرده دریافت

 تمسیس یا سازمان هیچ جانب از ندارم سعی و است، نم خود دیدگاه

 روپیش ينوشته دیگر، عبارت به. کنم صحبت خودم مگر اعتقادي

 هاقول آن نقل که هاییآن نظر اظهار همراه به من، شخصی افکار از

  .است شده ناشیام، آورده اینجا در را

 ،فتمانگبیشتر  شدن ورشعله باعث روپیش کتاب اینکه امید به

 ددر مور تريغنی دیدگاه گشایش باعث و تر،عمیق تفکرات

 باعث هچنین و ،شود کنیممی سیر هاآن در که معنوي مسیرهاي

 را آن ،ودش دینی موضوعات حول يبیشتر آزاد گفتگوهاي تشویق

  .کنممی تقدیم

  .پردازیممی اصلی بحث به خود نیات اظهار با ترتیب این به

  مارمن داگ -
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  گفتارپیش

  حقیقت از عقاید تفاوت قائل شدن بین

  

  

 و کتاب يارائه ي،اسخنر به آغاز توئیچل پال 1965 سال در

 اکنکار، يزمینه در پست طریق از سفارشی آموزشیِ هايدوره

 نتشرم چندین کتاب او سال، چند طی. کرد روح سفر باستانی دانش

 ازآغ و داد، گسترش را خود يماهانه هايدیسکورسلیست  کرد،

 هب را نفر هزاران که کرد جهانی و محلی سمینارهاي اريبرگز به

  .نمودمی جذب خود

  

  :نوشت معنوي جنبش ایجاد عنوان، با خود کتاب در لین دیوید
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ز پیغام ا به غیر، اکنکار انگیزشگفت رشد بزرگ عاملِ تنها

 نآ در که بود زمانی ،توئیچل پال شخصیت معنوي آن و

 نارضایتی اي ازدوره 1960دهه  اواخر. شکوفا شد اکنکار

 امعهج نارضایتیِ میان در اکنکار. بود آمریکا مردم اجتماعیِ

 سرکش جوانان. شد متولد »اورتدکس« ادیان از سکوالر

 نظر در »محرم« ،نذ و یوگا عرفان، آوردند؛می شرق به يرو

 ،بود فردب منحصر آن .بود متفاوت اکنکار ولی. شدمی گرفته

 و گایواشبد کارما، مورد در شرقی تعلیمات عناصري از زیرا

اساس غربی  همچنان حال عین در و دربرداشت را تناسخ

 کردمی ارائه اکنکار آنچه...  خود را حفظ کرده بود

  .باالتر آگاهی جستجوي - بود جدید جستجویی

  

 نبود، هشد شناختهبطور گسترده  زمان آن در اکنکار که وجودي با

 هايدهه معنويِ هايجنبش ترینمعروف از یکی به تبدیل ولی

 شتربی ،آوردند روي اکنکار به که افرادي تعداد .شد 1970 و 1960
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 ها،روز نآ جدید انگیزبر مناقشه ادیان به که بودند افراديتعداد  از

 این. 1بودند روي آورده الهی نور مأموران و مونیز، هرکریشنا، مانند

. دشدن عمومی مناقشات و خصمانه هايواکشن ایجاد باعث هاگروه

 علت .داشت کمی مطبوعاتی واکنش اکنکار دیگر طرف از ولی

 و ت،نداش مردم تغییر در سعی هرگز توئیچل پال: بود ساده هم آن

 استوار جربهت بر ،باشند ایمان اساس بر اینکه جاي به نیز تعلیمات او

  .بودند

 باطو در ارت غنی زندگی که ردکمی تشویق را خود دانشجویان وي

 ردیگ هايگروه که حالی در باشند، داشته اطراف خود دنیاي با

 کسب بر اکنکار ،این بر عالوه. کردندمی دور جامعه از را خود

 نه و فردي جستجوي طریق از درونی آگاهیِ هايوضعیت

 اول، سال چند طی واقع در. بود متمرکز گروهی هايتمرین

 هک شدمی ارسال هاییآن براي پست طریق از فقط او هايشآموز

                                                           

1 Hare Krishnas, the Moonies (Unification Church), and 
Divine Light Mission 
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 هااکیستگذشت تا مدتی  .کردندمی مطالعه تنهایی به خود

 کدیگری از تا ندداد تشکیل مطالعه هايگروه) اکنکار دانشجویان(

 اديِآز و فردیت. بگذارند اشتراك به را خود بینش و بیاموزند

 نشِاز م که بودند توئیچل پال هايآموزش قوت نقاط معنوي

یر هاي ارتدکس و دگم، تأثنسبت به دکترین اوي گرایانهطغیان

  عمیقی گرفته بود.

 نقد. شد داغ معنوي جدید هايجنبش موضوع 1970 دهه اواخرِ در

 و تسخکاري  ،آزاد گفتگوي و شد رایج هافرقه علیه بر عمومی

 رسواییِ ،2برنستین و وودوارد زمان، همین در. بود قطبیتک

 ،اديانتق اريِخبرگز شدند باعث و کرده افشاگري را واترگیت

 رسواییِ یافتن براي جستجو به را نویسندگان از نسلی و یابد رواج

  .کنند تشویق بعدي بزرگ

 دین يزمینه در که دانشگاه استاد یک که بود زمان همین در

 دنبال به تا کردمی تشویق را خود دانشجویان ،دادآموزش می

                                                           

2 Woodward and Bernstein 
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. گردندب جدید دینیِ هايجنبش پس در ناگفته و پنهان هايداستان

  .بود 3لین کریستوفر دیوید دانشجویان این از یکی

 يبازجویانه مطالعات مشعل دیوید سال، 25 از بیشتر یمدت براي

 جدید هايجنبش در که ناپسندي واقعیت هر و کرد حمل را خود

این موضوع در این اواخر  ولی کرد،می افشا افتیمی معنوي

ها سال ده نوشت، مورد این در متعددي هايکتاب او. متوقف شد

 جنبش یک طرف از به این ترتیب و پرداخت پایانبی هايبحث به

 خیرا سال چند در ولی. شد داده کارشناس لقب وي به ،ايفرقه ضد

 او یزِت قلم. است گذاشته کنار را خود لیبیص  جنگ لین دیوید

 او خود يگفته به ولی دهدمی نشان را خود اوقات بعضی همچنان

 رفمنح هاآناز مسیرِ  را دیگران که هاییداستان ساختن از دیگر

به  معطوف را خود توجه اکنون. است کشیده دست کندمی

  .ه داردها عالقپشتیبانی و حمایت از چیزهایی کرده است که به آن

                                                           

3 David Christopher Lane 
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 در اريبرگزخ گروه طریق از کتابی انتشار به شروع پیش، سال پنج

 در یویدد کتاب به خط به خط یپاسخ کتاب این. کردم اینترنت

 مومیع گفتمانی. بود توئیچل پال آن، گذاربنیان و اکنکار مورد

 و انحامی منتقدین، مشتاق، افراد از نفر صدها که گرفت شکل

 ايهجنبه تمامی در را زدندکه فقط براي بازدید سر می هاییآن

 طول به سال سه تاز و تاخت این. کرد جذب خود به گفتمان

 کرد ایجاد ددیوی رویکرد تغییر بر نظر تبادل این که نقشی. انجامید

 رداردب در کتاب این آنچه ولی کرد بیان سادگی به تواننمی را

 جدید، هايواقعیت از رونمایی با که است ناگهانی یتغییرات ينتیجه

  .داد نمایش دیگر نحوي به را لین دیوید تحقیقات تمامی

 عصر رد گفتمان کردم منتشر اینترنت طریق از که اصلی نوشتارِ

 در هستید آن مطالعه به مشغول اکنون آنچه. داشت نام 4انتقاد

 و آموختیم، که است جدیدي هايدرس و هاگفتمان بردارنده

. دش کشف اخیراً که است جدیدي اطالعات بردارنده در همچنین

                                                           

4 Dialogue in the Age of Criticism 
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 جستجوي روي پیشِ هايچالش رو،کتاب پیش ،این بر عالوه

 رد را است جریان در معنوي رهبران حول که مناقشاتی و حقیقت

  .بردارد

 از در انتظار ناامید شدن لحظه هر غرب جهانِ در آن که عصري در

یل تبد ،نامتعارف رفتارهاي و ،است هاسازمان و سرشناس اشخاص

 داستانی تابک این ،شده است تحقیقی نویسندگان تمرکز ينقطه به

 گونهچ که دهدمی نشان کتاب این. گذاردمی نمایش به را متفاوت

 انتقاد توفانِ در مقابل پادتنی صورت به احترام با و آزاد گفتمان

 فردي يتجربه آن در که گویدمی را داستانی. کندمی رفتار عمومی

 از نباشیم محتاط اگر افشاگري با مواجهه در و است اتکا قابل

  .شد خواهیم منحرف ،هستند آن نمایش مدعی هاآن که حقیقتی

 ر پسِدآنچه  مورد در تحقیق و بررسی ی برايفرصت فردي هر اگر

 که چیزي آن ورايداستانی  باشد، داشته رااست  نهفته هاواقعیت

 ،شودمی داده نمایش قطبی تک و یک سویه هايرسانه توسط

تر، سرشار از درکی عمیق ،ما همچنین. خواهیم یافت
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موالً به ها معگريهایی رنگارنگ خواهیم یافت که افشاپیچیدگی

  . کنندصورت سیاه و سفید ارائه می

 یک یزندگ داستان :کندمی نقل نیز را دیگري داستان کتاب این

 ردب خواهد اولی هايسال به را ما کتاب این. آمریکایی معنوي رهبر

 طریق تجارب مورد در نوشتن به شروع توئیچل پال آن در که

 علت واز خود  ما شناخت به منجر کهکرد،  خود شخصی و معنوي

 تمرینات روي بر او اولیه تمرکز. شودمی دنیا این در ما وجود

 رگم پس در آنچه تواندمی هاآن يبه وسیله فرد کهاست  معنوي

 اراکنک جنبش رشد با ولی. را براي خود اثبات نماید دارد وجود

 ما درك هب تغییرات این و کرد، گیريچشم تغییرات وي تعلیمات

  .بخشدمی جدیدي عمق معنوي تعلیمات از

 و حقیقت جستجوي مورد در ،يدیگر چیز هر از بیشاین کتاب 

ف منحر توانندمی بسیاري است که به راحتی هايروش يمطالعه

 آنچه مورد در اگر که دهدمی نشان کتاب این. باشندکننده 

 را قیقتح توانیممی سنج و دقیق باشیم،نکته دانیمنمی و دانیممی
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ک کافی تالش کند تا تنها ی ياگر کسی به اندازه. کنیم کشف

قی تواند حقیاز داستان را تعریف کند، تقریباً هر چیزي می وجه

 پال هک کندمی جلب اينکته به را ما توجه موضوع این. جلوه کند

این  نهایت در: دنک گوشزد خود خوانندگان به داشت سعی همیشه

 را تحقیق خواهیممی اگر و بگیریم تصمیم ما هستیم که باید

  .نیمک پیروي است گیرهمه و رایج آنچهاز  تنها توانیمنمی ،بدانیم

  

  حقیقت؟ یا تفریح

  

 ادایج باعث ابتدا در آنچه مورد در شفاف صورت به لین دیوید

ه کرد صحبت ،شد توئیچل پال علیه بر افشاگري نوشتن براي انگیزه

  کند،می نقل ما براي اینگونه کتاب خود يمقدمه دراو . است

  

. است گسترده تحقیقات انجامِ سال پنج محصول کتاب این

 سکال در دانشگاهی يمقاله یک تنها ابتدا در کتاب این

 با. بود یجنورثر در کالیفورنیا ایالتی دانشگاه دینیِ مطالعات
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 کزيمر دفتر به را خود يمقاله اولین اینکه از بعد حال، این

 وکالي تهدید ينامه آن ازاي در و کردم ارسال اکنکار

 ارانتش صورت در که با این مضمون دریافت کردم را هاآن

 روژهپ داد، خواهند تشکیل قضایی پرونده ،من علیه بر آن

 که نجالیج. شد مدت تمام تفحص و تحقیق به تبدیل سریعاً

 در مورد هایمیافته خاطر به انداختبه راه می من يمقاله

 جنبش نای گذاربنیان توئیچل، پالزندگی  ابتدایی هايسال

  بودند. ضمتناق کامالً نوشتمی اکنکار آنچه با البته که. بود

  

 رایجاد تغییر د یا ،انتقاد به نسبت سازمان یک واکنش ينحوه

 .دکنمی ایجاد دیگراندر  را قدرتمندي واکنش ،هاي آنتاریخچه

به  که کندمی ایجاد را گفتمانی ناخواسته، یا خواسته این موضوع

  رود.صورت کامالً عمومی پیش می

 نهات کرد دریافت اکنکار مرکزي دفتر از دیوید که واکنشی

 رايب سرسپرده محققی به را جوان دانشجوي یک که بود ايجرقه
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 این ،واقع در. دکر تبدیل پنهان داستانِیک  از رونمایی و یافتن

 واهیمخ زودي به. است دیوید افشاگري در عنصر ترینمهم واکنش

 که وديوج با زیرا بود، ماجرا اصلی ينکته واکنش همین که یافت

 شناخته زمان آن تا که بود یافته دست جالبی هايواقعیت به دیوید

 همه که چاشنی او، داستان واکنش، این بدون ولی نبود شده

  .نداشت را دارند هاافشاگري

 مانیساز مورد در خود داستان دیوید که بود واکنش همین پایه بر

 ازيس پنهان همین. ساخت را دارد حقیقت سازي پنهان در سعی که

 جدید اب را موضوع این. کرد ایجاد رابودن  کار گناه تصویر که بود

 دید واهیدخ، بگیرید نظر در دینی گروه یک عنوان به اکنکار بودن

 کنکارا براي در نظر گرفتن شناخته شده هايفرضپیش تمامی که

 زيمغ شستشوي آن پیروان که خطرناك يفرقه یک به عنوان

 که هستند انفجاري احساسات تنها هااین. ، موجود استاندشده

 موارد این بررسی از بعد ولی. شوندمی افشاگري یکشروع  باعث

 این از مقدار چه دیگر، عبارت به میابیم؟ دست ادراکی چه به
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 هاآن آرزوي و مردم عموم هايترسبه واکنش  واقع در داستان

 هاییبخش چه و است جنجالی سرگرمی به رسیدن براي

  دارد؟ را هاآن نمایش در سعی دیوید که است هاییواقعیت

 بگیریم ظرن در را دیگر رویدادي و در اینجا توقف کنیم کمی بیایید

 اواخر روزهاي از یکی در: افتاد اتفاق متفاوت ايزمینه در که

 دیدج پنتیوم یکروپروسسورام که شد متوجه اینتل ،1990 يدهه

 این بررسی مشغول هاآن که حال همین در. دارد مشکلی هاآن

 کرد درز اريخبرگز یک به مضمون همیني با خبر بودند، مشکل

 ردمو در موضوع. است مشکل یک سازي پنهان حال در اینتل که

 رايب که خطایی بود، ریاضی محاسبات طول در کوچک خطایی

 روي یکبار سال 27000 هر محاسباتی افزار نرم متوسط کاربر یک

 کترکوچ خیلی قبلی ایرادهاي به نسبت ایراد این واقع در. دادمی

 هب منجر که بود، شدید خیلی عمومی واکنش باراین ولی بود،

 مامیت افتادن خطر به و اینتل دوش بر دالري میلیون 475 خسارت

  .شد هاآن اعتبار
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جان  وانهدی تنها ،خود به اسمِ کتاب در اینتل وقت رئیس گرو، اندي

   5نوشت، ،بردسالم به در می

  

م، کردیمی کار ي کهروز هر سال، شش و بیست مدت براي

 تصمیم ما خود بود، خود ما محصوالت برسر بحث هروقت

 خوب چیزي چه و است خوب چیزي چه که گرفتیممی

 ینتعی را خود فنی مشخصات و کیفی، سطوح ما. نیست

 با لمحصو یک گرفتیممی تصمیم که زمانی و کردیممی

 ولی .کردیممی توزیع را آن دارد همخوانی ما معیارهايِ

ت هر سم از را غریبی هاينگاه ،یناگهانبه صورت  و اکنون

 خواهیدمی کی تا« گویند،می ما به گویی که کنیمحس می

  »؟براي ما تعیین تکلیف کنید

                                                           

5 Andy Grove, then President of Intel, Only the 
Paranoid Survive 
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 از یخیل براي افتاد اتفاق ما براي رویداد این طول در آنچه

 سري یک با مشاغل تمامی. دهدمی روي نیز دیگر مشاغل

 تغییر نقوانی این اوقات بعضی و شوندمی اداره نانوشته قوانین

 راغچ هیچ حال این با. گیرچشم نحوي به اغلب  - کنندمی

 رس بر که همانطور. ندارد وجود تغییرات این براي هشداري

  هشدار. بدون آمد، خواهند هم شما سربر  ،آمد ما

  

 شکلم یک سازي پنهان قصد وجه هیچ به اینتل دیگر، عبارت به

 انندهم کوچکی مشکل حل و بررسی حال در بلکه نداشت، را حاد

 سرعت هب تا بودند عیب این حل مشغول هاآن. بود پیشین مشکالت

 طرخا این به سازي پنهان اتهامات. کنند پیدا را نظر مورد راهکار

که  دید خواست ومی بیشتري اطالعات فردي که شد ایجاد

 پنهان هب متهم را لتاین. کند جلب خود به را اینتل توجه تواندنمی

 در قوانین تغییر متوجه بتواند اینتل اینکه از پیش و کردند کاري

  .متضرر شد دالر 475،000،000 شود، بازي
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 نکاراک در تغییرات این نوشت،می را خود يمقاله دیوید که زمانی

 دیگر و بود رشد حال در سرعت به اکنکار. بودند وقوع حال در نیز

 توئیچل پال هاينوشته پراکنده صورت به که اندکی نبودند تعداد

. ردندکمی تمرین را روح سفر باستانی دانش و کردندمطالعه می را

 صاحب بار یناول براي. بود یافته گسترش مکتب یک حد تا اکنکار

  .بودده ش تاریخچه آن دقیق نمایشِ مسئولیت نتیجه در و تاریخچه

 توجه اکنکار دید، خواهیم جلوتر که همانطور و زمان همین در

 هاينسازما بعضی ترتیب این به. بود کرده جلب خود به را عموم

 اراکنک علیه بر غلط اطالعات پراکنی ودروغ به شروع مسیحی

  .بترسانند را دیگران تا کردند

 معنوي رهبر مقاله این نوشتن زمان در که گراس داروین شاید

 فاوتیمت يهروی و دیدمی زودتر را تغییرات این باید بود اکنکار

 ماندن داروفا به بیشتر او ولی کرد،می اتخاذ آنها با رویارویی براي

. کردمی فکر پال هايآموزش دادنِادامه و توئیچل پال رویاي به
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 آتی يهافصل در. بود متصور خود براي داروین که بود نقشی این

  .داشت اهمیت داروین براي موضوع این چرا که دید خواهیم

 هايسازمان با حتماً. کندرا مطرح می یجالب ينکتهموضوع این 

 وییپاسخگ که دانیدمی و هستید، آشنا عمومی موسسات و تجاري

 زیادي اهمیت از رأي صاحب شهروندانِ و مشتریان خواست به

 ینا با. دانستمی اینتلاین موضوع را  است، برخوردار هاآن براي

 اساس بر معنوي استاد اصلیِ مسئولیت که ایمکرده فراموش حال،

 باعث موضوع این. شوندمی تعریف وي خود معنوي هايآلایده

 است، انتقاد ي آننتیجه و شود،می افراد دیگر با مناقشاتی ایجاد

  .شوند مواجه آن با باید معنوي اساتید تمامی که انتقادي

 لکهب کنم، توجیه را داروین واکنش ،مطالب این بیان با خواهمنمی

 ارائه دادمی روي زمان آن در آنچه از بهتري تصویر خواهممی

 ،يامروز معیارهاي به توجه با ،کنیممی نگاه گذشته به وقتی. کنم

 حالنبا ای ولی. دنآیمی تدافعی حد از بیش نظر به داروین اقدامات

 که کرد اظهار بود که پال  لچتوئی پال فوت از پیش سال یک تنها
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 مکنم اکنکار که است رسیده اطمینانی حس به بار اولین براي

 ینید گروه یک هنوز اکنکار. دبه حیات خود ادامه ده بتواند است

 نآ به را سازمان نام شدمی سختی به حتی زمان آن در. بود جدید

 کی تنهااکنکار  نوشت را خود يمقاله دیوید که زمانی زیرا داد،

 نتیجه، در. نداشت را کنونی قدرت و بزرگی. داشت عمر دهه

  .تنیس سخت خیلی نظر به تدافعیواکنش  کمی کردن درك

 مرکزي دفتر در من ،1970 دهه اواخر تا اوایل از و دوران آن در

 کار به شروع 1973 سال در که زمانی. بودم کار به مشغول اکنکار

 تعداد 1970 دهه اواخر در. شدممی محسوب نهم کارمند ؛کردم

 عنوان به داروین. رسید وقت تمام نفر 40 - 30 به مشغول افراد

ن م تحسین ،توئیچل پال رویاهاي از پیروي در کوش سخت مردي

 به نداروی واکنش من نظر به دیگر، عبارت به. انگیختمی بر را

 عشق وي به که بود مردي شرف از دفاع در جهت لین دیوید تحقیق

 و داشت، قبول عظیم معنوي رهبر یک عنوانبه  و ورزیدمی
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 طریقی آن در که دینی هايآموزه از حمایت جهت درهمچنین 

  .دیدمی حقیقت جویندگان براي را ارزشمند

 اقعیو داستان نمایشِتر شدنِ راحت به منظورِ موضوعات این بیان

 توسط سفید ارائه شده و سیاه تصویر به هایینقش کار اینبا . است

 را یانسان بلکه مجنون یک نه ما به و ،شودمی اضافه هاافشاگري

 ،ودب او شقِاعکه  استادي و تعلیمات حامیِ را خود که دهدمی نشان

  .دیدمی

 1971 سال در که توئیچل پال با آموزش سال سه از بعد تنها داروین

 مان،ز آن در. گذاشت اکنکار معنوي رهبر در جایگاه پا کرد فوت

 نارها،سمی در اغلب که ه بودکرد کار پال با سال یک تنها داروین

 با که یجلسات یا ،رفتمی سخنرانی منظور به پال که هاییمسافرت

  .بود وي همراه ،شدمی اربرگز اکنکار رهبران دیگر

 کسی اب خود شخصیِ يگذشته مورد در ندرت به پال که آنجایی از

 از دیویداز آنچه  اطالعی هیچداروین  احتماالً کرد،می صحبت

 اردند را ارزش آن آیا نتیجه، در. گفت نداشتمی پال يگذشته
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 ستند،ه حقیقی کاريپنهان مورد در دیوید اتهامات آیا ،بپرسیم که

 ستنده غلط یاطالعات کردمی فکر آنچه با مواجهه در تنها داروین یا

 را خود اتهامات دیوید آیا دیگر، عبارت به داد؟می نشان واکنش

 هام،ات این آیا ظواهر؟ اساس بر یا بود نهادهبنا  واقعیات براساس

 خود یامپ انتقال و توجه جلب منظور به دیوید که بود دروغینی اتهام

 اًواقع یا ،آمد پیش اینتل براي که ايقضیه مانند کرد؟ ایجاد

  است؟ بوده کار در کاريپنهان

  

  کنندمی تغییر شروع به ظواهر

  

 عمومی ريِخب گروه یک در. بزنم آزمایشی به دست گرفتم تصمیم

 ینل دیوید کتاب هايبخش تمامی به پاسخ به شروع 6اینترنت در

 یجادا سواالت به و شد گفتگو وارد لین دیوید زود خیلی. کردم

 که مواردي به من. گفتمی پاسخ تحقیقات خود مورد در شده

                                                           

6  alt.religion.eckankar (ARE) 
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 جمله از نفر صدها. دادممی پاسخ نیز شدمی بیان من به خطاب

 یان،دانشگاه ،اندبوده کیستا گذشته در که افرادي ،هااکیست

 وگفتگ این وارد دیگر افراد از زیادي تعداد و ،هافرقه انمخالف

  .شدند

 یویدد کتاب در شده اشاره نکات از یک هر که بود این من پیشنهاد

. نیمک بررسی آزاد گفتگوي یک در فصل به فصل و دقت به را

 رسیدمپ ،بودیمشاهد تزلزل اساس اتهامات او  وقتی بود؟ چه نتیجه

 یجادا گفتمان که داشتم امید. است بوده چه وي اظهارات دلیل که

 اقعاًو آنچه از يبهتر درك بتوانند تا بدهد فرصتی همه به شده

  .ندباش داشته ،ه استبود هاآن فرضیات تنها آنچه و دانستندمی

 و شواهد بدون دیوید ادعاهاي اغلب که شدم متوجه حقیقت در

 او. اشدب اینگونه باید چرا که بودم متعجب و بودند کافی مدارك

 عدب ولی ندبود معتبر در نگاه اول که دادمی نمایش را اطالعاتی

من  ودخ ی کهاطالعات به توجه با که کشیدمی پیش را اظهاراتی

 حین رد ترتیب این به. باشندمی اشتباه که ممطمئن بود ،داشتم
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 اب رابطه در موجود مدارك و شواهد تا خواستم دیوید از گفتگو

 نای فردي که وقتی مانند درست دهد، نشان ما به را اتهامات خود

 و آزادانه نیز دیوید. کندمی رودررو گفتگوي در را درخواست

  .بود انگیزشگفت نتیجه. داد پاسخ صادقانه

 ،ردمک شروع اینترنت در که بخشی اولین همان از دیوید داستان

 دهز شگفت همه. کرد تغییر به شروع ما چشمانِ جلوي در درست

 ما از زیادي تعداد. من به شخصه خودمخصوصاً  ،بودند شده

 محض هب ولی. بودیم پذیرفته را دیوید کتاب مطالب از بسیاري

 دچار دخو قبلی اظهارات با کرد، دادن پاسخ به شروع دیوید اینکه

  .شد متزلزل اعتبارِ او و شده تناقض

در  که دش شروع دیوید بخش از کتاب این سر بر در ابتدا گفتگو

 بود ندمست به حدي تحقیقاتی يمقاله اولین :آن ادعا کرده بود که

  که 
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 ا این حالب. بگیرد پیش نتوانست قانونی اقدام هیچ اکنکار

 که کسانی علیهحقوقی  دعوي ياقامه در اکنکار مانعِ این امر

  بودم نشد.کرده  قول نقل هاآن متن این مقاله از در

 و نیم دو خسارت ادعاي به اقدام اکنکار ،1979 سال در

 لوس کالج از 7گراساد   پروفسور علیه دالريمیلیون 

 جیمز يبه نوشته تخریبی يمقاله انتشار خاطر به آنجلس

  رد.ک کالیفورنیا ایالتی دانشگاه در من همکالسی ،8پیبلز

  

 کاري پنهان گفت توانمی باشد، داشته حقیقت چیزي چنین اگر

 دیوید از پس. صحت داشته است گفت،از آن می دیوید که

 راجعم ضد بر قضایی اقدامات اکنکار که موجود شواهد تا خواستم

  .دهد نشان ما به را است گرفته پیش وي

  

  نوشت، دیوید

                                                           

7 Professor Ed Gruss of the Los Angeles Baptist College 
8 M. Peebles, California State University, Northridge 
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 آن نام هک ام،مقاله در من زیرا شد پیبل يمقاله متوجه اکنکار

 رغی در. بودم کرده قول نقل او از بود معنوي جنبش ایجاد

سی به چون ک( ماندمی باقی ناشناخته پیبل يمقاله اینصورت

  ).نبود دنبالِ آن

 و ردک منتشر روزنامه چندین در را آگهی چند اکنکار سپس

 رفتهگ قرار تندرو مسیحیان هجوم تحت که کرد ادعا آن طی

  د.ببر دادگاه به را موضوع است مجبور ترتیب این به و

 هک بود این کردندنمی اشاره آن به هاآگهی این آنچه ولی

 يپروژه سازمانِ( 9سازمان تقلب معنوي ضد بر قضایی دعوي

 یا) دنباشمی تندرو مسیحی گروه یک که -معنوي تقلب

) بود دهش توزیع گسترده صورت به وي مقاله که( لین دیوید

  ... ودب پیبلز جیم نام به کیسیتیا علیه بر بلکه ،نبود

 وغدر خود قضاییِ دعويی اصل يتاریخچه مورد در اکنکار

  گفت.

                                                           

9 Spiritual Counterfaits Project 
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 اعضاي از یکی علیه بر داریم ما هی،« بگوید اینکه جاي به و

ت شکای ،دارد دسترسی تخریبی اطالعات به که خودمان

 اقدام ینا مسیحی تندروهاي علیه بر که تظاهر کرد »کنیممی

  است. داده صورت  را

  .بخوانید را هاآگهی و بروید خودتان

  

 مانز آن در را دیوید احساسات که دنهست قدرتمندي کلمات هااین

 را شده منتشر هايآگهی ما که آنجایی از ولی. دهندمی نشان

 طریق از و کرده اسکن را هاآن تا خواستیم دیوید از نداشتیم

. نیمبخوا را هاآن خودمان بتوانیم همه تا دهد، نمایش به ما اینترنت

 فاش ار داستانی ترتیب این به و کرد را کار این دیوید نهایت در

 در. ودب متفاوت ،ردکمی تعریف ما براي او آنچه با کامالً که کرد

 رارق اختیار ما در دیوید که هاییآگهی تمام هایی ازقولنقل اینجا

 پرداخت را هاآگهی این يهزینه اکنکار. است شده آورده داد
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 سال می 30 مورخ در تایمز آنجلس لوس در آگهی این. بود کرده

  :شد چاپ 1979

  

 نوناک. است وقوع حال در کشور این در عظیمی دینیِ بحث

 و تفکر طرز ما يهمه که هستیم رویداد این شاهد زمانی در

 این. قائل هستیم ارزش براي آن و داریم را خود زندگی

 است دهنده تکان حقیقت این بر بودن شاهد ينتیجه بحث

 رب افراد دانش و میل خالف بر دارند سعی هاگروه این که

 هاوهگر این که است مشخص. کنند اعمال را تأثیراتی هاآن

 داعتقا کرده، زندگی هاآن همانند باید همه کنندمی فکر

  کنند. عبادت و کرده احساس داشته،

 براي تفرص این از ادیان این از بعضی که دانستیدمی آیا ولی

 هترینب به دارند سعی که اندکرده استفاده هاییآن به حمله

 هاآن کنند؟ سپري را خود زندگیِدانند می خود که نحوي

 که فراديا کنند،می منتشر تخریبی یاطالعاتدیگران  ضد بر
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 متهم ار يدیگر دین یا فرد نه و کنندمی کنترل را کسی نه

 لوتران، سازمان مانند مسیحی يچندین موسسه. کنندمی

 یتحما تحت که دیگر گروه یک و بپتیست دانشگاه

 رب را غلط و مخرب یمطالب که دارند وجود است، مسیحیان

 منتشر د،انکه طرز تفکري متفاوت را برگزیده هاییآن علیه

  ...اندکرده

  

  دین: آزادي

 التایا ،ما عظیمِ کشور متولیان که ما خوش شانس هستیم

 ادبنی. تشخیص دادند را معنوي اصول این آمریکا، متحده

 عنوان به را در دین آزادي متحده، ایاالت اساسی قانونِ

 پایه رب آمریکا رفتاري و اخالقی هايقالب مامیت که اصلی

 یادبن این انداختن خطر به. دهدمی ارائه ،اندشده نهاده آن بنا

 اطالعات توزیع شخصی، منفعتبه خاطر  چه نحوي، هر به

طریق زا جامعه در افراد بر سوسنامح اريِذتأثیرگ با یا ذبک 
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 بنیادهایی افتادن خطر به باعث جمعی، هايرسانه فریب

  ...است ساخته محقق را ما کشور عظمت که شودمی

  

  اید؟ خورده فریب شما آیا

 که نندکمی ادعااند و را نشانه گرفته اکنکار هاگروه بعضی

 هیچ ضد بر اکنکار که وجودي با است، مسیح ضد بر

 در هک بود نجیب و زیبا یروح مسیح. نیست دینی يآموزه

 پیغامی و گشود جهان به پا معنوي فرتوتیِ و گرسنگی زمان

 بعد هک است برانگیز تعجب. داشت همراه به خود با را عظیم

 کسی توانمی سختی به است شده سپري دهص چند اینکه از

 اساس بر و کرده درك حقیقتاً را گفت او آنچه که یافت را

  کند. رفتار آن

 رگیرد منفی عواقب به نسبت مکرراً كا تعلیمات: حقیقت

 ،دوجو این با. است داده هشدار روانی هايپدیده با فرد شدن
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 باستانی هنر... « خطا به را اکنکار ،10منظرهنام  به ايمجله

  ندارد. حقیقت که است کرده خطاب »...هندو جادوگري

ر د را کامل آزادي همه براي آن پیروان و اکنکار: حقیقت

 اراکنک. هستند قائل زندگی تمام به معنوي عشققالب 

 الح این با. کندنمی متهم را فردي یا تعلیمات هیچگونه

 ضد دیدتربی اکنکار« که است زده اتهام اکنکار به سازمانی

  است. اشتباه کامالً موضوع این. »است تمسیحی

 رسد کالس یک از اکنکار که دریک همه پرسی  :حقیقت

 انجام مسیحی بزرگمذهبی  يشاخه یک بزرگساالن در

مطالبی در مورد اکنکار که توسط  يپس از مطالعه شد،

 اجتماعی رده در را آن مذهبی نوشته شده بود، يهمان شاخه

 جاي هاالکلی یاو  ذهنی اختاللِ داراي افراد از ترنامطلوب

 اکنکار تعلیمات دانشجویان که است این حقیقت. داد

 حضور جامعه جوانب تمامی در و کرده زندگی مسئوالنه

                                                           

10 The Lookout 
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و زندگی به بهترین  معنوي عالقمند به رشد هاآن. دارند

 جهو هیچ به ماریجوانا و دخانیات. دانند هستندکه می ينحو

  ...ندارند جایی اکنکار معنوي تعلیمات در

 نادیده معنوي آزادي احقاق براي اك درخواست

  شد گرفته

 از ار اکنکار تا است کرده درخواست هاگروه این از اکنکار

 نامه انتشارِ درخواست هاآن از و کرده حذف خود مطالب

 درخواست .است کرده پس گرفتن موارد اتهام و پوزش

ده پذیرفته نش مشکل این حل منظور به اتبرگزاري جلس

 آن اعضاي و اکنکار حقوق حفظ منظور به نتیجه، در است.

 ی،دین هاياقلیت تمامی حقوق نگهداشتن پابرجا براي و

 و نجلسآ لوس در قانونی دعوي ياقامه به اقدام اکنکار

وق حق حامی اخالقیِ ما باید قویاً .است کرده مینیاپولیس

 کنند،هایی باشیم که هر کجا باشند مسئوالنه زندگی میآن

 به ند،الیق آن نیست عنوان هیچ به که بدي تصاویر و القاب تا
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 طریقی که است دین آزادي این اساسِ .نشود اطالق هاآن

 ار خود نام تا باشد حق آن را داشته اکنکار همچون معنوي

 ،آزادي همین .کند حفاظت نادرستی و فریب مقابل در

 باشد، اشتهد دفاع به نیازي کشور این در نباید که بنیادي است

 دست ییقضا سیستم در است دانسته الزم اکنکار اینکه حال

  بپردازد. آن از دفاع به

  

 عنوان به را هاآگهی این دیوید که بود عجیب ما از خیلی براي

 هب هاآگهی این. جلوه دهدمراجع خود  گیرانداختنِ براي تالشی

 نجلسآ لوس در که( پیبلز جیم علیه قضایی شکایت دالیل نظر

 از بخشی ينشان دهنده که دهد،می نشان را) شدمی پیگیري

 ر ضدب شده منتشر اشتباه اطالعات خاطر به رشد حال در نگرانیِ

 نشان وجه هیچ به هاآگهی این من نظر به واقع در. بود اکنکار

 و دآزا گفتمانِ براي تالشی بلکه نبوده کاري پنهان يدهنده
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 به نهناعادال نقدهاي به پاسخ در را دیگري نظرگاه تا بودند عمومی

  .آورد وجود

 دي کهتا ح داشت اطمینان اکنکار پلید نیات از دیوید اینقدر چرا

  ؟با واقعیت اختالف داشت دیدمی هاآگهی این در آنچه

  

  :داد جواب دیوید

  اید.تهگرف نادیده اینجا در را مهمی ينکته که آیدمی نظر به

 ستاکی یک نوشت را خود يمقاله پیبلز جیم که زمانی در

  مسیحی یک نه بود،

  نکرد. شکایت تندرو مسیحیِیک  علیه بر اکنکار

  کرد. شکایت خودشان از یکی علیه بر

 پتیستب کالج کنار در قضایی دعوي در نیز او که _ گراس اد

 قیحقو يبازیچه یک تنها _ بود مدافع یک  لوس آنجلس

  بود. شده
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 کی تنها او نداد؛ کسی به اکنکار مورد در غلطی اطالعات او

  ... داشت را پیبلز مقاله از نسخه

  ... کرد شکایت اکیست یک علیه بر اکنکار

  ...باشید داشته خاطر به را این

  باشید. داشته خاطر به نیز را دیگر چیز یک

  بود. نخوانده را پیبلز يمقاله کس هیچ

  بود. نشده منتشر هرگز

ر از آن با خب کسی دیگر دانشگاهی مقاالت از خیلی مثل

  .نشد

  

 ناگهان تپیک ریچارد نوشته، این از بعد کمی ولی. بیشتر اتهامات

. منتشر کرد اینترنت در گراس اد مورد در را جدیدي اطالعات

 ار بود شده انجام گراس اد با گذشته در که ايحبهمصا ریچارد

 به هک تجربیاتی چگونه که دادمی توضیح وي آن در که یافت



  پیش گفتار: تفاوت قائل شدن بین عقاید از حقیقت

79 

 

 وانعن به تا کرد کمک او بهاست  داشته 11ویتنس جهوا عضو عنوان

 الجک براي نوشتمیمطلب  هافرقه علیه که اينویسنده و معلم

  .کند کار لوس آنجس بپتیست

 ابِکت :جمله از ،ه بودنوشت انتقادي کتابِ سريیک  گراس اد

 مورد در هک هاآن دروغین بناي یادبود پیشگویی و منکر پیغمبرانِ

که  داندب باید مورمنی هر آنچه کتابِبود؛ شده نوشته ویتنس جهوا

ر د که فرقه قدمگاه: هویجا هیئت کتابِ و ؛بود هامورمن در مورد

 ريافشاگ اینها همگی. کردمی حمله هافرقه و هاگروه دیگر بهآن 

  12.بودند

 اد دست هب پیبلز جیم مقاله از نسخه یک که بود خاطر همین به آیا

 که  لوس آنجلس بپتیست کالج و گراس آیا بود؟ رسیده گراس

 اهگنبی بود مدعی دیوید که همانطور دادمی درس آنجا در گراس

                                                           

11 Jehovah’s Witness 
12 The Apostles of Denial and Their Monuments of 
False Prophecy, What Every Mormon Should Know, 
The OuijaBoard: Doorway to the Occult 
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 هآنچ از حقیقت دادمی نشان که بود سرنخی اولین این بودند؟

  . است متفاوت خیلی گفتمی ما به دیوید

  :شد ترواضح داستان دیوید با بیشتر گفتگوي با

 در ودندب گرفته تصمیم دو هر دیوید و پیبلز جیم که شد مشخص

 حضور داشتند آن در دو هر که خود شناسیِ دین هايسدر کالس

 اکیست یکم مدت که پیبلز. کنند نگارش اکنکار مورد در مقاالتی

 ت،نوش مثبت يدید با و اکنکار مورد در ايصفحه 12 ايمقاله بود،

 شدیداً و طوالنی ايمقاله دیوید ولی نشد، پاس او ينمره ولی

 مقاله ،استاد مشخصاً. کرد دریافت باالیی نمره و نوشته انتقادي

  .دادمی ترجیح را دیوید انتقادي

 نبود اکنکار يشیفته دیگر خواند را دیوید مقاله پیبلز اینکه از بعد

. ازگشتب خود پتیستب هايریشه به و کرد ترك را آن نتیجه در و

 تدریاف را خود دینی مطالعات کالس ينمره بتواند اینکه براي

 که پرداخت یمسیحیان با صحبت و مالقات به تابستان در پیبلز کند،

 او آن، زا بعد. بودند اکنکار مورد در منفی یتحقیقات انجام حال در
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 بدیلت انتقادي مقاله یک به را آن و کرد نویسی باز را خود يمقاله

شد.  ناآش معنوي تقلب پروژه سازمان با او که بود زمان این در. کرد

 یعاتاطال يارائه با پیبلز. شد خواهیمبا این سازمان آشنا  بعدتر

  .کرد کمک هاآن به اکنکار علیه بر تخریبی

 اقعو در ؟جیم فراموش شد مقاله که است مدعی دیوید چگونه پس

 همیدیمفگوید در اینجا می دیوید حرفی که به توجه با زود خیلی

  :است نبوده اینگونه که

  

 روژهپ سازمان يمجله باشم، نکرده اشتباه اگر: لین دیوید

  شد. اپچ شود شکایت پیبلز از اینکه از پیش تقلب معنوي

 لیخی ،باشد داشته واقعیت این موضوع اگر: اسمیث ریچ

 ینکها از پیش که است این آن معنیِ زیرا است، جالب خیلی

 ، پیبلزکند کایتش پیبلز و بپتیزم کالج گراس، علیه بر اکنکار

 االن همین پس ،ارتباط داشت تقلب معنوي پروژه سازمانبا 
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بر باد  دودیه بگفت زپیبل گناهیبی مورد در که داستانی کل

  . رفت

 را اناطالعاتت دوباره ولی متأسفم: داد ادامه لین دیوید

  . دگرفتی یاشتباه

  .داشت ار پیبلز يمقاله آن از قبل  تقلب معنويپروژه سازمان 

 پروژه تقلب معنويسازمان  مجله قدردانی بخش بهتر است

  .را که نام جیم پیبلز در آن عنوان شده است را بخوانید

 آورگریه داستان! دیوید بفرمایید خوب: اسمیث ریچ

 با بلق از پیبلز. دکردی خراب انخودت را پیبلز بیگناهی

 فرادا چه نیست معلوم و ،تقلب معنوي پروژهسازمان  گراس،

 این. کرد شکایت او از اکنکار بعد ورابطه داشت  دیگري

 را این مدت این تمامی شما است؟ بیگناهی ورچط

  !!!ددانستیمی
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 ازمانس مجله منابع در پیبلز جیم نام که گفتمی درست دیوید

 کایتش او از اکنکار اینکه از قبل جیم و بودتقلب معنوي  پروژه

 متوجه تربیش بررسی با ولی. بود کرده برقرار ارتباط هاآن با کند

 این - کردمی اشتباه شکایت وقوع زمان مورد در دیوید که شدیم

 در ار خود مقالهتقلب معنوي  پروژه سازمان که زمانی در شکایت

 ماجرا نای از پیش ماه چند بلکه نداد، روي کرد منتشر اکنکار مورد

 رد بعداً که شد دیگري مهم نخ سر نیز موضوع این. روي داده بود

  .داد خواهم توضیح آن مورد

 طریق از را لزپیب اکنکار دیوید يگفته خالف بر که فهمیدیم وقتی

 اکنکار اقع،و در. شدیم متعجب بیشتر خیلی ،بود نشناخته ي اومقاله

بپتیست  ايکلیس توسط مقاله این که شد مطلع پیبلز يمقاله از زمانی

 يعهمطال به شروع هادختر آن که شد داده یوالدین بهلوس آنجلس 

 خریبیت ادعاهاي که پر از را مقاله این دختر آن و. بود کرده اکنکار

  .داد اکنکار به بود
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 بود، دهش دست به دست نه تنها پیبلز مقاله که شد مشخص پس،

پرده نشده به فراموشی س هرگز و. بود گرفته قرار استفاده موردبلکه 

  بود.

کتاب  در دیوید که آنطور که شد مشخص ما از خیلی براي اینجا تا

 تنانداخ گیر منظور به بحث مورد قضاییِ دعوي کرد،می ادعا خود

 ینا که گفتمی جسورانه همچنان دیوید ولی. نبود دیوید مراجع

 گفت، ددیوی که آنطور. است بوده گیرانهسخت دلیلبی ،شکایت

. ودندب شده کهوش خود دادگاههاي احضاریه دیدن با گراس و پیبلز

  .کردندنمی هم را آن فکر هرگز

 د،اشتباهاتی که مرتکب شده بودن گراس و پیبلز نظر از شکبی

 دنکر دست به دست که کردندمی فکر. بود ناچیز و کوچک

 اهانتی و گناهی ندارد دارد غلط انتقاديِ اطالعات که ايمقاله

 ینا مدافع طرف در را خود که زمانی به این ترتیب. است کوچک

 نای چقدر اینکه. است ناعادالنه کردندمی فکر دیدندمی دعوي

 یماز ما قادر هست بسیاري .است درك قابل است بوده بزرگ كوش
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 يگزینه شاید کنممی فکر هم من ،را درك کنیم هاآن واکنش

  .بود رسدست در قضایی اقدام از غیر به هم دیگري

 تصویر به ذهن در را تريبزرگ سوال دیوید اظهارات ولی

 میشو ينقشه همان هدف آیا بود؟ چه شکایت این علت. کشدمی

  ود؟ب نهفته آن پس در دیگري علت یا گفت؟می دیوید که بود

 جیم يمقاله در اتهام دو شکایت این ،گفت دیویدآنچه  با مطابق

 فرزند یک درپ داروین که بود مدعی پیبلز: بود گرفته هدف را پیبلز

 ازمانس وضعیت کند کهمی تظاهر اکنکار اینکه و است، نامشروع

 جیم ،بطهرا این در. نیست اینگونه که حالی دراست  غیرانتفاعی آن

 تنها - ندارد خود اول ادعاي براي مدرکی هیچ که کرد اعتراف

 دارکیم اکنکار هم بعد و - بود رسیده او گوش به که بود ايشایعه

 در اعیغیرانتف شرکتی عنوان به اکنکار دادمی نشان که داد ارائه را

  .است شده ثبت 13سازمان مالیاتی آمریکا

                                                           

13 IRS 
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 اینکه از عدب. بودند تخریبی و اشتباه پیبلز ادعاهاي ترتیب این به

 ئلهمس دادگاه از خارج تا پذیرفت. دید خود علیه بر را شواهد جیم

 ار دادگاه هايهزینه او دیوید، يگفته طبق. کند فصل و حل را

 اسگر به مربوط هايهزینه جمله از پرداخت، طرفین تمامی براي

  لوس آنجلس.  پتیستب کلیساي و

 با یراز کرد،شگفت زده  که دیوید در میان گذاشت، ما رالبی امط

 لقب لحظه چند همین آنچه و بود داده نمایش خود کتاب در آنچه

 کی هومسی، جوتناقض داشت، در این زمان بود که  بود گفته

نوشت را زیر مطلب ،کیستا:  

  

  !!!!!دافتادی گیر

  !!!!راحتی همین به

 و هاخانم...  قابل لمس است سکوت« )میگه آروم جویی(

  غدرو یک در لین دیوید بفرمایید، مالحظهلطفاً  آقایان
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 که نیست باري اولین البته( افتاد گیر آلوده، دستانِ با بزرگ

  »)افتاده اتفاق این

  ؟؟؟کندمی يکارچه  لین دیوید حاال

  ؟؟؟دکن انکار را انکار قابل غیر کند سعی دهخوامی

  

 زا استفاده با رابطه در جویی به که داشت حامی گروهی دیوید

 ،مکن موافقت هاآن با باید هم من و کردند، اعتراض دروغ يکلمه

 داشته یکس فریب در سعی قصد از روي نیت و به دیوید ندیدم زیرا

 دیوید که داستانی که دادمی نشان اینجا در جویی واکنش اما. باشد

  شد. گسیخته هم از بالخره گفتمی سال 20 مدت به

  

  :بود این دیوید پاسخ

  

  عزیز، جویی

  دروغی؟ چه
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  ...است دیگران هاينوشته به پاسخ اینجا در من سعی

 یک عنوان به را خود يمقاله او و شد شکایت پیبلز از

  نوشت. اکیست

 را خدا هايجهان بتواند ايساله 20 کودك کنمنمی فکر

  کند. تهدید

  ؟دکنیمی فکر اینطور شما

  

 ولی ود،ب نوشته کیستا یک عنوان به را خود اول يمقاله جیم شاید

 يمقاله زپیبل که زمانی مطمئناً زیرا. است کلمات با بازي فقط این

 کلیساي هب را آن کرد، تبدیل اکنکار علیه انتقادي ايمقاله به را خود

معنوي  تقلب پروژه سازمان به داد، تحویللوس آنجلس  بپتیست

 تولید اکنکار بر علیه را خود ينگرانه منفی يمجله تا کرد کمک

 دستب بیشتري تخریبی اطالعات تا کرد حمایت دیوید از کنند،

 یک دیگر شد، شکایت وي از که زمانی ،نهایت در یا آورد،

به روعش خوانندگان از بسیاري اینجا تا حال، این با. نبودکیست ا 
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 سبتن متفاوت کامالً داستانی حقایق، که کردند موضوع این درك

  .کردندمی نقل را دیوید کتاب به

  

  وقایع کردنِ بررسی اهمیت

  

 ضاییق دعوي بودن »حیله« مورد در نظر خود از دیوید داشتیم انتظار

 وچکک یموضوعبراي  را زیادي خیلی زمان اینجا تا. بکشد دست

 بود مشخص وضوح به دادیم؟می ادامهباید  چرا. بودیم کرده سپري

 نداختنا گیر منظور به قضایی دعوي دال بر اینکه شواهدي هیچ که

 مانجا قضایی دعوي. ، وجود نداشتباشد شده انجام دیوید مراجع

 :بودند همراستا روزنامه در شده منتشر هايآگهی با کامالً شده

 یویدد حال، این با. بود شده منتشر اکنکار مورد در غلطی اطالعات

 يگرانهحیله اقدامات خود او نظر از آنچه داشت سعی همچنان

  .دهد نشان را بود رابطه این در اکنکار

  

  :نوشت او
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  است. توطئه چیز همه من نظر از

 روز چند طی موضوع این روي بر تفکر از بعد( اکنون

 یک قبل از اکنکار که هستم مطمئن تقریباً دیگر) گذشته

  ....داشت را مقاله از نسخه

 اشتد دست در را مقاله این از نسخه یک قبل از اکنکار اگر

 یکیِتاکت اقدام پس) است داشته کنممی فکر اکنون که(

 يکلمه از استفاده براي قانونی ايتوطئه 14نوي مایک

  .ه استبودبراي شکایت  قضایی از آن يو استفاده »انتشار«

  

 که دبو موضوع این بود کرده مشغول خود به را دیوید خیلی آنچه

 الهمق از نسخه یک که کرد درخواست گراس از نوي مایک وقتی

 در. کندمی کار اکنکار براي که نگفت به هیچ وجه بدهد وي به را

 ارکسازمان تقلب معنوي  براي وين کردمی فکر گراس واقع،

 هب. داد او به را نسخه یک راحت خیلی هم همین خاطر به کند،می

                                                           

14 Mike Noe 
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 هوشمندانه ايتوطئه همه هااین کندمی تصور دیوید خاطر، همین

 ترتیب ینا به تا است بوده اکنکار به مقاله از نسخه یک يارائه براي

  .کشد پیش را »انتشار« با موضوعِ قضایی دعوي بتوان

 بود، متناقض گفتکه می يتوطئه تئوري با دیوید اظهارات ولی

 طتوس بار اولین اکنکار کرد، اعتراف او خود که همانطور زیرا

 بعد که ودب این موضوع. یافت دست مقاله به پتیستب والدین دختر

والدینِ  د،کر اکنکار تعلیمات يمطالعه به شروع دختر این اینکه از

 اب شود، جدید دینی هايگروه وارد هادختر آن بودند نگران که او

 نظر تا ردندک صحبت رابطه این در لوس آنجلس پتیستب کلیساي

 نیز هاآن هک شد داده آن دختر والدین به پیبلز مقاله. بپرسند را هاآن

 که زمانی را موضوع این دیوید. دادند نشان دختر خود به را آن

 تیجه،ن در. کرد تأیید داد نشان را قضایی دعوي استشهاد هايبرگه

 ازيس ظاهر »انتشار« گزینه از استفاده براي نوي که است مشخص

  .بود شده توزیع مقاله آن از قبل چون بود نکرده
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  :دادم پاسخ دیوید به اینگونه من

 الیح در دبدهی جلوه دارشکلم را اکنکار مقاصد دداری سعی

ود خ اینکه جاي به و...  نداهبود چه مقاصد آن ددانینمی که

 فهد تمامی که منتشر شده اشتباه اطالعات را با موضوعِ

 رتصو دداری تنها ،دکنی مواجهاست،  بوده قضایی دعوي

  اند.بوده چه مقاصد آن دکنیمی

 یزبرانگ اتهام مقاصد باره، این در کردن فکر از بعد حاال و

 که آنجایی از و. دکنیمی تصور خود ذهن در را دیگري

 بیشتر نتقادا دکنیفکر می ،دکنی تصور را مقاصد آن دتوانیمی

  ...قابل توجیه است اکنکار به

 به و ،دارند حقیقت انتصوراتت که است این شما فکر طرز

  .دکنیمی زنیاتهام به اقدام هاآن اساس بر ترتیب این

  

 رد موجود هايواقعیت بیشتر هرچه. شدتکرار  بارها موضوع این

 که شدیممی متوجه بیشتر کردیم،می بررسی را دیوید اتهامات پس
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 ،دانستمی درست خود نظر به آنچه اساس بر را هاي خودبحث او

 ولقب را کند باور داشت دوست که آنچه تنها او. است کرده بنا

  .ارددن یا دارند حقیقت آیا کند بررسی اینکه جاي به کرد،می

 قالهم صحیحِ تاکتیک وآنطور که عرف  که اینجاست مشکل

 رارق خواننده اختیار در را اطالعات تنها دیوید، گویدمی نویسی

 عادت دیوید معموالً. کند گیري نتیجهخود  خواننده تا دهدنمی

 اساس بر را کار این و کند، استخراج خود را نتایج تمامی داشت

 رتیبت این به. ددامی انجام عجیب تفاسیري اغلب و خود فرضیات

 یسم یهایقرص به تبدیل دادمی ارائه دیوید که هاییواقعیت

 در که فهمیدنمی هرگز ،بودمی ناآگاه خواننده اگر که ندشدمی

 يهاقرص بلعیدن حال در ،دکنمی قبول را او هايواقعیت که زمانی

  .ستا قرار دادهها در آن که وي هستند یهایتبعیض آغشته به سمِ

 قالهم اخالقیات اساس بلکه نیست افتاده پا پیش موضوعی این

 به ایدب همیشه افشاگري یک ينویسنده. است ژورنالیزم و نویسی

 براساس کامالً آنچه از را است فرضیات آنچه مشخص يطور
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 و اركمد با را تئوري وقتی. کند جدا است، اثبات قابل هاواقعیت

 یناینچن. ایمکرده مختل را حقیقت واقع در کنیممی ادغام شواهد

 زیر را او تحقیقات گیرچشم صورتی به دیوید کتاب در مشکالتی

  .است برده سوال

 سر رب موضوع که زمانی به ویژه ،موضوعات هایی با اینبحث ولی

ه ب هابحث اینگونه. است سخت شدت به باشد، دینی عقاید

 نديبمرز این جایگاه مورد در هر کس و دارد نیاز ظریفیبندي مرز

 قبیل که از این یمشکالت روي بر افکندن نور با. ددار متفاوتی نظر

 اريکپنهان به متهم است ممکن ،موجود است دیوید هاينوشته در

 به متهم دیوید است ممکن دیگر، طرف از. شوم او هايواقعیت

 یريجلوگ براي آزاد و محترمانه گفتمان حفظ. شود دین تخریب

  .است برخوردار سزایی به اهمیت از قطبی هايدیدگاه این از

  

  مخالف جایگاه از دیدن
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 را هاقعیتوا یا ه باشدگفت دروغ عمدبه  دیوید که نمکنمی فکر من

 به. دداده باش نمایش اشتباه صورت به اکنکار بد جلوه دادن براي

 يهمه براي که است اتفاقی است داده روي اینجا در آنچه من نظر

 ما هايدیدگاه باشیم، چیزيمخالف  یا موافق که زمانی: افتدمی ما

 طبیعتاً هستیم، رنف یک قشعا وقتی. گیرندمی قرار تأثیر تحت متعاقباً

. بینیممی را او جذابیت و زیبایی تنها و گرفته نادیده را او نقایص

 را او مثبت هايویژگی است ممکن داریم، اختالف فردي با وقتی

 منفی يمقاصد همچنان باشد نداشته بدي قصد اگر حتی و نبینیم،

  .شویم متصور وي جانب از را

 عاًسری ،جوم واقع شده استمعشوق ما مورد ه بینیممی که وقتی

 راحت خیلی دفاع همین ولی،. رسانیممی را خود ،او از دفاع براي

 ترتیب این به و شود، حمله به تبدیل خود خودي به تواندمی

  .شودمی ایجاد بیشتري واکنش

 اهمیت زا حقیقت به رسیدن براي محترمانه گفتمان دلیل همین به

 هرچه. داریم متفاوتی هايدیدگاه ما يهمه. است برخوردار زیادي
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 دركا ر آن بهرسیدن  يو نحوه دیگر طرف دیدگاه بتوانیم بهتر

ا م. است قرار چه از موضوعشویم که متوجه می بیشتر کنیم،

ي ویرتص به هاواقعیت از شخصی احساساتجدا کردن  با توانیممی

 دست موضوع این پس در موجود واقعیِ يامعن از منحصر به فرد

 کسب قابل جمعی يرسانه طریق از هرگز که است چیزي این. یابیم

  .است جانبه دو گفتمان آندست یافتن به  راه تنها. نیست

 ایجاد اییقض دعوي بین که کندمی ایجاد را تصور این دیوید کتاب

 علت. ددار وجود ايرابطه دیوید کتاب مراجع و پیبلز علیه بر شده

 این در نتوانست او ولی. است کاري پنهان دیوید نظر از هم آن

 شود،می زده اینچنینی اتهاماتی وقتی. کند ارائه رکیمد هیچ رابطه

 نقل و اظهارات براي تا کننداحتیاط می خیلی ايحرفه نویسندگان

به  خودهايگفته از تا کنند ارائه دقیقی شواهد خود هايقول

 تنها ردیمک دنبال را وقایع وقتی. کنند پشتیبانی صورت مستند،

 را کاري پنهان دیوید که بود این شد مشخص براي ما که چیزي
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 نآ حقانیت اثبات براي رکیمد هیچ و بود، کرده تصور فقط

  .نداشت

 این سپ در چیزي چه. شوم کنجکاو بیشتر شد باعث موضوع این

ی دعوي قضای ياقامه که داشت حق دیوید آیا بود؟ قضایی دعوي

 بررسی هب بود؟ ماجرا پس در يدیگر اتفاق آیا ؟است لزومی نداشته

  .دادم ادامه

 بعد وزر یک: گفت ما به را جالبی اخبار دیوید گفتگو، يادامه در

 پیبلز و گراس ياستشهادنامه گرفتن براي اکنکار وکالي اینکه از

ازمان س سراغ به مستقیماً پیبلز و گراس کردند، مالقات هاآن با

  کردند؟می را کار این باید چرا. رفتند 15معنوي تقلب پروژه

 داد قرار ام اختیار در و کرد اسکن دیوید که پیبلز ياستشهادنامه از

مان تقلب ساز اختیار در را خود يمقاله قبل از پیبلز که شدیم متوجه

 لطغ ادعاهاي سازمان تقلب معنوي اگر. بود داده قرار معنوي پروژه

                                                           

15 SCP 
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 کرده تشرمن را اکنکار غیر انتفاعی مالیاتی وضعیت بر مبنی خود

  .آوردبه صدا در می را وخیمی هشدار زنگ بود،

 از شپی داشت سعی اکنکار آیا بود؟ همین حقوقی دعوي علت آیا

یشگیري پ ببیند، تخریبی اطالعات انتشار از جدي ايصدمه اینکه

  کند؟

: ردک ترشفاف را چیز همه که گفت ما به چیزي دیوید آن از بعد

 به ويمعن تقلب پروژهسازمان  ،شکایت براي اقدام از پیش ماه چند

 در ايمجله انتشار قصد هاآن که بود داده هشدار گراس داروین

ود از خ این سازمان اي کهتاریخچه اساس بر. دارند را اکنکار مورد

 یک ،مجله این يحمله که بود مشخص، به جاي گذاشته بود

  .است عیار تمام يحمله

. است تر شدهروشن تصویر که دید توانمی گذشته به نگاهی با

 پروژه ازمانس هشدارِ از بعد کمی درست که ببینیم توانستیممی حاال

 هک بود هاآن يمجله الوقوع غریب انتشار مورد درتقلب معنوي 

 و زد قضایی دعوي ياقامه به دست پیبلز مقاله علیه بر اکنکار
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 مامیت آیا. کرد چاپ روزنامه در را دادم نشان پیشتر که هاییآگهی

 وسطت غلط اطالعات محتملِ انتشار با رویارویی براي تالشی هااین

  نبود؟ تقلب معنوي پروژهسازمان 

  . بودند شدن کامل حال در پازل قطعات

. است ودهب او کتاب خاطر به اتفاقات این تمامی کردمی فکر دیوید

 ینا به ،با خود به همراه داشت هیجان زیادي تصور این که البته

 و استزده هدف به درست او تحقیقات دادمی نشان که ترتیب

 هشدار واقع، در ولی. است سازي پنهان براي تالش در اکنکار

 ینِب انتقادي مطالب توزیع مورد درتقلب معنوي  پروژه سازمان

 تمام هايآگهی انتشار اصلیِ علت ،متحده ایاالت در کلیسا هزاران

 تواندب کار این با داشت امید داروین. بود قضایی دعوي ياقامه و قد

  .شود غلط اطالعات انتشار مانع

 دیوید مقدمه يادامه به ،مطلب روشن شد این اینکه محض به

کار را آش آن پسداستان نهفته در  دیگري چیز چه. بازگشتیم
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 ددیوی يمقدمه در موجود ادعاهاي تمامی تقریباً واقع، در ؟کردمی

  .کردند تغییر به شروع

  

  دیگر نگاهی

  

  نوشت، دیوید مثال، به طور

 که کرد ایجاد كا پیروان بین در شکافی چنان من يمقاله

 طالبماین  بررسی براي ايحرفه يمشاور شد مجبور اکنکار

. ندبیاب را من تحقیقات در موجود خطاهاي تا کند استخدام

 ودند،ب مستند کامالً شده انجام تحقیقات که آنجایی از ولی

  بگیرد. پیش قانونی اقدام نتوانست اکنکار

  

 كا نپیروا بین در عمیقی شکاف« دیوید مقاله بگوییم اینکه

 یمج همانند تعدادي شک بدون. ندارد حقیقت به وضوح »انداخت

 ولی ردند،ک ترك را اکنکار ،دیوید مقاله خاطر به که بودند پیبلز

 این به را اکنکار ،ءاعضااز  %1 از کمتر دانم،می من که آنجا تا
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 عمیق یشکاف اینکه  گفت توانمی سختی به. کردند ترك خاطر

 این ازیر دانم،می عالیقدر  جزئی تغییر یک را این من. باشد بوده

 از میک تعداد که بود پال از قدیمی خیلی هاينوشته مورد در مقاله

تحقیقات مورد در همچنین. بودند دیده ها راآن قبالً هاکیستا 

 وزهايردر  به جز نیز بود شده اشاره هاآن به مقاله در که پال قدیمی

  .بود نشده زیادي صحبت ،اکنکار ابتدایی

 ودب نوشته مورد آن در دیوید که ايحرفه مشاور این موضوع ولی

 کسی مشاور این که بود این شدیم متوجه که چیزي اولین چیست؟

 دفتر به نزدیک که معروف کیستا یک ،16پوفام بیل جز نبود

 خارج )دیآمی نظر به که آنطور( قطعاً و - کردمی زندگی اکنکار

 علت هک بود این شدیم متوجه که موضوعی دومین. نبود اکنکار از

 لهمج طرف از که بود عمومی يحمله پوفام بیل استخدام اصلی

 بیل ار این که کرد اعتراف دیوید. شد انجام  سازمان تقلب معنوي،

  .بود گفته او به پوفام

                                                           

16 Bill Popham 
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 مورد ردسازمان تقلب معنوي  مجله انتشارِ از بعد درست پوفام بیل

 مقاله دیوید اینکه از بعد سال دو موضوع این. شد استخدام اکنکار

 که مورد این در دیوید ادعاي نتیجه، در. داد روي نوشت را خود

ه ب اعضاي آن بین در شکاف ایجاد از مانع داشت سعی اکنکار

 یرس خط با حتی و صحت ندارد مشخصاً ،شود دیویدي مقاله خاطر

  .ندارد همخوانیهم  زمانی

 هک بود مسجل کتاب او آنقدر گفتمی که دیوید ادعاي ولی

 تروجهقابل ت واقعاً اظهارات او دیگر از نزد شکایت به دست اکنکار

 هم تربیش آتی هايفصل در و دیدیم االن تا که همانطور زیرا. است

 و غلط اطالعات ها،سوءتفاهم از پر دیوید کتاب دید، خواهیم

 مخدوش کامالً را آن که است یمدرک و سند بدون اتهامات

  .اندکرده

 گمان و حدس تنها ادعاهاي او که کردمی تصریح دیوید اگر

 که است خاطر همین به. شدنمی بد تا این حد واقعیت، نه و هستند

 بیان از ندکنمی سعی افشاگري نوشتن زمان در ايحرفه نویسندگان
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 آن زا قبل اینکه مگر کنند خودداري شخصی نظریات یا عقاید

 اهمیتکنند. بیان می را خود گمان و حدس که کنند عنوان

 هايئهتوط با را هاآن بتوان که است آن از بیشتر خیلی هاواقعیت

  .آمیخت درهم کرد اثبات تواننمی که خیالی

 اضرح اینکه: دانممی تشویق یک مستحق را دیوید من حال، این با

 يدهبه عقی بگذارد، بحث به آزادانه صورت به را موارد این تا بود

 گفتمان از او. دهدصداقت او را نمایش می موضوع، این من

با وجود  حتی ،کرد ارائهاي تازه و زیاد اطالعات و کرد حمایت

وافقت م اگر. نبود موافق اطالعات آن به نسبت ما دیدگاه با آنکه

 یمتوانستنمی هرگز ،کرد تا در مورد این مسائل بحث کندنمی

  .ببینیم را داستان مابقی

  :سوال پرسیدم دیوید کتاب در زیر ينوشته مورد در من سپس

  

 مخدوش راستاي در اکنکار روزافزون هايتالش خاطر به

مورد  در مسجل و آزاد بررسی و تفحص هرگونه کردن
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 شمار 17والش برایان همراه به من خود، گذاربنیان يپیشینه

 منتشر 1979 سال تابستان در را کتابِ من از محدودي

  کردیم.

  

 تا ودب تالش در اکنکار« که است دیوید ادعاياین  در اینجا مشکل

 ال راپ يپیشینه مورد در »مسجل و آزاد تفحص و تحقیق هرگونه

  است؟ استوارچیزي  چه بر اتهام این. کند مخدوش

اساس  رب هاي دیویدنوشته اساس و پایه ،گویدمی دیوید آنچه طبق

 کایتش به اقدام مراجع او علیه بر اکنکار که بود این ادعا استوار

. تداش را او علیه بر توطئه قصد هاییآگهی چاپ با و بود کرده

 تصورات تنها بلکه ندارند، واقعیتها این دیدیم، که همانطور

طی  هک اينامهکه  کردمی تصور دیوید ،این بر عالوه. بودند دیوید

 زنیشده بود  شکایت بهتهدید  ،ي خودمقاله چاپ صورت در آن

 آزادانه و جستجوي تفحص کردن مخدوش راستاي در یتالش

                                                           

17 Brian Walsh 
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 متمادي، هايسال طول در مکرر هايدرخواست از بعد ولی. است

 سپ است، نداده نشان ما به را نامه این اي ازنسخههیچ  هنوز دیوید

 اپچ هايآگهی و قضایی اقدام همانند نامه آیا که نیست مشخص

 واقعاً ای است بوده غلط اطالعات انتشار از جلوگیري منظور به شده

  حقیقت بوده است.  کاري پنهان براي تالشی

 تاود ب این بر اکنکار سعی شدم، متوجه تاکنون آنچه براساس

 یویدد که است عادالنه آیا. کند رفع را شده منتشر هايسوءتفاهم

 د؟ده جلوه کاري پنهان در راستاياقدامی  به عنوان را هاتالش این

 اريک پنهان یک مثلِ ،وضوح به کاري پنهان براي اقدام نباید آیا

 حقیقی وقایع داراي که ترتیب این به باشد، شناسایی قابل واقعی

 شواهد ،است گفته دروغ قصد روي از شخصی کند ثابت که باشد

 ،است دهکر پنهان دانستهمی که را یحقیقت یا ،است کرده نابود را

  ریم؟دا روا کسی به را کاري پنهان اتهام اساس آن بر بتوانیم تا
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 نداشت، را کاري پنهان یک ظاهر  18واترگیت باشید، داشته یاد به

 تهگف هاآن به و شده است دزدیده اسنادي که دادند شهادت افرادي

 را کار نهمی که کنند، پنهان را حقیقت و بگویند دروغ تا بود شده

 ننیسک ریچارد. بودند شده پاك شده ضبط صداهاي. کردند هم

 جمع عیواق شواهد بگیرد صورت ادعایی اینکه از قبل. کرد اعتراف

 ددیوی من نظر از. شد بررسی مجدداً متعدد منابع طریق از و آوري

 ار باشند اشتباه توانندمی چقدر ظواهر اینکه و مدرك اهمیت

  .است کرده فراموش

  

  معنوي تقلب پروژهسازمان 

  

 در ددیوی هاينوشته ترینمحوري از یکی به را ما توجه بحث این

  :سوق داد کتاب او مقدمه

  

                                                           

18 Watergate 
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 دررا  خود مجله معنوي تقلب پروژه سازمان زمان، همین در

 اساس بر آن از زیادي بخش که کرد منتشر اکنکار مورد

 شرمنت ايگسترده صورت به مجله این. بود من هاينوشته

. یدرس دنیا سراسر در اکنکار مراکز تمامی دست به و شد،

 زا بسیاري و کرد ایجاد توجهی قابل جنجال موضوع این

 اکنکار مرکزي دفتر. کردند ترك را جنبش اکنکار، واصلین

ار به باین – یهایبیانیه ارسال با تا کرد تالش دوباره نیز

  .بنشاند فرو را شده ایجاد التهاب -صورت جهانی 

  :بود شده نوشته بیانیه این در

 قول داده شده بود ولی به او داروین 19شري با اینکه به«

سازمان تقلب  توسط شده منتشر يمجله ویرایش ياجازه

                                                           

19 Sri شود. اي که براي احترام قبل از نام اساتید معنوي استفاده میواژه

تب ترجمه یا نوشته شده در ایران این واژه به صورت در بسیاري از کُ

» ريش«شده است ولی از آنجایی که تلفظ اصلی آن نوشته می» سري«

باشد، به همراه نویسنده و ویراستارهاي محترم تصمیم بر این شد تا می
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قل درست ن به صورت داستاندر نتیجه، ، و نشد دادهمعنوي 

 يمهنامطالب این سازمان که برگرفته از یک پایان. نشد

سجل باشد، به هیچ وجه مدیوید لین می يبه نوشته دانشگاهی

  ...ندارد و حقیقت نیست 

 تمجال این تمامی که است این بر داروینشري  درخواست«

 نکاراک مسیر ابتداي در که زیاديهاي اکیست. شوند نابود

 تاداس و کردند، ترك را آن مجله این مطالب خاطر به بودند

ارمايک با رابطه در مسئولیتی هیچگونه حیات قید در كا 

  ».گیردنمی عهده بهمذکور  سازمانِ افراد توسط شده ایجاد

  

 همراه به خاصی واکنشِ در زمانِ انتشار،دیوید  يمقاله هرچند

 دوجو با. داشت قطعاًسازمان تقلب معنوي،  يمجله ولی نداشت،

                                                           

اتی نوشت حاضر توضیحبه صورت صحیح نوشته شده و طی پی عبارت

خوانندگان گرامی آورده شود. براي  ایجاد ابهاماز  جلوگیريبراي 

  (مترجم)
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 کتاب از ،سازمان ي اینمجله در موجود اطالعات از بخشی اینکه

 غلط یاطالعات شامل همچنان آن مطالب بود، شده برگرفته دیوید

 مورد در اشتباه یتوضیحات و شده پردازي غلط هايحکایت مانند

  .بودها کیستا اتاعتقاد

این  يمجله از بخشی از قول نقل تعدادي اینجا در مثال، براي

 بیانگر که است شده آورده »اکنکار اساسی تحلیل« عنوان باسازمان 

  :استگمراه کننده بودن آن شدت 

  

 وحدانیت اساس که میزان همان به اکنکار در خداوند مفهوم

 وعموض این بگذارید. است معیوب باشد،می نقص دچار آن

 بین« هک گویدمی توئیچل. کنیم بررسی کامل صورت به را

 «.است میان در تضادي لکَ بر خطا بودن و خداوند حقانیت

قدرت ساختگی است که سمبل منفی  )لکَ( او« ،همچنان

 ايجلوه تنهابودن است. او شرور است، همچنان او (کَل) 
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 قدرت از بخشیکَل « و همچنین» از خداوند است. تحتانی

  ».است خداوند الهی

آیا نباید این سؤال را  گرفت؟ توانمی اينتیجه چه پس

 مسئول مستقیماً تنها نه سوگماد اك، خداشناسیِ در ؟بپرسیم

 نای آن/او بلکه است، منفی وجه و نیرنگ، شیطان، وجود

 ،داشت حقیقت موضوع این اگر. دارد خود در را هاویژگی

 میديا توانستیمنمی و بود؛می نیرنگ و افسوس کارزارِ جهان

 ابلق غیر ابدیت تا و تماماً آن/او زیرا ببندیم، سوگماد به

 وفایب و ثباتبی سوگماد حالت بهترین در. بودمی اعتماد

 »آن« -حتماً همینطور است   که - حالت بدترین در و است؛

  است. بدطینت العالج، و ذاتی صورتی به

  

. دهد شخیصت را تفسیر این اشتباه الفاصلهب تواندمیکیستی ا هر

 كدر را كا تعلیمات نبود قادرسازمان تقلب معنوي  اینکه حال

 نشان لیو نیست، مشخص است بوده تحریف براي تالش در یا کند
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 باور یا الپ تعلیمات ، توصیف کنندهتوضیح که گویی ایناین نداد

است سازي گمراه نوع بدترین ،ها استکیستا.  

  

ر د و شودنمی متوقف این جا درمجله سازمان تقلب معنوي 

  :دسینومی ادامه

 و ارواح با ارتباط برقراري ،خواهیم دید که همانطور

 جداي بخشی ،شمایلی و نوع هر به جسم وجودهاي بدون

 وجود با ،همچنان. است اك معنويِ تمرینات از ناپذیر

 روحی عناصر و شیطان مورد در توئیچل که هشدارهایی

 فرض درپیپی و ریخته دور را احتیاط دهد،می خطرناك

 هرچند شود، نزدیک شما به که وجودي هر که کندمی

 رب ما که مطالعاتی. داشت نخواهد هم خطري نکند، کمکی

هاي متمادي در طی سال جسمبی وجودهاي و ارواح روي

توانید (که می وجودها این که دهدمی نشان ،ایمانجام داده

 ودخ مختلف اشکال در هستند قادر شیاطین بنامید)ها را آن
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 دخو مواقع اغلب در وجودها این ولی بگذارند، نمایش به را

. ددهنمی نشان درخشان حبابِ یا روشن عناصر صورت به را

با در نظر داشتن این مطلب، این نکته جالب است که ماهانتا 

ك) براي شاگردي که در (داروین گراس، استاد کنونی ا

 نیِاحالت خلسه رفته، ظاهر خود را به صورت یک حباب نور

  ...کندآبی رنگ ظاهر می

تر خصمشکنیم تر در طریق اکنکار کنکاش میعمیق هرچه

  شود که تا چه حد مملو از عناصر اهریمنی است.می

  

تر بررسی کردند، بیشتر آنچه که خود عمیق به وضوح هرچه

رس و مملو از ت وحشتناك هادیدند، و تصاویر آنخواستند را میمی

 هاآن خود تصورات ينتیجه وحشتناك هايایده این ،امااست. 

اند، تهنوش اینجا در آنچه. ندارد كا تعلیمات با ارتباطی هیچ و است

 یننچ اشاعه و باشد، دور به حقیقت این ازاز  بیشتر توانستنمی

 اینکه از گویی. است دیگران علیه بر حقیقی جنایتی ،ییهاروغد
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 رايب پس. دارند وحشت بیابند، را حقیقت کنند سعی خود مردم

ب تَپر و وحشتناك یداستان به خود مردم برابر در مردم از محافظت

 چه تا باهاشت تفکر که دهدمی نشان موضوع این. داشتند نیاز و تاب

 دگاهدی بخواهند واقعاً مردم اینکه مگر برود، پیش تواندمی حدي

 و نفوذ قدرت يدهنده نشان این همچنین. کنند درك را دیگران

 دممر که مواردي دربه ویژه  است، مردم کنترل در شده چاپ کالم

  .دانندن باره آن در زیادي چیز

 راگ: کنم روشن دارد امکان که جایی تا را موضوع این دهید اجازه

 فرد آن که دهد نمایش نحوي به را فرد دیدگاه نتوانداي مقاله

 کردهن ارائه عادالنه را فرد آن دیدگاه مقاله آن پس باشد، آن موافق

 هاآن .دهدمی نمایش را خود نویسندگان عقاید تنها بلکه. است

 این. تاس فرد آن عقاید دهندمی نمایش آنچه که کنند تظاهر نباید

 مانگفت طریق از موضوع این. است سازي گمراه راستاي در اقدامی

 دهد پاسخ تواندمی مقابل طرف ،گفتمان در زیرا شود،می مشخص
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 قطبی تک هايگفتگو که زمانی ولی. احقاق حق کند نتیجه در و

  .تیاف نخواهیم دست امتیاز این به هستند، ارتباطی ابزار تنها

 که بود خوب مالی حمایت با یک گروهسازمان تقلب معنوي 

 بوده مسیحی غیر و جدید دینی هايگروه تخریب آن مأموریت

 از شتربی به را مجالت خود نسخ توزیع براي کافی پول هاآن. است

 روزها آن در. داشتند کشور کل در كا مراکز و کلیسا هزار ده

 کمی کنکارا نظیرِ تأسیسی تازه دینیِ اقلیت براي هاییتالش چنین

  .بود ترسناك

کار  راکنکا دفتر در من شد منتشراین سازمان  يمجله که زمانی در

 این از حتی که ورمآمی یاد به را چیزي زمان آن از. کردممی

این  وير جلد شدیم متوجه که بود زمانی این و - بود تردهندهتکان

 پال صویرت روي بر که بود شیطان از تلویحی تصویري شامل ،مجله

 وضوعم این. بود شده گذاشته تارز ربازار و گراس داروین توئیچل،

 کشف اکنکار دفتر در کلمپ هارولد توسط و تصادفی صورت به

 را جلد روي تصویر روي بر وجودم هايرنگ داشت سعی او شد،



  پیش گفتار: تفاوت قائل شدن بین عقاید از حقیقت

115 

 

 بود دهش مخفی هارنگ از یکی بین که را تصویر این او. کند جدا

  !یافت

 ودب ناخودآگاه کنترل راستاي درسازمان تقلب معنوي  اقدامِ همین

 ار نسخ این کردن نابود درخواستتا  کرد مجبور را داروین که

 ماتکل نداشت، خبر تلویحی تصاویر این از که دیوید. بکند

  .دیدمی خودشواهد  کردنِ پنهان براي دیگر تالشی را داروین

. بودن جدیدي موضوعها کیستا بین در تلویحی تصاویر موضوع

پاپ  خرید هب مردم ترقیب براي سینما در تلویحی تصاویر از استفاده

ها تکیسا حال، این با. بود هازمان آن اخبار موضوع نوشابه و کورن

 سال لآوری ماه در مثال، براي. داشتند آشنایی موضوع این با قبل از

 عنوانِ با اول صفحه در مقاله یک ،كا جهانی اخبارِدر  1974

 رايب ضمنی (تلویحی) موسیقیِ از استفاده ،»پنهان گرانکنترل«

 از یکی عنوانِ موضوع همین. کردمی یسبرر را مردم کنترل

 ذهن وردم در گیل به هایی نامه نام، با توئیچل پال کتاب هايبخش

 هبها قبل ها از مدتکیستا چرا دهدمی نشان که بود ناخودآگاه
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گیرند می قرار تأثیر تحت ها، مردمی که با استفاده از آنمختلف طرق

  :اندداشته عالقه ،هاروش این ازشدن  آگاه اهمیتو 

  

  بود، نوشته پال

! کندمی کار به شروع تصاویر اساس بر تنها ناخودآگاه ذهن

 هن و - کندمی دریافت تصاویر طریق از را خود هايپیغام

  ...دیگري روش هیچ

 یا و تصاویر از مدرن تبلیغاتاینکه  علت ترتیب این به

تا  کننداستفاده می انسان ناخودآگاه بر تأثیر براي هاسمبول

 ینهمچن و ایجاد نمایند محصوالت خرید و تقاضا براي نیاز

 و ها،دیکتاتوریا توسط  سیاست، در شده استفاده هايروش

  ...است همین ،جمعی روانِ روي بر هاآن کار

 ندهیم، انجام را کار هاصد که اندآموخته ما به کودکی از

 هاموزهآ این از بسیاري. است سکس مورد در هاآن بیشتر که

. هستند هاحمقان و اشتباه حقیقتاً اندشده هیننهاد ما در عمیقاً که
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 رايب و شده عرضه مقدس کتب لواي تحت هااین از بعضی

 اب رابطه در موجود وضع. باشندمی مخرب انسان تمامیت

 بر جودمو تبلیغات اغلبِ ،دارد اهریمنی تأثیري افراد سالمت

 مریض که دهد نشان شخص به که دارد تأکید هدف این

 دارد، یازن پزشکی مراقبت به دارد، نیاز درمانی بیمه به است،

 اگر. دارد نیاز بازار در موجود داروهاي تمامی و جراحی به

 نذه شویممی باعث بپذیریم، خود آگاه ذهن با را هااین ما

وع که این موض بفرستد ناآگاه ذهن به را هاپیغام این آگاه

 و يبیمار ناامیدي، به منجر که کند،می ایجاد درونی جدالی

  .گ خواهد شدرم

 نعنوا به روانشناسی و عمیق يِروانکاو است که اینجا در

 وارد ناخودآگاه ذهن درمان براي پزشکی دانش از بخشی

  شوند.می کارزار
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 عالیمت تمامی پسِ موجود در جریان ،تفکر آزاديِ و فردیت اهمیت

 یرتصاو از استفاده ينحوه ازها کیستا آشنایی پس بود، پال

 از ییک روش این هاکیستا نظر از. نیست آورشگفت تلویحی

 یستن عجیب پس. است ناخودآگاه ذهن کنترل هايحالت بدترین

آن سازمان  يمجله هاينسخه تا خواست كا مراکز از داروین که

 اقدامات پس در چیزي چه دانستنمی که دیوید. کنند نابود را

. ردک تفسیربرعکس  ،باري دیگر را هاآن است، نهفته داروین

 برابر رد دیگران از حفاظت بلکه ،نبود حقیقت دنکر پنهان ،هدف

  .است بوده ناخواسته کنترل

 سه ،بود شده استفاده مجله روي بر که شیطان تصویر بر عالوه

 مشخصاً. مجله وجود داشت آن در شیطان دیگر نیز از تصویر

 و هدد جلوه یشیطان را اکنکار داشت سعیسازمان تقلب معنوي 

 آن مجله مقدمه در مثال، براي. داد انجام مرتبه چند را کار این

  :ندبود نوشته
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 در جهان این که است کرده مشخص ما براي مقدس کتب

 طانشی است؛گیر افتاده  انسان روح زندگیِ و مرگ تالش

... است جهانی مصیبت دارد، حقیقت گمراهی دارد، حقیقت

) انج و جیمز پیتر، پال،( او یاران و مسیح که است مشخص

 کار هب دروغین دینِ فروشان دستلحن را بر علیه  شدیدترین

 رب عالوه که است توجه قابل ژهاین موضوع به وی .بردند

 اب برخوردي جداگانه هاآن دروغین، دین باکردن  مقابله

آن  غلط تفسیر هدف با) مقدس کتاب( الهی وحیتحریف 

 اينمونه اکنکار. داشتند ،خود اشتباهات براي توجیه

 تبکُ از استفاده سوء نوع این از نوعی خاص و آموزنده

 از ار نقد ترینمالحظهبی ،لحاظ این از تنها. باشدمی مقدس

  دهد.می اختصاص خود به انجیل دیدگاه

  

 ،است طعنه آمیز »دارد حقیقت گمراهی«که ، هاآن هشدار چقدر

 همراهرا  جلد رويِموجود بر  تلویحیِ تصاویرِ هاآن خود کهزیرا 
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 طمینانا با. دهندمی نشر ،هاکیستا عقاید از اشتباه با توضیحات

 ورنالیزمژ به سازمان تقلب معنوي، هیچ شباهتی مطالبِ که گویممی

ود خالص و ساده ب يِاین یک تبلیغ پر سر و صدا .نداشت ايحرفه

ایجاد تصویري رعب انگیز از اکنکار در جهت دور  آن که هدف

 دیوید توسط شده ارائه مطالب کردن مسیحیان از آن بود.

 حال ینا با کردند، ارائه اکنکار از هاآن که بود خشیب ترینمسجل

شده  نقل داستان که بگویدکه  داشت حق کامالً داروین من نظر از

  .حقیقت ندارد افراد این از

 ود ،اکنکار مورد مطالب سازمان تقلب معنوي در انتشار از بعد

 آن زا یکی هاآن. کردند شکایت هاآن از نیز دیگر مذهبی سازمان

 ومد پرونده در و. باختند شده، وارد افتراهاي خاطر به را پرونده دو

نگیز است ابه نظر من غم. کردند مصالحه دادگاه تشکیل از پیش نیز

لیه سایر ع بر تبلیغاتی يو حمله پراکنیدروغ از مسیحیکه یک 

 به دست یددیو بینممی اینکه ازمن  همچنین. ندک پشتیبانی ،عقاید
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 هاینک یاو زند می کارهاي سازمان تقلب معنوي توجیه و حمایت

  .ماهشد ناامید است، کرده درگیر اقداماتی چنین با را خود چرا

 راندیگ به را سازمان تقلب معنوي مطالبِ و هدف طبیعت، وقتی

از  دندش متعجب نیز اکنکار منتقدین از بعضی حتی دادم، شرح

و هدف  کردمی حمایت سازمانی چنین اقدام از دیوید چرا کهاین

  کرد.ها را بیان نمیاصلی آن

 امن تحت و است بوده کیستا گذشته در که افرادي از یکی

 ینل دیوید از و نوشتمی مطلب گفتگوها در 20آمریکاییدیوکیک

  :نوشت را زیر مطالب، کردمی حمایت

  

 شما طرف از ،قدرتمندتر این از اينوشته ،لحظه این تا ؛داگ

انند م هاییگروه توانم کارنمی من شخصاً زیرا بودم، ندیده

  داشته باشم. قبول سازمان تقلب معنوي را

  :دادم پاسخ من 

                                                           

20 DaveAmericanPie 
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 گفت توبسای این در فردي پیش هفته چند همین کنممی فکر

 اندیل شدهتشک نفرت اساس بر که هاییکمپین و هاوبسایت که

 هايفتهگ در حقیقت موجودمیزان  اگر حتی. کرد متهم نباید را

  باشد. کم آنها

 ردیگ شودمی استفاده اسلحه عنوان به حقیقت که زمانی

  نیست. حقیقت

 ستا گفتگویی همان این. ممنونم از شما پاسخ این خاطر به

  بودم. دنبالش که

  

سیاست سازمان تقلب  نیز او. داد جواب بحث این به لین دیوید

 به نسبت بدي حس آنچنان وي. پذیرفتنمی رامعنوي 

 ات خواستسازمان تقلب معنوي  از که داشت هاآن هايتاکتیک

. کنند نتشرم را کندنمی پشتیبانی هاآن فلسفه از او که حقیقتاین 

 نای با نکرد، چاپ را دیوید اظهارات هرگز سازمان تقلب معنوي



  پیش گفتار: تفاوت قائل شدن بین عقاید از حقیقت

123 

 

 ما يهمه دیدگاه مورد در عمومی توافقی که داد نشان این حال

  .دارد وجود معنوي تقلب پروژه سازمان به نسبت

 ار این سازمان يمجله انتشارِ داروین که ندارد وجود تعجبی هیچ

 اکنکار مورد در غلط اطالعات انتشار براي از روي عمد اقدامی

 غهدغد خاطر به چرا که کرد درك توانمی سادگی به. دانستمی

 قداماتا اینچنین مانع تا کند چاپ آگهی گرفت تصمیم شده ایجاد

 سردفتر ،21برلین برنادین ينوشته اینجا در. شود ايکننده گمراه

آورده شده  عرفان جهان مجله در 1979 سال آگست ماه در داروین

  :شودمی توزیع هاکیستا تمامی براي مجله این ،است

  

  ،اکیست دوستان

 نشر به اقدام فعاالنه که وجود دارند افرادي و هاگروه

 نای بر. اندکرده اکنکار تعلیمات مورد در غلط اطالعات

  ...برسانیم شما اطالع به را زیر مطالب دانیممی الزم اساس،

                                                           

21 Bernadine Burlin 
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 تشاران به دست خود دستگاه نشر طریق از دینی هايسازمان

 اراکنک مورد دراي شده تحریف و آمیزتحریک هايدیدگاه

 یحیو تلو ضمنی تصاویر تکنیک از مطالب این در اند،زده

 اعضا و خوانندگان معنوي بینش براي که است شده استفاده

 در ظاهري جویندگان براي مطالب این. خطرناك است

 این از هدف واقع در. شودمی ارائه استداللی و صادقانه

 براي رسیدن به هاآن هدایت و خواننده کنترل مطالب

  ...است شده تعیین پیش از یاستنتاجات

 افراد این. دهستن شخصی و تفتیشی نوع از هاحمله این بیشتر

 اعتبار ردنک دارلکه دنبال به اشاره و ایهام با یا مستقیم طور به

 و کاري پنهان ادبی، سرقت اتی همچوناتهام با پال

 دض بر ادعاهایی با داروین بر علیه همینطور و دروغگویی

 و ،ماهانتا و حیات قید در كا استاد عنوان به وي مشروعیت

. ستنده اکنکار با ارتباطی داراي کهباشند می افرادي دیگر

 هک است این کندمی نمایی خود ادعاها این بیشتر در آنچه
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 در كا استاد عنوان به وي کار آغاز از پیش پال هاينوشته

 وسطت یا و وجود داشته دیگر کارهاي در ماهانتا و حیات قید

است شده نوشته دیگري افراد ...  

 یا دانش مسیح، نام با هاهجمه این که است انگیز شگفت

 جربیاتت تحتانی اقالیم روي بر و...  شوندمی انجام نواندیشی

 فلسفی هاینک از بیشتر و. اکنکار حقایق تا هستند متمرکز

  هستند. افتراآمیز باشند،

 نويمع تجربیات حقیقت انکار به قادر هاحمله این البته

 در موجود حقیقت و نبوده کیستا یک عنوان به شخصی

در ! است دور ،این حمالت دسترس از ،ما از یک هر نهاد

  ندارد. وجود اثباتیا  و دفاع براي يچیزاین روشنایی 

  

 عیتمشرو به مربوط مسائل و پال يگذشته ادبی، سرقت موضوع

ظر از ن آیا ،با این حال. کرد خواهیم بررسی بعدي هايفصل در را

 کنکارا کهگیریم این است که اي که از این نوشته میشما نتیجه
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. کنماینطور فکر نمی که من کند؟ پنهان را چیزياست  داشته سعی

 اطالع هاکیستا به را مطالب این انتشار خواستندمی هاآن من نظر به

  .دهند

 به شده مطرح موضوعات به که است آورشرم دیگر، طرف از

 اگر. شدن پرداخته پردازممی هاآن به کتاب این در من که ترتیبی

چرا در همان زمان  بپردازیم، هاحمله این طبیعت به خواهیممی

اد ماعت در قدیم که باشد این تواندمی دلیل یک دهیم؟جواب نمی

 را خود هک دیدندنمی نیازي مردم بنابراین بود، بیشتربه دیگران 

 ورمآنمی یاد به من .دهند توضیح یا کرده توجیه دیگران براي

 وییگ که باشند داشته این بر مبنی حسی زمان آن در هااکیست

 ،است کمتر اعتماد هامروز ولی. باشد شده پنهان هاآن از حقیقت

  .است ضروري دادن توضیحپس 

  

  مدارابیو هاي یک طرفه گفتگو
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 هاآن به خود کتاب »مقدمه« در دیوید که موضوعاتی به وقتی

 که هایینامه: رسیممی جالبی ينکته به اندازیممی نگاهی پردازدمی

 بر ضاییق پرونده کرد، دریافت که پاسخی و کرد ارسال اکنکار به

 شده شرمنت هايآگهی ،مجله سازمان تقلب معنوي پیبلز، مقاله علیه

 یک هاینا تمامی ،اکنکار علیه بر شده منتشر افتراهاي با مقابله در

 از هوج یک نمایش در سعی که اظهاراتی. بودند گوییتک سري

 وارد طرف دو اگر. ندطرفه داشت یک یارتباط طریق از را حقیقت

 بررسی آزاد صورت به را شده ایجاد موضوعات و شده گفتگو

  بود؟می متفاوت چقدر اوضاع کردند،می

 یراز است کرده آهمفر ما جامعه براي جدید یک فرصت اینترنت

 رايب سانسور بدون محلی کشور این تاریخِ در بار اولین براي

 ما طاتارتبا چگونه اینکه. کندمی فرآهم آزاد و عمومی گفتگوي

 فتهرگ شکل عمومی گفتمان کمبود با گذشته سال 50 طول در

  .باشدمی انگیز شگفت ،است
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ی اول يامهن که است آشکار نم براي کنممی نگاه گذشته به وقتی

 یحقایق مورد در او اظهاراتداد، مشتمل بر  اکنکار به دیوید که

. اشتد را »رسمی« پاسخ یک درخواست او. بود که افشا کرده بود

 هاآن گوییتک انتظار خود گوییتک جواب در دیگر عبارت به

 ودخ که همانطور او. نبود ي متقابلگفتگو دنبال به. داشت را

 مشخص را خود »رسمی موضع« اکنکار تا خواستمی گوید،می

  .کند

 ولی .کرد بیان را خودمتعاقب  اظهارات دیوید نامه، دریافت از پس

 ،دمنگاه کر قطبیتک هايگفتمان این عقب به ازمن  که زمانی

  .است ارتباط سر بر اصلی مشکلکه  شدم متوجه

 رزِط این است ادعا کرده ي کتاب خودمقدمه در هرآنچه که دیوید

 ونبد ولی. دیدآنچه را باور داشت میدهد که نگرش او را نشان می

 پیش وزیم؟بیام دیگران مورد در توانیممی چگونه ي متقابلگفتگو

 بحث براي عمومی محل اجتماع باشد، دسترس در اینترنت اینکه از

 مخالف طرفین جایی چه در و چطور داشت؟ وجود آزاد



  پیش گفتار: تفاوت قائل شدن بین عقاید از حقیقت

129 

 

 هب و کرده صحبت عمومی انظار در تا شوند جمع توانستندمی

 جهان به تبدیل ما جهان بدهند؟ کردن سوال اجازه دیگران

  .است شده گوییتک

 نداروی بهسازمان تقلب معنوي  است، گفته دیوید که آنطور

 هک بود گفته همچنین و بدهد را هاآن پاسخ تا بود داده فرصت

 بود خاطر همین به. اضافه خواهند شد مجله به داروین هايحرف

 پرسید یویدد. فرستاده بودند او براي انتشار از پیشرا  نسخه یک که

: نیدک فکر خودتان اما .نپذیرفت را پیشنهاد این داروین چرا که

 هاستکیا عقایدویراستاران سازمان تقلب معنوي  که است مشخص

 که ردکمی فرقی چه پس. کردندمی تحریف را اکنکار تعالیم و

 داداگر داروین پاسخ می ؟یا نه دادمی هاآن به اياظهارنامه داروین

 با ار اکنکار پیغام تا شدمی هاآن براي دیگر فرصتی تنهااین 

 که ايهمجل. دهند تغییر اکنکارعلیه  ،داروین يپاسخنامه تحریف

  .نبود گفتگو و بحث براي محلی مشخصاً کردند منتشر
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 هاینا ولی دهد پاسخ تا کرد منتشر روزنامه در هاییآگهی اکنکار

  .بودند طرفهی یکهایگفتگو نیز

 که. است نمایشی و انتشاراتی هايرسانه استفاده از ينتیجه این

روزافزون  یبا عمق تحمل عدمِ از خلیجی جز چیزينتیجه آن 

. کندمی عمومی را از طریق کالم تروج یجنگ کاراین .نیست

 ویمگمی که است خاطر همین به دقیقاً. استاین  حقیقی داستان

 یگريد طریق چه به. است زهر این پادتنبا حفظ احترام،  گفتمانِ

 عقاید مورد در موجود تعبیرهايسوء و هاتفاهمسوء توانمی

 واقعی معناي توانمی دیگري روش چه به کرد؟ رفع را دیگران

  فهمید؟ و دید را هاآن

 نمایی اکنون کاري پنهان مورد در او اتهامات و دیوید ادعاهاي

 هب. تاواقعی نه بودند، گمان و حدس تنها هانآ زیرا داشت دیگر

 ستد تعبیراتی به کردیم، بررسی دقت با را شواهد اینکه محض

 البته،. اشتد فاصله دیوید هايگفته با آسمان تا زمین از که یافتیم

 رنظ به باید هم ما و دهد،می ترجیح را خود دیدگاه همچنان دیوید
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 حثب که دهدمی نشان موضوع این ولی بگذاریم، احترام دیگران

 داریم حق ما از یک هر .هاواقعیت نه است، نظریات در مورد ما

 يدادروی علت یا است شده نوشته پیش ها سالده که اينامه منظور

 يآنطور شواهد، و مداركی از انبوه در کنکاش از بعد را خاص

: که اینجاست اصلی سوال ولی. کنیم تصور داریم دوست خود  که

  ؟کنیم پیدا راواقعی  حقیقت خواهیممی چگونه

 دکر عنوان دوباره دیوید که زمانی ،مطرح شد اخیراً موضوع این

 بعد. دهد تغییر را خود موضع ندارد قصد و نیست موافق من با که

 ستب بن به از نظر او، اینکه به توجه با که پرسید من از این از

  :نوشتم من و. کار کنیم چه ایمرسیده

  

 این ارزش. دکنی عوض را خود موضع نیست الزم ،دیوید

 یست،ن شخص دیگر موضعِ تغییر منظور به تالش در بحث

هر یک از ما بتوانیم بهتر از دیدگاه فرد  این است که بلکه
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 رشد ،یمکنمی را کار این که وقتی واقع در ما .مقابل ببینیم

  ...کنیممی

  :نیمک هدایت سمت این به را بحث توانیممی من نظر از ولی

 خود موضع شما یا من که نیست این سر بر موضوع من نظر از

 توانیممی ما آیا که است این سر بر موضوع. بدهیم تغییر را

 داشته ما زا متفاوتی دیدگاه تا دهیمب فرد مقابل فضایی به

  .یا خیر دباش

 را خود دیدگاه باید ما که نیست معنی این به موضوع این باز

 جایگاه از نگاهی بتوانیم که جایی تا فقط دهیم، تغییرکامل 

 به ایدب اینکار براي ولی. ، کافیستبیاندازیم مقابل طرف

  .او داشته باشیم دركسعی در  و گذاشته احترام او دیدگاه

  است. دینی حقیقی تحمل معناياین 

 موافق هم اب همه بایدما  که نیست این گفتگوموجود در  نکته

 تالفاخ هم با وقتی. است آن خالف برکامالً  بلکه. باشیم
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 خود مکنیمی سعی که زمانی. است ترجالب خیلی داریم نظر

 بگذاریم، دارند نظر اختالف ما با که کسانی جاي را

 باشد،ن تحمل که زمانی ولی. شوندمی پذیرانعطاف عقایدمان

  کند.می فرق داستان

 ردباريب و تحول از خود متفاوتیشکال اَ به شما مثال، طور به

 قرار هاکیستا يحمله مورد که زمانی مثالً ،دایداده نشان

 تمرکز و دنکردی مثل به مقابله اقدام این مقابل در. دگرفتی

 دست از خود بحث مورد موضوعات مورد در را خود

  .ددادی انجام را درست کار و ،دندادی

 دروغگویی مورد در شما به هاکیستا که اتهامی من نظر از

 و نابردباري ينشانه زدند حقیقت تحریف یا قصدروي  از

 که هاییآن براي موضوع همین. استها آن نداشتن تحمل

 از استفاده سوء براي دروغگویی به متهم را توئیچل پال

  کند.می صدق نیز کردند دیگران
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 هر در که است این باال موارد در بردباري عدم وجود علت

 - دهیمنمی اجازه وجود مقابل طرف دیدگاه به مورد دو

 یبترت این به - ندارد یدیگران اهمیت دیدگاه که گویی

 دیگر هايدیدگاه از نظاره کردن براي فضایی تواننمی

  ...یافت

 بارتربرد من نظر به. امبوده هاسال طول در شما تغییر شاهد من

 ايهدیدگاه به نسبت که است معنی بدان این و ،دایشده

 را هاآن دهستی حاضر و دداری بیشتري درك مخالف

 هیچ بهه ک دایپذیرفته اینکه وجود با و حال این با. دبپذیری

 بوده هچ حقیقتاً پال مقاصد و نیات که فهمید تواننمی ينحو

 نهات توانندمی مردم که عقیده این بر هنوز ،من نظر به است،

 دهند قرار قضاوت مورد را پال خود تفکرات اساس بر

 ه برايکنیست  نیازي اصال که گویی - دکنیمی پافشاري

  داشته است فضایی اختصاص دهیم. پال ی که خوددیدگاه
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 یتمتفاو عقاید ،مردم که نیست این هافرقه اصلی مشکل

 لمشک بلکه. است شده ایجاد جدیدي بینی جهان یادارند 

 شده ملتحبی دیگران به نسبت هاآن که شودمی ایجاد زمانی

 که دایشاهد بوده آیا .دهندمی دست از را خود بردباري و

 سمت به را دیگران چقدر ،دایداده اشاعه نابردباري چقدر

 براي ماش کلمات از دیگران چقدر و ،دایناشکیبایی کشانیده

  اند؟کرده استفاده ناشکیبایی ياشاعه

 باعث دنداری اعتقادي كا تعلیمات به اینکه کنممین فکر

 خود تااحساس و نظریات کهوقتی . شود هاکیستا ناراحتی

 .تاس جالب خیلی براي من، ددهیتوضیح می مورد این در را

 ولی .ارتباط برقرار کنم شمابا روش نگرش  توانممی من قطعاً

اه دیدگ شما به نسبت که هاییآنبه  هم شما که است مهم

 طابخ احمق را هاآن نیست الزم. دفضا بدهی متفاوتی دارند،

 اندیدگاهت خاطر به شما نیست نیازيکه  همینطور دکنی

  .دشوی خطاب احمق
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 قدرچ بینیممی اینکه. است شده رایج روزها این تحملعدم 

 و هوشمند ايجامعه را خود که یغربجهان  در عنصر این از

 نم نظر از. است ناراحتی همای دارد، وجود داندمی پیشرفته

به  که شودمی ناشی ايطرفه یک هايرسانه از مشکل

 به ماننظرات دادن نشان گویی که کنندمی تظاهراي گونه

 کسی چه اینکه سر بر جنگی گویی دارد، اهمیت جهان

. دارد وجود گویدمی اشتباه کسی چه و گویدمی درست

مهم  اماحتر با گفتمانِ چقدر که است کرده فراموش ما جامعه

  است.

 رايب روشی زیرا ،پروراندرا می جنگ در خود يبردبارنبود 

 بردباري. ستا هاآن هايدیدگاه و دیگران گرفتن نادیده

ایجاد ا فض هادیدگاه سایر براي زیرا کندمی بزرگتر را جهان

  .کندمی

  ؟دشویمی متوجه را من منظور

  :داد پاسخ دیوید
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  .شدم انمنظورت متوجه بله،

  

 دهدمی نشان همین و است، همین در گفتگو ارزش تمامی البته و

 این در گفتگو ارزش. دهدمی سوق حقیقت به را ما گفتگو چرا که

 را خود قایدعمقابل  فرد به یاو   باشیم بحث یک يبرنده که نیست

به  دیگران اب را یدیدگاه بتوانیم ما که است ایندر  بلکه. بفروشیم

بودن  قائل بدون ولی. بیاموزیم هاآن دیدگاه از و اشتراك گذاشته

 رادياف عنوان به را هاآن که بود نخواهیم قادر دیگران براي احترام

 قالب ما بر رتصو این راحتی به بعد يدر مرحله. ببنیم فرد به منحصر

 دارند،ن واقع در که دارند هاییانگیزه یا مقاصد دیگران که شودمی

 ات دهدمی اجازه ما به که است حسی به مانده قدم یک تنها این و

 ورهحمل هاآن به شده، ایجاد ترس و اشتباه تصورات این اساس بر

  .شویم

  

  دیگران براي فضاایجاد 
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 دیوید »مقدمه« در موجود پاراگراف آخرین به ترتیب این به

  :رسیممی

  

 ،به صورت خصوصی معنوي جنبش ایجاد انتشار زمان از

 سراسر در جویندگان آن و هاکیستا طرف از را هایینامه

 آفریقاي انگلیس، سودان، غربی، آلمان جمله از جهان

 فتدریا هند و استرالیا، کانادا، نو، زالند نیجریه، جنوبی،

 مورد در من که بود تحقیقاتی مورد در هانامه این کردم،

 انجام یدفق توئیچل پال آن، گذاربنیان و اکنکار يگذشته

 چالهاي از بعضی که داد نشان من به هانامه این. بودم داده

قرار  گروه ارشدترِ مقامات رسمیِ آزارِ و اذیت مورد كا

 ضد رب متعددي قضایی هايپرونده همچنین و گرفته بودند

. بود جریان در آن برانگیز سوال هايفعالیت و اکنکار

دن ش خارج خاطر به که بودند مدعی اکیست سه ،همچنین

 ینا به توجه با. بودند شده قتل به تهدید جنبش، از هاآن
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 روز هايدرخواست تعداد به پاسخ در و فجیع اطالعات

 متصمی ،شدمی من براي دریافت کتابِ ی که از منافزون

 محتوا و ظاهر در را آن و کرده روز به را کار این گرفتم

 هاتالش نای ينتیجه رو پیشِ کتاب. کنم منسجم و یکپارچه

  است.

ی یهااکیست زیادي از هاي تهدیدآمیزِنامه من، عالوه بر این

 یک. کردندمی نارضایتی ابراز من کاره از که دریافت کردم

 واهندخ دنبالت به اکنکار سربازان ارتش« بود، گفته چال

ي هنام روي بر بود، ترجدي نظر به که دیگري پیرو »!آمد

 ارزش یحت بود گفته و بود کشیده را اسکلت تصویر خود

نچه که در آ به توجه با. ببندم را توئیچل پال کفش بند ندارم

 ادعاي شنیدن از هم ايذره حتی ،امچهار سال گذشته دیده

 اندکرده دریافت مرگ به تهدید هاينامه که هاییاکیست

 شد،نبا جنبش طرفرفتارها از  این شاید. کنمنمی تعجب
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 زا دامن که متعصب شماري انگشت تعداداز طرف  بلکه

  .باشد اندداده دست

  

 اجازه خود به دارند خود دین به شدیدي حس که افرادي اینکه

 به. است کننده ناراحت بسیار کنند تهدید را خود مخالفان دهند

 هايپرونده یا مرگ به تهدیدهاي کدام از دیوید دانمنمی وجه هیچ

 نشنیده ارهب این در چیزي اینقبل از  تا زیرا کند،می صحبت قضایی

 ،شودتداول م بیشتر باید گفتمان که است خاطر همین به دقیقاً بودم،

 شچال به را هاکیستا از بعضی عقاید دیوید کتابِ. کمتر نه

 تا باشد هاکیستا براي فرصتی باید هاچالش این و کشد،می

  .بگذارند آزمایش يبوته به را هاآن علل و ي خودهادانسته

 کرده شکاید ب كا تعلیمات پذیرفتن از قبل که دارد تأکید اکنکار

 وياز ر را چیزي كا در نیست نیازي وجه هیچ به. کنیمپرسش  و

 ویدگمی هاآن از دیوید که هاییواکنش واقع در و بپذیریم ایمان

  .رندبپذی را چیزي ،ایمان اساس بر تنها افراد که دهدمی روي زمانی
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 بنا ودخ ادراکات و تجربیات ،هادانسته اساس بر را خود عقاید اگر

در . شد نخواهد متزلزل راحتی به عقاید این دیگر باشیم، کرده

 شده هپذیرفت کودکی زمان از یا ایمان اساس بر که عقایدي ،مقابل

 چارد که زمانی و. شد خواهند کشیده چالش به راحتی به باشیم

 شده مواجه خطر با ،ما زندگی تمامی اساسِ گویی شوند، چالش

در الك دفاعی فرو  نحو بدین مردم که است خاطر همین به. است

 يدرباره آزاد گفتمان با را چنین دوران سختی ما جامعه رفته و

 ینید عقاید مردم از کمی تعداد تنها زیرا کند،می سپري معنویت

  .دهندمی قرار بررسی مورد را خود

 اقعو حمله مورد د مایعقا کنیممی حس که زمانی ترتیب، بدین

 و ممیدانی آنچه مجدد بررسی براي را فرصت این باید است، شده

 زا هرگز نباید. بشماریم غنیمت ،یستچ ما معنويِ مسیر اینکه

 بتهال و بترسیم، ،کندکجا هدایت می به را ما اینکه و حقیقت

 که اشیمب داشته یاد به باید ولی. »نباید سرزنش کنیم را آورپیام«
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 دانش زا آنچه و گویندمی ما به دیگران آنچه بین بزرگی تفاوت

  .دارد وجود دانیممی خود اول دسته

 خاطر هآسود ،خود عقاید تفتیش با مواجه در که هستند کمی افراد

 ونبد زندگیِ« که هرکس. است همین معنوي مسیر ولی ،هستند

 قتحقی معناي توانست نخواهد هیچوقت گیردمی پیش را »آزمون

  .بیاموزد را

 ینا متأسفانه که کنم اشاره نکته این به خواهممی این از پس

 کندمی صحبت هامورد آن در دیوید که دیدآمیزيته هاينامه

 این هک وجودي با. هستند اجتماعی مشکالت از بزرگتري انعکاس

 موضوعی همچنان ،هستند ناگهانی خشم ناشی از تنها هاحرف

 هک قدرتی به چگونه ندانند مردم وقتی. خود دارند پس در جدي

 سسااح اگربه ویژه  دهند، پاسخ است شده منتشر کلمات پسِ در

 ت،اس اشتباه و نیست حقیقی است شده داده نمایش آنچه کنند

 روش هاآن. دهند نشان خود از شدیدي واکنش است ممکن

 کنندمی حس که اتهاماتی به ي آنیابند تا به وسیلهمی دیگري
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 کند،یم عوض دارند اعتقاد آن به آنچه به نسبت را دنیا دید اشتباهاً

 در. توان یافتمی گروهی هر دررا  هاآن تهدیدهاي. پاسخ دهند

 واجهم اینچنینی هايواکنش با شرکتی یا موسسه سازمان، هر واقع،

 وندر جاي به آزاد گفتمان اهمیت دهنده نشان موضوع این. شودمی

  .است عمومی داقتنا یعنی روزها، این پررونق

 با هاتن. دهدمی روي ندرت به اکنکار در رفتاري چنین که دانممی

 عمومی دیدگاه در اکنکار يجلوه راحتی به مثل این، مورد چند

 زمان در اکنکار که ايمالحظهقابل تحسین. شودمی دارخدشه

 یفرهنگ مراکز و هافرودگاه ها،هتل در خود سمینارهاي اريبرگز

، بدین ندکمی دریافت هاکیستا يمودبانه و دوستانه رفتار خاطر به

 ندگیز به خاطر یافتن ثبات و آرامش در یهیچ کسمعنی نیست که 

 ثبات ادافر این به که تعلیماتی اگر. است نشده اکنکار وارد ،خود

 هدیدت این مقابل در که احساسی شود، واقع تهدید مورد بخشدمی

 شخصی موضوعیتبدیل به  است ممکن دهدمی دست هاآن به

 دبای. است شده وارد هاآن شخص به تهدید این کنند حس و شود
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 این هک رسدنمی نظر به ولی باشیم، حساس موضوع این به نسبت

  .شود رفع همیشه براي و کامل طور به ،مشکل

 هب که افرادي که است این دهدمی روي آنچه از بخشی من نظر از

 کنندمی احساس تر،کوچک ادیان به ویژه دارند، تعلق خاصی دین

 رديف که زمانی. هستند جهان براي ارزش با چیزي ساختن حال در

 یا دهد،می نمایش منفی شکلی به را هادین آن و رسدمی راه از

 احساس اعضا این ،کشدمی چالش به را هاآن دینی تعلیمات

 دهشواقع  یعموم تفتیش مورد اندکرده خلق آنچه که کنندمی

  .است

 کنندمی احساس و شده رنجیده موارد این با مواجهه در اغلب مردم

 اینکه و است گرفته مورد هجوم قرار هاآن خصوصی حریمکه 

 بعضی. است گرفته شکل اندساخته آنچه تخریب جهت در تالشی

 را خود دین و کرده شرمساري حس دیگران. کنندمی مقاومت

ردمندانه ، خاکثراً ولی. نشوند تحقیر این از بیش تا کنندمی ترك

 ست،ا مربوط هاآن شخص به تنها ،هاآن معنوي مسیر که یابنددرمی



  پیش گفتار: تفاوت قائل شدن بین عقاید از حقیقت

145 

 

اینکه آزار ببینند، اهمیتی براي دیدگاه عموم قائل  بدون و

 بعضی و هستند موافق هاآن با بعضی همیشه که دانندمی. شوندنمی

  .هستند مخالف

 به یدین حمالت نوع این از بعد که هستند بعضی دیگر، طرف از

 یسربازان همچون را خود افراد این. شوندمی پایبندتر خود طریق

  .دانندمی خود تعلیمات از حفاظت براي

 ملهح مورد هادین آنبینند می اینکهبعد از  که هاییآن کردن درك

سر  هایی که پشتبه آنبعد ، آن را ترك کرده و ه استگرفت قرار

 افراد نای. است سخت، زنندکنند و ضربه میاند خیانت میگذاشته

 وزير که کنند هاییآن عقاید با مبارزه صرف هاساعت توانندمی

  .ستا و تندتر تربرنده همه از افراد این سخنان. بودند دوست خود

 را يشدید هیجان که گر افرادي هستندنشان هاتندروي این تمامی

. دارند عقاید خود اعتبار از حمایت در اجتماعی يمبارزه براي

 و تعلیمات اراعتب بلکه نیست، شخصی اراعتب بینندمی خطر در آنچه

  ها تعلق دارد.  آن به که است عقیدتی سیستم
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 علیماتت اعتبار مورد در متفاوتی نظر فردي هر که اینجاست مشکل

 دینِ زا افراد این تجربیات از باید خود خودي به اعتبار معناي. دارد

 نای از یک هر بین در تجربیات این خود ولی ،شود مشتق هاآن

 از باراعت نباید وجه هیچ به دیگر، عبارت به. است متفاوت افراد

 است فرادا تجربیات بلکه ،ناشی شود شده منتشر تصاویر و هاپیغام

 ی،انتقاد اجتماع جنگ ،حال این با. شودمی اعتبار ایجاد باعث که

 ،صحبت و جمالت با استفاده از اعتبار تغییر ايبر یتالش در معموالً

  .است متمرکز

 اعثبکه  هستندقابل انفجاري  انفعاالت و فعل از بخشی هااین

 رداندنبرگ روي جاي به ولی،. شوندمی دینی گفتمان شدن مشکل

 رد سعی و شده مواجه هاآن با کنیم سعی باید موضوعات، این از

 یزندگ آن در امروزه که دنیایی در. باشیم داشته هاآن کردنِ حل

 ممکن ما شخصیِ تجربیات و خصوصی لحظات از بسیاري کنیممی

 اردمواین معنوي ما تنها یکی از  شود، و طریقِعلنی  انهناگ است

 در جوامع بیشتر که است این رویدادهایی چنین وقوع علل. است
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 و متفاوت که هستند آنچیزي هر به نسبت وحشت ایجاد حالت

 ریم،دا را خود فردي زندگیاز ما  هر یک کهدر حالی . باشد پنهانی

  .هستیم اجتماع و جامعه از بخشی همچنانما 

 مورخ در اينامه طی پال که کندمی هدایت موضوعی به را ما این

 وضوعم. بود نوشته ،گیل به هایینامه کتابِ در 1963 سال ژوئن 23

  :است »فضاایجاد « پال يگفته به نامه این

  

 و ازب فکري بتوانند حضورِ من در دیگران که بخواهم اگر

 الزم ايفض هاآن به بایدپس من  باشند داشته عمیق احساسی

 احساس و فکر براي کافی فضاي باید. بدهم را کاراین براي

. باشند داشته را خواهممی هاآن از من که نحوي به کردن

 موضوع یک جوانب تمامی بخواهم هاآن از اگر مثال براي

 در ات بدهم هاآن به را ذهنی فرصت باید بگیرند، نظر در را

 نظر زیر را آن جوانب تمامی و زده قدم موضوع آن اطراف

 که برمب ايگوشه به بحث با را هاآن که ندارد معنی. بگیرند
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 کنند فرار چگونه اینکه یا خود حفظ به تنها آنجا در

 ندارد نیمع باشند، انگیزه با افرادي بخواهم اگر. شندیبیاند

 سر باالي بر 22داموکلز شمشیر همانند را خود دیدگاه که

 لقاا هاآن به را فکر این به این ترتیب، تا – دهم تاب هاآن

 یا کنند درك و ببینند توانندمی بهتر من دیدگاه با که کنم

  ... دیگر چیز هر

 فضاي شدن قائل یکی از معانیِ در این رابطه باید گفت که

است  احساساتی و افکار براي کردن باز جا ،دیگران به روانی

ن صفات به ای ولی ما نباشند، بکر یا شجاعانه، زیبا، شاید که

 بعضی. دهیم تا امکان رشد فرآهم شوداجازه وجود می

 ضايف دیگران براي توانمی خود اشتباه به اعتراف با اوقات

 ايبر وحشت زمان در ترس به اعتراف با. ایجاد کرد روانی

 و افکار ات دارند نیاز فضا به مردم. کنیممی باز فضا دیگران

 که یزمان در نحو بدین تا ،بشناسند را خود پست احساسات

                                                           

22 Sword of Damocles 
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 ترلکن را هاآن اند،نشده سرکش هنوز افکار و احساسات این

 دارند نیاز فضا به زمانی مردم این، از مهمتر شاید ولی کنند؛

 را افیک فضاي تا اند،کرده طی را اشتباه مسیر بینندمی که

 دارند یازن روانی فضاي به هاآن. باشند داشته بازگشت براي

  ... دکنن عبور هاآن از و - کرده تصحیح را خود اشکاالت تا

 هايلهت – تله میگویم آن به که رساندجایی می به را ما این

 هک ددهی اجازه یا ،دبگیری را دیگران فضاي اگر. روانی

 لهت این در شود، گرفته دیگران توسط خود شما فضاي

 خاطر به ایدب ولی! تله ،خیر فضا میبینید؟. شویدمی گرفتار

 ندیگرا براي حالی در تواننمی را روانی فضاي که داشت

 رقاد باید. ایمنکرده ایجاد خود براي آن را که کرد ایجاد

 هاآن پس از تموفقی با دایتوانسته که تجربیاتی تمامی دباشی

 ولی انه،صادق مثبت، دیدگاهی به را داینتوانسته یا دبرآیی

  ...دکنی تبدیل زندگی به نسبت خالقانه
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 شبخش تکنیک. هستند خود یدنرهای به قادر آزاده مردمان

 اريشکرگذ دیگر روش. است خود یدنیرها طریق خویشتن

 آن درك به قادر کس هیچ که است احساسیاین  – ستا

.. .ادراکی آن به حد کافی برسد این که رشد مگر نیست

 که هاییآن مگر نیست شکرگذاري درك به قادر کسهیچ

 ردهک رشد دیگران وجوديِ حقیقت درك براي کافی قدر به

  باشند.

 اديآز باعث تنها نه کندمی ایجاد روانی فضاي که کسی

 اب وضعیتی در را هاآن بلکه شود،به دام افتاده می مردمِ

 عوتد رشد به را هاآن وي. کندمی رها بیشتر يِفضا احساسِ

 یشترب آگاهی به منجر که است چیزي آن رشد این و کندمی

 پی در} روح{ جیواتما که است اينتیجه همان این و شده

  است. آن
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 در نآ پایان و شروع ينقطه. است شخصی يیک مسئله معنوي طریق

 که است خود ما درون در اینجا. ا جاي داردم خویشتن وجوديِ هسته

 که سیک آن براي کنیم، باز فضا خود براي موزیمآمی بار اولین براي

 جاستاین در. کنیممی نظاره را جهاناي که با آن براي شیوه و هستیم،

 قایدع موزیمآمی هستیم، خود براي حقیقت درك دنبال به وقتی که

 ره کنیممی درك که اینجاست در و. کنیم جدا اطرافیان از را خود

 واناییت حال عین در و بوده فرد به منحصر دیدگاه با افرادي از ما، یک

  .داریم دیگران درك براي ايهالعادخارق

 هک آموزیممی کنیم،می ایجاد خود در را فضا این کهاین محضِ به

 که اینجاست. نیاز دارند تغییر و رشد براي ،فضا اینبه  هم دیگران

 این همچنین. است دادن فضا براي هاروش بهترین از یکی گفتگو

 نحو نای به و بیاموزیم دیگران عقاید از تا کندمی کمک ما به روش

  .کنیم درك بهتر را خود

 پال دگیزن مورد در که بپردازیم تريجالب اطالعات به بیایید اکنون

.است گرفته قرار توجه مورد توئیچل
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  فصل اول

  1اوکام تیغِ خطرِ

  

 ،ناسسرش روانکاوِ زندگیِ بررسی مشتمل بر کتابی 2لان ریچارد

 زندگیِ- آریایی مسیحِ که او کتاب. ه استنوشت 3ونگی کارل

                                                           

 توانِ هک نگره دو میان در که، است این اوکام تیغ فلسفی دیدگاه کاربرد ١

 از منظور اجاین در. بگزین را ترینساده دارند، یکسانی بینیپیش و توصیف

. باشد فتهر کار به آن در هاانگاشت ترینکم که است اينگره نگره، »ترینساده«

 یدگاهد که است آن شده، وارد اوکام تیغ به که انتقاداتی از یکی حال، این با

 یفاتتوص براي جستجو از را ما و کند ترویج را انگاري ساده تواندمی مذکور

. یگرد چیزهاي و علمی هاينظریه قوانین،. وارما سورندرا: منبع( بازدارد تردقیق

 )مترجم) (ویکیپدیا دانشنامه و صابري، توکلی محمدرضا ترجمه

2 Richard Noll 
3 Carl Jung 
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 کی در آن که بود افشاگري ، یکداشت نام ،ونگی کارل پنهانِ

 دگیزن اسرارِ از متفاوت تصویري و کرد نمایان را هاواقعیت سري

  :کندمی آغاز اینگونه را خود کتاب لنا. کرد ارائه ونگی

 

 و هانامه گذشته، مربوط به خصوصیِ هايِمرور نوشته

 هک اندنوشته شده افراديبراي  که ايروزانه هايیادداشت

 مثل این است که خود را غرق در افکارِ اند،مرده اکنون

جلوه دهیم در حالی که در واقع به گفتگویی که در  یشخو

 –گمانبی .دهیممیدر جریان است گوش  کناريِ ما میزِ

م تا بافیهاي کوچکی را به هم میتنها تکهما  –ها همانند زاغ

 هاییداستانما  ترتیب این به و درست کنیم. ي معنادارچیز

ولید تبلکه  –نه که بازسازي  –براي حال  گذشته مورد در را

 ازگشته، بشخص مردهکه گویی  کنیممی تصور ما .کنیممی

م نیک. سعی میکندو صحبت می کشدسرك می، است

 ملحق ما به هاندگان خود را متقاعد کنیم که مردهخوان
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 و هاداستان به و دنشکمی سر چاي دغدغه بدون اند،شده

 راف گوش شودمی گفته دست کنار در که هاییافسانه

 .دهندمی

 هارتم که بینیم می کنیم، نگاه موضوع به اینگونه اگر

 واقعا هامرده. نمایدمی 4دادایست به بیشتر دانانتاریخ

                                                           

 از ناشی مرج و هرج و اضطراب نومیدي، يزاییده توانمی را دادائیسم ٤

 یکسان حال زبان دادائیسم. دانست اول جهانی جنگ هايخرابی و هاآدمکشی

 چیز همه با دادائیسم واقع در ندارند، امید امري هیچ دوام و پایداري به که است

 هنر، دض بر طغیانی مکتب این پیروان غرض. دادائیسم با حتی است مخالف

 وغی زیر از را ادبیات آغاز در و بشریت خواستندمی آنان. بود اجتماع و اخالق

 به بود نفی بر مکتب این بناي چون شکبی و کنند آزاد زبان و منطق و عقل

 فهم ابلغیرق هاییعبارت و استوار نفی بر هم را خود کار شیوه بایستمی ناچار

 هم نارک با و کردندمی جدا روزنامه از را کلماتی مکتب این شاعران. کنند انشا

 یکی .آمدمی پدید معنیبی کامالً جمالتی که سرودندمی شعر هاآن گذاشتن

 اتاق رد روز، فالن ظهر از بعد فالن ساعت در گویدمی دادائیسم بنیانگذاران از
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 ؟گوش داد هاهاي آنتوان به حرفمی چگونه پس. اندمرده

یا  اند،گفته آنچه که کنیم وهم این درگیر را خود باید چرا

همچنان  ام ،با تمام این تفاسیر است؟ بوده ما براي اند،نوشته

 باشد رخی قصد ما چه. دندار حقیقت هااین کنیم کهتصور می

تغییر داده و آن را تبدیل به امري شخصی  را گذشته ما شر، یا

روزي  اگر و شودما می از آنِ متوفیبدین ترتیب . کنیممی

 ورتص به است ما خود ی که مربوط بههایافسانه که بینیم

 افسرده - دنشومی نقل متفاوت و - شوند می شنیده متفاوتی

  شویم.می دلگیر و

  

کتابِ  »مقدمه« در، ترکمی قبل ما که کندمی اشاره اينکته به لنا

 از یهایتکه کنیممی سعیما . بودیم درگیربا آن  لین دیوید

. مکنی وصل هم بهشود هاي پیش مربوط میرا که به دهه اطالعات

                                                           

 باز را لغت فرهنگ. کردمی دهانش در دست داشت یکی و بودیم میز پشت

  آمد. (مترجم) – هابچه چوبی اسب معنی به - دادا لغت و کردم
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 هاکهت این مابین خالیِ و بزرگ فضاهاي فرد هر ندارد تعجبی پس

 يقوه. پرکند است داده روي واقعاً آنچه از متفاوت چیزي با را

 یول است، خالق آوريشگفت طوربه کار این انجام در ما تجسم

  .کنند فکر ما همانند هم دیگران که داشت انتظار نباید

 هب شخصی تصورات این سر بر داغ هايبحث در مشارکت کردن

روي  اغلب ی است کهاتفاق این ولی است، احمقانه کاري نظر

 عقاید خود به نسبت ما سرسخت بودنِ علت از نظر من،. دهدمی

ما ي هاهافساناتفاقی باعث تغییر  بینیممی وقتی که است این

 مورد رد زیادي چیز که بیاموزیم ما اگر. شویممی متزلزل ،شوندمی

 از بخشی ،موضوع این که دید خواهیم دانیم،نمی اندیگر زندگی

 دسته و شخصی تجربیات مورد در دیگر و است گیريیاد طبیعت

به آنچه  زیرا شد، نخواهیم ناراحت اینگونه ،داریم که اولی

ی عاتاطال با توجه بههمچنان  ما ،حال این با. شکی نداریم ،دانیممی

 رسد کهمی نظر؛ به پردازیمبه داستان سرایی می داریم در دست که
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 ،داریمها آن اطالعات کمی در مورد که چیزهایی به شدن وابسته

  .است آدمی طبیعت از بخشی

  

  

  پال تولد تاریخ سر بر بحث

  

 :کندمی بررسی کتابِ خود اول فصل در را موضوع سه دیوید

 ندگیز که به اطالعاتی و او، تولد محل توئیچل، پال تولد تاریخ

 به یوقت کهالزم به بیان نیست . دنباشمربوط می 1950 سال تا پال

 ادعاهاي به بیشتري دقت با ما بسیاري از ،رسیدیم کتاب از فصل این

به دفاع  د،بو یستکا در گذشته که جو، ولی،. کردیممی نگاه دیوید

کامالً  يچیز ،هابا وجودي که واقعیت. پرداخت دیوید مقدمه از

 ام يزده حیرت چشمان مقابل در دو هرد، دندامتفاوت را نشان می

  به بحث در این مورد ادامه دادند. 
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بري خ وبسایتها باعث ایجاد سري گفتگوهاي زیر در این بحث

  شد. 5اکنکار

  

 ی برحت خواهندنمی جو و لین انگار. جالبه: استالتزفاس کن

 که دنترسمی اینکه مثل. دنیبیا کوتاه موضوع هم یک سر

 دایجا به کتاب اشاره( »ایجاد« قالیِ از نخ یک حتیاگر 

 ،ودبش داج) پال نوشته استلین در رابطه با  که معنوي جنبش

  . بپاشد هم از آن هلکُ

 شلی که اون نخِ اون یک ذره یک ذره، فقط بذار آهاي،(

  ...)یک ذره فقط بکشم، گوشه است رو

. یگمی تو که همینطوره »واقعاً«...  ببین کن: واالس میشل

 نهممک که گذاشتیم دست مهمی ضعف نقطه روي ما شاید

  .فنا بره بادبر  لین هايافسانه لکُ

                                                           

5 alt.religion.eckankar :ARE   
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منفجر  خاطر به که هست احتمالش نکنه، اینکارو کسی اگر

  هوا. رهب موضوع شواهد،کله بدون فرضیات یکی یکیه شدن

 ياین لحظه نظرم به. میاد خوشم لحظه این از :اسمیث ریچ

 کتاب. است »ایجاد« مورد در دیوید اعتبارات پایانِ آغازِ

 هب رابلند شده دودش  حاال که یفرضیات این تمامی داگ

 چقدر هر که رسهمی زمانی زودي به. خواهد کشید شآت

 با را کوچک هايآتش این يهمه کنند سعی جو و دیوید

. دش نخواهند موفق کنند، خاموش خودشون مکررات تکرار

 مکش ه،کن نشت داخل بیرونِ وبسایت به اکسیژنِ که زمانی

 دهش ایجاد آتشِ گردباد که شدید خواهد بود آنقدر انفجار

 خاکستر به رو مدرك و دلیل بدون »هايواقعیت« تمامی

عقاید  اتفاق چنان ، بعد از اینخواهد کرد تبدیل

 هایی که درواقعیتحتی که  خواهد شداي ایجاد جانبدارانه

واهد خهستند را تحت تأثیر قرار هم این مورد قابل بررسی 

  .داد
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 بود یحرف تریناحمقانه این ،من اکیست اندوست: لین دیوید

اساس بحث ما چیزیه که به هیچ عنوان . خواندم حاال تا که

  :قابل انکار نیست

 داگ حتی( گفت دروغ خود زندگی مورد در توئیچل .1

  )کرد اعتراف موضوع این به هم

  ... کرد حذف را خود معنوي روابط توئیچل .2

  کرد. ادبی سرقت توئیچل .3

  شد. نخواهند ناپدید هرگز سه این

 و مک او کنید، نگاه اول فصل مورد در داگ تحلیل به اگر

 محل ،ولدت تاریخ مورد در توئیچل که است کرده قبول بیش

  است. گفته دروغ جزئیات دیگر و ،تولد

پیر  چه من ولی کنیم، بحث تفاسیر مورد در توانیممی ما البته

 واهدخ نمایان واقعیت کند، باالخرهفرقی نمی جوان یا باشم

  شد.
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از این وضع لذت  کمی داشتند ریچ و میشل کن، که وجودي با

 ویکردير تغییر يدهنده نشان هانوشته سري این نظرم به ،بردندمی

. بود وقوع حال در اکنکار بر علیه دیوید انتقادات مورد در که بود

 ،کردیممی نگاه مدارك و شواهد به بیشتر چه هر کردم احساس

  .کردشدن می گسیختهشروع به بیشتر  قدیمی يافسانه

 واهدخ نمایان بیشتري هايواقعیت گفتمی که داشت حق دیوید

  شتباها گفتمی که نامقدسی سه مورد در ولی،. بیشتر خیلی شد،

 لیو. بودند دیوید دست يبازیچه هاسال نامقدس سه این کرد،می

سرقت  و اسم تغییر موضوعِ ما. نداشتند دوام کردمی فکر که آنطور

  .کرد خواهیم بررسی بعدي هايفصل در را ادبی

 یددیو پال، تولد تاریخ زمینه در موجود هايواقعیت با رابطه در

پاسخ  او کتاب وقتی من اولین بار به فصل اول که گفتمی درست

 دروغ سن خود مورد در پال که مورد این در را او ادعاهاي ،دادم

 بیش هک دانستمنمی هنوز زمان آن در ولی. قبول کردم است گفته

  .امکرده اعتماد دیوید هاينوشته به حد از
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  :نوشت من براي را زیر سوال رانفلت استیو

اطمینان  گیل و پال ازدواج يقباله در شده نوشته تاریخ به آیا

 الپ فوت گواهی به جز لین دیوید ندارم کهیاد به  ؟دداری

 سال یعنی پال تولد ادعاي مورد تاریخ از دیگري ركمد

  ... ارائه کرده باشد 1922

 ،باشد نوشته »دروغ« خود فوت گواهی در پال اگر البته

 يقباله ینل ندارم خاطر به ولی. است زده تمیزي يحقه

  باشد. دیده را گیل و پال ازدواج

  

  :نوشتم دیوید براي هم من ترتیب این به

  

 الهقب در موجود تاریخ که کردید عنوان شما کنممی فکر

 درست. دهدمی نشان را 1922 سال نیز گیل و پال ازدواج

  است؟
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  :داد پاسخ دیوید

  .ندارم را گیل و پال ازدواج قباله من نه،

  

 لک نظر من از. نکرد مشغول را فکر من زیاد موضوع این زمان آن

 دروغ سنِ خود مورد در هاخیلی. بود اهمیت بی موضوع این

 بود این دیوید سوال ولی. ندارد خاصی يهیچ معنا و این اندگفته

 هاواقعیت از من چرا بگوید؟ دروغ باید معنوي استاد یک چرا که

   کردم؟می فرار

 با را داركم تا پذیرفتم را راندفلت استیف يتوصیه منظور این به

 باتاث براي دیوید که شدم متوجه. کنم بررسی بیشتري دقت

) الپ فوت گواهی از غیر به( تولد تاریخ گویی پال در مورددروغ

ر د جارویس جک ينوشته به ايمقاله: کندمی اشاره منبع دو به

در سال  ایگراستبرَد  ينوشته به توئیچل پال بیوگرافی و ،1963سال 

 ،دیر نقدرامکان تولد پال طبق این منابع، آ درست است که .1968

 توسط هاتاریخ این از هیچیک ولی ،نداشت وجود 1922در سال 



 تمام حقیقت

164 
 

 هیچ دیوید .داشت حق راندفلت استیو مشخصاً،. نوشته نشده بود پال

 دروغ سن خود مورد در پال دهد نشان که نداشت مسجلی مدرك

  .است گفته

 یستکانفر که قبالً  یک. هاي زیادي راه انداختبحث موضوع این

 را خود نظرات لرك نام با و کردمی حمایت دیوید از و ،بود

 صورت به که کرد هاییکیستا نثار را خود خشم نوشت،می

 وجیهت را پال اقدامات ،معنوي هاياستداللاستفاده از  با پیوسته

  :نوشت او. کردندمی

  

 ائلمس به کنیممی بحث عملی هايواقعیت مورد در هر وقت

 شانرد یا اثبات براي روشی هیچ که کنیدمی اشاره عرفانی

 زیرا شودمی تنش ایجاد باعث کار این. ندارد وجود

. ددهیبه هم ربط می ندارند یطاتبار هم به که را چیزهایی

  بود. این من اصلی منظور
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  :دادم پاسخ لرك به اینگونه من

 مورد در وقتی که بود این شما منظور کنممی فکر

 صحبت 6سخت هايواقعیتیا همان  تجربی، هايواقعیت

 ايمحتو فهمیدن براي تالش با را بحث نباید کنیم،می

  .در هم آمیزیم هاآن پس در موجود عرفانی

 مانگ و حدس ،دیوید و شما وقتی چرا پس ،است چنین اگر

 راچ ندارد؟ اشکالیدهید، ربط می هاواقعیت این به را خود

 دایرا هاکیستا براي ولی ندارد ایرادي شما براي کاراین

  دارد؟

 یم،کن صحبت تجربی هايواقعیت مورد در خواهیممی اگر

 حبتص تجربی هايواقعیت مورد در بیایید ندارد، اشکالی

 را استموجود  زمینه این در که کمی محتواي وقتی. کنیم

  .خواهید شد متعجب خیلی مطمئنم ،ببینید

                                                           

6 Hard Facts 
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 پال هاینک مورد در دیوید اتهامات ،بیایید بر این اساس حال 

 ،خوب. کنیم بررسیرا  است گفته دروغ سن خود مورد در

محکمی  مدرك هیچ دیوید که فهمیدیم حاال همه، از اول

 روغد سن خود مورد در یکبار پالکه حتی  کند ثابت که

  ... نکرده است ارائه است گفته

 ه استداد نشان را ايمقاله ي خود،ادعا دیوید براي اثبات

 توئیچل، پال« عنوان با 1963 سال در جارویس جک که

 جارویس جک مقاله، این در. ه استنوشت» هاتکهاز  يمرد

 آن در. است شده ساله 40 تازه توئیچل پال که است نوشته

 ار اطالعات این جارویس جک که است نشده نوشته مقاله

 واقعیت این از شودمی برداشتی چه. است آورده کجا از

  ؟داشتسخت 

 الپ بیوگرافی در استایگر برد ،1968 سال در این، از بعد

 مرتاض به و بود نشستهجوان  توئیچلِ پال وقتی«: است نوشته

 تا شد خارج خود فیزیکی جسم از داد،می گوش هندي
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 را متروك و قدیمی يخانه آن در موجود دیگرِ هاياتاق

  »...کند بررسی

: یسدنومیبرَد  جدید، داستانی شروع با بعد، پاراگراف سه

»به دوم جهانی جنگ شروع از قبل کمی پال و دي یک 

  ».رسیدند پوینت چاینا در ي خودخانه

 ولديت تاریخ که است گرفته نتیجه دیوید بخش دو این از

حدوداً سال  ،جارویس ماننده ،به آن اشاره داردبرَد  که

  ؟کنیداز این می برداشتی چهشما  است، 1922

با استفاده از این مدارك نیازي نیست تأکید کنم که 

یا جارویس این اطالعات را از کجا برَد توان گفت که نمی

 را ویسجار يمقاله استایگر برد که دانیممی البته،اند. آورده

 پس .کرد اشاره مقاله این به کتاب خود در زیرا بود، خوانده

 از ار تاریخ اینبرَد  که، است این دانیممی که چیزي تمامی

 نباید هک اینجاست نکته. بود کرده برداشت جارویس يمقاله

 مه شما که همانطور کنیم، قاطی اینجا در را خود فرضیات
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هاي شواهد و ادله به باید تنها ،دکردی اشاره موضوع این به

  .باشیم داشته توجه محکم،

 بدست را پال فوت گواهیِ از نسخه یک دیوید آخر، در

 نوشته 1922 اکتبر 22 با برابر پال تولد تاریخ آن در که آورد

 هچ ... است) او همسر( گیل نیز تاریخ این منبع. بود شده

  کرد؟ این از توانمی برداشتی

از  اي کهنتیجه آیا پس. هستند هااین دیوید شواهد محکم

 استعداد پال گیریم این است کهاین شواهد محکم می

 تمدروغ گف براي دیگران کردن مجاب در انگیزي شگفت

ن س به توجهی هیچ پال اینکه یا ؟داشت خودش راجاي  به

 نداشت اهمیتی برايِ او هم خاطر همین به ،کردنمی خود

   کنند؟ اشتباه بارهاین در دیگران

دهند.نمی ما به را هاپرسش این پاسخ ،محکم مدارك  
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 تمامی و است نوشته پال که هاییکتاب تمامی به توجه با

 هرگز لپا که است این آیدمی چشم به که اينکته او، هايسخنرانی

 سن چند سال اینکه و زمان تولد خود مورد در هم بار یک حتی

برَد  نوشته شده توسط بیوگرافی حتی. بود نکرده صحبت دارد،

این . تاس عنوان نکرده را پال تولد تاریخ هم باریک نیز استایگر

  یک واقعیت تجربی است.

  اتفاق عجیبی. چه

  

  دارد ادامه تولد تاریخ در مورد بحث

  

این  زا دیوید اینکه براي هنوز د،نیزب حدس توانیدمی که همانطور

 یویدد آن، از بعد. داشتیم پیش در را زیادي راه یدآ کوتاه موضوع

 دروغ سن خود، مورد در جوانی دورانِ از پال که شد مدعی

 پال که بود تاریخی ،در این باره دیوید مدرك اولین. گفته استمی

 ئولمس که ازرا اي نامه يشده اسکن فایل دیوید. شد دانشگاه وارد
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 اینکه اثبات مدرك عنوان بهدریافت کرده بود  دانشگاه  نام ثبت

 لیو. داد نشان ما به است کرده وارددر آنجا  اشتباه را خود سن پال

 ثبت مسئول که کردم اشاره موضوع این به نامه، این يمطالعه از بعد

 اریخیت منظور که دارد، اشاره در دانشگاه پال پذیرش تاریخ به نام

 وي که زمانی نه بود، شده پذیرفته پال درخواست که است

 ینا نامثبت مسئول از دیگري نامه. کرد شروع را خود هايکالس

 هب نام، مسئول ثبتطی آن نامه همچنین و کرد تأیید را موضوع

 با آن نگرفت اشتباه و تاریخ این شناسایی در که اشتباهی خاطر

  کرد. خواهی عذر بود کرده پال هايکالس شروع تاریخ

 کامیل ،خود اولِ همسر با پال ازدواج گواهی به دیوید آن از بعد

 که داد،می نشان 1912 سال را پال تولد تاریخ که کرد اشاره 7بالو

. ستدانمی مقصر موضوع در این را پال ،دیوید. بود اشتباه نیز آن

با  الپ پدرِ که داد نشان را واقعیت این ،بررسی کمی حال، این با

                                                           

7 Camille Ballowe 
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 ولدت رسمی گواهیِ ،درست پیش از ازدواج پال و زیاد خیلی تأخیر

  را ثبت کرده بود.  پال

 ار هاربر پرل بندر ژاپن اینکه از بعد کمی ،1941 سال دسامبر در

 ايهمقال در که همانطور. شد دریایی نیروي وارد پال کرد، بارانبم

 او بود، شده نوشته پال مورد در »ما دریایی نیروي« مجله از

 دقیقاً. کند حمایت خود کشور از »ناآرامی دوران در« خواستمی

 سمیر صورت به را تولد گواهیِ پال پدر که بود هم خاطر همین به

 یازن آن به دریایی نیروي به شدن وارد براي پال چون کرد، ارائه

ه دکر ثبت پال تولد تاریخ عنوان به را 1912 سال الپ پدر. داشت

أخیر ثبت که با ت تاریخ همین رسد کهمی نظر به ترتیب، این به. بود

 یزن پال اول ازدواجِ گواهی در موجود تولد تاریخ منبع شده بود،

بینیم که شخص پال این تاریخ را ثبت نکرده دوباره می. است بوده

  است.

 یددیو که بود این ترعجیب -آور بودن این مواردبا وجود تعجب

 که بود کرده پیدا توئیچل پال يخانواده از خانوادگی انجیل دو



 تمام حقیقت

172 
 

 ختاری هاآن از یکیدر . بود شده نوشته هاآن در پال تولد تاریخ

 1910سال  اکتبر 22 دیگري در و 1908 سال اکتبر 23 پال تولد

 الفاخت روز و سال در یکدیگر با دو این تنها نه. ثبت شده بود

 این منبع و علتمشخص است که . بودند اشتباه هردو بلکه داشتند،

  .است نبوده ، پالاشتباهات

 در متعارف غیر موارد یافتن دنبال به سال 20 از بیش لین دیوید

 رگونهه ولی ببرد، پیش را خود پروژه بتواند تا بود پال زندگی

ق ناموف خود سنِ مورد در پال گو بودندروغ اثبات براي او مدرك

  بود.

  

  :نوشت من براي شخصی پیغامی در فلتنرا استیو

  ،داگ

 هب ايعالقه وجه هیچ به که شما هم حتی زیرا جالبه خیلی

 ویددی اول فصل تأثیر تحت ،دنداری ینل موضع از حمایت

 ودسن خ مورد در پال کردمی عنوان در آن که دگرفتی قرار
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 دام به در ینل قدرت يدهنده نشان این. است گفته دروغ

 در( را اول فصل بارها و بارها شدم مجبور من. انداختن است

 که یهایآن و مشهود مدارك بتوانم تا بخوانم) دیوید کتاب

 ممبفه بتوانم تا از هم جدا کنم، را بودند فرضیات تنها

  است. قرار چه از موضوع

  

 یزهاییچ بزنم تحقیقی به دست خود اینکه بدون من ،درست است

 ندیدگاه م بر بدانم خود اینکه بدون موضوع این و پذیرفتم را

  .بود گذاشته تأثیر پال به بتنس

  

  شد فاش پال تولد تاریخ باالخره

  

 از نسخه چند 8کریسالك ملودي که بود وقایع این از بعد کمی

 در کرکن مک روستاي عمومی يکتابخانه در کهرا  اسنادي

                                                           

8 Melodie Chrislock 
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 یافته  _بود شده بزرگ آن در پال که شهري_کی  کنتا پادوکايِ

  .دش پیدا جدیدي مستند مدارك باالخره. فرستاد نم براي ،بود

 نای يمطالعه از بعد که دیدگاهی کرد، عنوان ملودي که همانطور

 به حتی وجه هیچ به ،دهدمی دست آدم به پال مورد در اسناد

 رد او اظهارات و دیوید کتاب آیا. نیست نزدیکهم  انتظارات ما

 هک بود شده واقع قبول مورد گیرهمهبه صورت  چنان پال مورد

 حتی ؟کنیمپال قبول  در مورداشتباه را  چیزهایی کامالً باعث شد

ستودند؟می را او و ورزیدندمی عشق پال به که هاییکیستا  

 هک تصویري جدید، مدارك این وجود با ولی. بود همینطور نظر به

 نشان که را جدیدي مدارك من. ندکرد تغییر دوباره داشتیم پال از

 .دادم شانن بقیه به سایتوب در ،بود پال آمیزموفقیت مشاغل يدهنده

 بعد و ورزشی امور مدیر عنوان به ابتدا پال اکنکار، از پیش هاسال

 هايموفقیت واقع، در. بود به کار مشغول آزاد ينویسنده عنوان به

بحث  موضوعِ که بود آشکار قدرآن او زندگیِ اوایل در پال

  .بود گرفته قرار محلی هايروزنامه در مقاالت از بسیاري
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 شده تثب کرکن مک روستاي عمومی يکتابخانه در که اطالعاتی

. ودب پال تولد دقیق سال از شواهد ترینمسجل شامل همچنین بود

 که ، تحقیقاتیبود 9مکینمک دین تحقیقات شامل اسناد این

 در 1910 سال بهار انجام شده در عمومی سرشماريِ مشتمل بر

 نشان و ،ماه ثبت شده بود شش پال سن در آن که بود متحده ایاالت

 دآیمی نظر به اکنون. شده است متولد 1909 سال در پال که دادمی

در جریان ها سال ده که را پال تولد سال معماي ،موضوع این که

  .داده است پایان ،بود

ویی گدروغ اثبات براي دیوید که طوالنی فهرست موارد موجود در

 آنچه .شدند ناپدید یکی یکی کردمی ارائه خود سنِ يدرباره پال

 به تبدیل اکنون رسید،می نظر به بزرگ ايمسئله اول نگاه در

 اریخت که ه بودشد دوستانی یا خانواده اعضاي از قول نقل تعدادي

 ایجاد دجدی تصویر واقع، در. متوجه شده بودند اشتباه را پال تولد

 یا سن مورد در وقت هیچ که دادمی نشان را مردي پال، از شده

                                                           

9 Dean McMakin 
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 بارهاین در مردم که زمانی و بود، نکرده صحبت تولد خود تاریخ

  .کردنمی اصالح را هاآن اشتباه ،کردندمی اشتباه

 تباهاتاش این از بسیاري مسئول پال که دارد تأکید همچنان دیوید

تن مقصر دانس ،مسئله این توضیح براي راه ترینراحت زیرا است

 لسفیف یعبارت که نامد،می اوکام تیغ اصلِ را اصل این او. است پال

 اثبات براي مختلف هايتئوري از وقتی گویدمی که است

 و ترینساده هاآن بهترین کنیم، استفاده خواهیممی موضوعی

 هک بودیم این شاهد اینکه از بعد ولی. هاستآن ترینمشخص

 ترملکا بررسی با خود به خود پال جوانی دوران به مربوط مسائل

  .کنم تکاا اوکام تیغ تئوريِ بر توانستمنمی دیگر بودند، شده حل

 این با .دانمنمی گفتیم،می که بود این زمان آن در پاسخ بهترین

 مانیز تا و شد متولد پال که زمانی از: دانستیممی را چیز یک حال

 بتث اشتباه راتولد او  تاریخ که بودند دیگران ،کرد فوت که

  !جالبی داستان چه. کردندمی
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 تاریخ هب مربوط بخش در نیز را دیگر عجیب توضیح یک دیوید

  :کرد وارد پال تولد

 ینا از یک هیچ ،اکنکار مسئوالن از تعدادي ،این بر عالوه

 ئیچلتو پال که هستند معتقد هاآن. ندارند قبول را هاتاریخ

 یِوبجن بزرگ يزلزله از قبل و زاسک پدار عنوان به واقعدر 

 ،هاآن يگفته این. ه استشد متولد 1812 سالدر  کشور،

 تیجه،ن در و - ماهشنید تاکنون که است چیزي ترینعجیب

 وئیچلت تولد محل و تاریخ اثبات براي موضوع ترینسخت

 دهش شنیده اکنکار مسئوالن از که داستان این منبع. است

 فترچهد به نام توئیچل، پال شخصِ هايکتاب از یکی ،است

 که بود) 1971سال  ،روشنراه  انتشارات: دیگو سان( معنوي

، )سینگ سودار(به دنبال او « شده نوشته آن 195 صفحه در

 بر هک در حرکت بود )توئیچل پال معنوي نام( زاسک راپد

 چند و میسیسیپی رودخانه وسط در کوچک قایق یک روي

 ار کشور جنوب ،بزرگ ايلرزهزمین اینکه از بعد دقیقه
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 ردهک ایجاد ناحیه آن در را بزرگی يدریاچه و بود لرزانیده

  »...متولد شد بود،
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 عمومی کتابخانه يویژه هايکلکسیون از برگرفته. 1936 سال حوالی پال،

 کراکن مک
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 رِ اونظ از. ببینم هانوشته این به خندیدن حال در پال راتوانم می

 ویندگمی بعضی دانستمی اگر مباهات بود يمایه و جالب خیلی

 يهمقدم در وضوح به پال حال، این با. دارد سن سال صد از بیش او

 1800 دهه اوایلِ که بود داده توضیح ،10كاهاي طبل ،کتاب خود

 الِس اواخر در زمان آن در البته صد. دارد اشاره وي قبلی زندگیِ به

 محل از که داد رخ هاییزمین لرزه 1812 سالِ اوایل و 1811

زمین  ترینبزرگ جملهاز  هازلزله این. نبود دور پال زندگی

به این ترتیب  هاروزنامه. هستند متحده ایاالت تاریخ هايلرزه

 دريق به هازمین لرزه این از شده ایجاد ضربات کهکردند  حکایت

 هاجزیره ،دنداد تغییر را میسیسیپی رودخانه مسیر که بودند شدید

 هااعتس تا حدي که. گرفتند شکل هاییدریاچه و رفتند آب زیر

 به الدلفیافی تا حتی ایاالت چند کلیساها در ناقوس واز کار افتادند 

  .درآمدند صدا

                                                           

10 The Drums of ECK 
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 هامبورگ، از فردي را خصوص این در اطالعات ترینجالب اما

 از عدب. کرد منتقل ما براي کرده بود، بازدید سایت از که آلمان

 قرار اینترنت در را 1910 سال سرشماريِ مربوط به شواهد من اینکه

 وولکر است، شده متولد 1909 سال در پال دادمی نشان که دادم

 زمین آنالین اطالعات مرکز از را ايصفحه و داد پاسخ 11دورمان

 یهایرزهل زمین مطابق با آن که داد نشان ما به متحده ایاالت شناسی

  .هایی از آمریکا را لرزانده بودبخش 1909 سال در ریشتر 3 از بیش

 1909 سالدر  متحده ایاالت در شده ثبت لرزه زمین 13 از یکی

 4,6 لرزه زمین این شدت. داد رخ اکتبر 22 شب نیمه از بعد کمی

در  مرکزي متحده ایاالت بزرگ يلرزه زمین سومین( بود ریشتر

 30 دحدو با میسیسیپی يرودخانه ،لرزه زمین این مرکزِ ،)سال آن

 ماوکا آقاي دوباره،. بود پال کودکیدوران  خانه ازفاصله  مایل

  !بزند حدس حتی را حقیقت توانستنمی هرگز

                                                           

11 Volker Doormann 
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 هماز این  الپ سن راز کردم، صحبت سیمپسون پتی با اینکه از بعد

 الپ با روزانه متمادي و صورت به و سال سه پتی. شد ترمشخص

 به اینکه به خاطر و بود دیده ران م آنالین کتاب او. کردمی کار

 او. دکر تشکر من از سایت در بودم، نوشته پال مورد در دقت این

 خود تاطالعا باشد کمبود دچار بخشی که صورتی در داد پیشنهاد

 هاستفاد کتاب کل در او هايصحبت از. بگذارد ما اختیار در را

  .است شده

 رد پرسیدم او از که سوالی اولین کردیم، مالقات هم با که زمانی

ه کرد یصحبت این باره در هرگزپال  آیا. بود پال تولد تاریخ مورد

  ؟بود

نده و موضوع خ گیل و پتی پال، بین هامدت پال سن. خندید پتی

  گفت، من به پتی. بوده است مزاح

  

 زا یکی. وجه هیچ به کرد،نمی صحبت مورد آن در هرگز«

 ودب بود اوقاتی مواجه آن با پال که چیزهایی دارترینخنده
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 هوج هیچ به هاآن کند، پر را رسمی هايفرم خواستمی که

 خالی را دتول تاریخ به مربوط بخشِ پال که کردندنمی قبول

 ،تندمشکلی نداش تاریخاشتباه وارد کردن  با ولی. بگذارد

 یلیخ موضوع این الاز نظر پ. کند پر را آنجا که بود این مهم

  ».است دارخنده

  

 کامالً رد،بیان ک پتی که داستان این با که برخوردم اينوشته به من

 اخبار در 12بران دیک يمصاحبه در متن، این. دارد خوانیهم

 1959 هايسال بین در بود،شده  نوشته 1976 سال در كا جهانی

ها قبل از ، مدتزمان آن در .بود پال همکارِ و دوست او ،1961 تا

سیاتل  در دو هر گذاري کند،این که پال تعلیمات اکنکار را بنیان

 وردم در انگیزي شگفت هايداستان ،دیک. کردندمی کار 13پست

 کدی. گفت ما به بود هاآن شاهد خود که پال معنوي هايتوانایی

  :گفتمی

                                                           

12 Dick Braun 
13 Seatle Post – Intelligencer 
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 پال هک بودم سوال این پاسخ یافتن دنبال به همیشه هممن 

 جهان این از واقعاً او که گفتمی او و. دارد سن سال چند

  .نیست

 باید حاال چیه؟ جهان از منظورت خوب« :گفتممی من و

  »داري؟ سن سال چند اینکه و چیه، »جهان« معنیِ ببینیم

 از او اینکه و. دارد سن سال 23000 که گفت او

 منظومه از خارججایی  از که گفتمی و .14هاستتتان

  .فیزیکی عالم در جاییاز  است، آمده شمسی

 هافحر این از منظورِ او دانستمنمی زمان آن در ببینید، ولی

 او و شناختمنمی را منفیهاي از جهان طبقه سه زیرا چیست،

 سال 15 به جریان این .کردمی صحبت طبقه سه این از همیشه

 موارد این به هرگزدر آن زمان  من. گرددباز می پیش

بینانه دیدگاهی بد هاآن از بعضی به نسبت .کردمنمی توجهی

                                                           

14 Thetan 
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 که بود صورت این به من دیدگاه زمان آن در. داشتم

 و ».داري سن سال 23000 تو ،حتماً آره ،خوب«: گفتممی

  »داري؟ سن سال 23000 واقعاً«: گفتممی بعد

ند چ من کنهمی فرقی چه ریچارد،« داد،می جواب پالسپس 

  .»ابدیه روح و ،من مهمه روحِ ؟دارم سن سال

  

 از تربلق هامدتاز  پال که داد نشان من به کنتاکی به نم اخیرِ سفر

 وارد مانز به مربوط داستانی در. گفتنمی کسی به را خود سن این

 آرشیو در که 15نمارتی جک نوشته به دریایی نیروي به پال شدن

  بود، شده نوشته یافتم کنتاکی دانشگاه

  

 جزیره در 16دریایی زنبورهايهرجاي گرم و نرمی را که 

 وباننا اثري از راحتی به توانمی ،کنند انتخاب آیلند رود

دل  يلهجه دوستانه، لبخند. جا یافترا در آن توئیچل دوم
                                                           

15 Jack Martin 
  اشاره به نیروي دریایی آمریکا (مترجم) ١٦
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 براي ار زیادي دوستان او باالي فهم و حروف، کشیدنِ نشینِ

 ارمغان به او داشتنیِ دوست دریاییِ زنبورهاي دیگر و او

  .آورده است

 تخاراف با که وجوي با است، اصیل پادوکایی یک واقعاً او

 در زندگی به حاال که - او خویش و قوم که کندمی اعتراف

 مهاجرت آنجا به نیوانگلند از - اندگرفته خو رودخانه

  اند.کرده

 ربغ به را هاتوئیچل ،پیشگامی يیهروح اوایل زندگی، در

 .خوگرفتند ايرودخانه کارهاي به هاآن که جایی کشاند،

 ای سازند،می کشتی او، برادر و پدر نیز روزها این در حتی

 چنین در و آنجا در. ساختندمی نبود، جنگ اگر حداقل

 یول ،گویدرا نمی خود زمان تولد. شد متولد پال شرایطی

 چشمانِ او در برقی زیرا باشد، خود نوجوانی اوایل در باید

 در ردمک شلیک که تیري اولین«: گفتمی وقتی دزمی جرقه

 ار اینکار بتوانم اینکه براي و بود 1918 سالدر  صلح روز



  فصل اول: خطر تیغ اوکام

187 

 

 رتصو هرگز و ».گرفتمی را بازویم باید 17من پیرمرد بکنم

 ودوج »من پیرمرد« عبارت در احترامیبی ايذره که نکنید

 کريتف چنین داریم سروکار پال با وقتی تا چون باشد، داشته

  ندارد. صحت

  

 الپ زندگی در اشتباه تولدهاي تاریخ چراکه  شد مشخص آخر در

 و بودند شده متوجه اشتباه را آن او يخانواده. است شده ثبت

. همینطور هم تولد گواهی و هاآن خانوادگی انجیل در همچنین

 نس داشتند سعی همواره کردندمی کار او با که هاییآن و دوستان

 تاریخ دشمی مجبور اگر و. شدنمی تسلیم او ولی کنند، کشف را او

 تا ردکمی وارد اشتباه کند، وارد فرمی براي پرکردن را خود تولد

 در تیمتفاو دید تصوراتمی اینکه از. باشد پرکرده آنجا را فقط

 کس هیچ رسیدمی نظر به. بردمی لذت دارد وجود او سن مورد

  .زدندمی تخمین ،دانستندچون نمی و داندنمی

                                                           

 (مترجم) اشاره به پدرِ خود ١٧
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 رد پال و بران دیک با همراه که جارویس جک که ندارد تعجبی

 این. شدبا کنجکاو پال سن مورد در نیز کردمی کار پست سیاتل

 یختهبرانگ را آنجا در پال همکاران از خیلی کنجکاوي باید موضوع

 بیشتر ههرچ البته صد و. کردنمی صحبت این مورد در پال زیرا باشد

 موضوع آن کند، صحبت موضوعی مورد در نخواهد فردي

  .کندمی پیدا بیشتري جذابیت

 يلسفهف مورد در گرفت تصمیم جارویس که زمانی ترتیب این به

 داشتعی س که کنم تصور توانممی بنویسد، ايمقاله پال همتايبی

 ودخ تحقیقات چگونه دانستمی که او. معماي سن پال را حل کند

 هايپوشه وها پرونده دهد، انجام خوب گزارشگرِ یک چونهم را

 در و. کند داپی را پال استخدام فرم تا کندمی بررسی را پست سیاتل

 - ودب کرده پیدا را پال سن! آفرین. میابد را 1922 تولد تاریخ آنجا

 در ار تاریخ این است گرفته را پال مچ دهد نشان اینکه براي و

  .نوشت ي خودمقاله
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 متولد هم 1922 سال در پال ولی ،این فقط حدس من است البته

 اقعیتو خندد؟می ماجرا این کل به پال بینید کهنمیآیا  .بود نشده

. بود جارویس بود قرار گرفته کج موضوعِ کسی که که است این

 آره« ه،ک بود این گفتمی جک به که چیزي تنها احتماالً پال ولی

  »!بگیري رو مچم تونستی

 اهیآگعملکرد  ينحوه از انگیزي شگفت تصویر موضوع این

گذارد. به نمایش می را پال افسونگري و جذابیت در کنارِ یانسان

 دید،می را این قضایا پس در موجود مزاحِدر آن زمان  پال اگر

و نمایش  دادن لعاب و رنگ با دیوید که تصویري از حتماً

 آنچه. برد، لذت میگذاشتمی نمایش به پال هاي مختلفدروغ

 اطالعاتفقدان  در هاافسانه آمدن وجود به ينحوه هستیم آن شاهد

 اب اطالعات خود خالی جاهاي پرکردن بهي شدید نیاز مردم. است

 رباو خواهندمی آنچه یا دهدمیارائه  ایشان به هاتصورِ آن آنچه هر

  .باشد هکنند گمراه شدیداً تواندمی اوکام تیغ. دارند باشند، داشته
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 قدرچ دیدمی اینکه چونشد، ها میاین تشدید باعث نحوي بهپال 

 یمپسونس پتی. بود جالب برايِ او شوندمی حقایق هشب درگیر مردم

 هنوشت پال فوت از بعد درست که پیش سال 30 ی ازهاییادداشت

  :داد من به را بود

  

 رد مبهم، روي داد توئیچل پال تولد اتفاقاتی که در زمان

 اريبسی گمان و حدس موضوع و بود افسانه همانند و لفافه

 سازي شفاف براي اقدامی هیچ شخصه به پالجی. قرار داشتند

باقی ماندن این موضوع به صورت  اصلیِ دلیلِ همین و نکرد،

  معما است.

  

 نآ نه ولی دهد،می یبینش ما به ،پال مورد در نوشته این مطمئناً

 در یویدد آنچه اینجا در. بود اثبات آن به دنبال دیوید که بینشی

  :خوانیدمی را است نوشته کتاب خود
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 تاریخ که دهدمی نشان خالصه صورت به سند دو این.....

پال خود توسط بعد هاسال ،»1922« مربوط به سال تولد 

 که کند مجاب را گیل، ،خود جوانِ همسر تا شد ساخته

  ...نیست زیاد هم آنقدر هاآن سنی اختالف

 جمله از( دیگران و استایگر نحوي به توئیچل دالیلی، به بنا

 در که بود کرده متقاعد را) جارویس جک و اتکینسون گیل

 شده متولد) 1922 اکتبر 22 در صوصبه خ( 1920 دهه اوایل

 1908( بود شده متولد آن از ترپیش خیلی که حالی در است

  ).1912 تا

  

 و حدس به نسبت برخورديچنان  دیویدبینیم که می دوبارهما 

 همانطور ولی. واقعی هستند هاآن گویی که دارد خود هايگمان

 اهدنخو را خود سن پال کهمتوجه شد  گیل کرد، اشاره پتی که

 دزیا احتمال به و مارتین، جک بران، دیک که همانطور ،گفت
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 یویدد که فریبی و حقه آن پس. متوجه شده بودند جارویس جک

  .حقیقت ندارد گویدمی سخن آن از

کندمی سعی هکسی است ک همچون من نسبت به پال اکنون دید 

 اهريظ و بیرونی هايواقعیت به توجه با را خود از دیگران تعریف

 ار چیزي او جوانی، در حتی. بگوید دروغ اینکه نه کند، نفی

 درك ،باشد داشته روح سفر يتجربه تنها اگر فرد که دانستمی

  .است زمان فراتر از ما حقیقی خویش. ندارد سنی روح: کندمی

 هب دست فردي يمحرمانه و پنهان نیات مورد در اینکه از پیش ما

 بارها. یمبشناس را او نزدیک از کنیم سعیباید  بزنیم، گمان و حدس

 پال - داشت پال مورد در ادعاهایی کتابِ خود در دیوید بارها و

  .شناختنمی را پال هرگز دیوید اًمشخص ولی - پنهان توئیچلِ

  

  پال جوانیی از های داستان
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 تانداس دو که بود یافته را اطالعاتی دیوید فوق، موارد بر عالوه

 وا اینکه، اول. بردمی سوال زیر را پال کودکی دوران مربوط به

 دوم. شد بزرگ خود نامادري توسط و شد متولد خارج از ازدواج

 سفر حین در را هند آباد اهللا از اك استاد ،سودارسینگ پال اینکه

 پاریس در که  18دي – یک ،خود ناتنیِ خواهربا  مالقات براي

  .است کرده مالقات بود، هنر دانشجوي

 پال دي، یک همسرِ را رابطه این در خود اطالعات منابع دیوید

 متی و) شد فوت 1959 سال در دي یک زیرا( ورلتای

 شده فوت 1964 سال در که( پال بزرگتر برادرِ يبیوه19،توئیچل

 هب چیزي هانداستا این ،این افراد يدو هر نظر از. شماردبرمی) بود

 سالیان طی را هاآن شخصاً پال که نیستند »خیالی هايافسانه« از غیر

 را تیم پسرِاز  ینقل قول ،زیرکانه هم دیوید. است کرده خلق سال

   :نویسدمی اینگونه خود کتاب در

  

                                                           

18 Kay – Dee 
19 Mattie Twitchell 
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ه هایی کدروغ خاطر به چون نبود؛ زنده دیگر پدرم شد خوب

 شبه کتکی بدجوراش گفته بود، اوایل زندگی در مورد

  زد.می

  

 پال، ناتنیِ برادر و خواهر 

 در پال که هاوارد، و کاترین

با  را هاآن خود هاينوشته

 یدکال و دي-یک اسامیِ

 این محل. کردمی خطاب

 سال به متعلق و دوکااپ عکس

 از چاپ مجوز. باشد می 1953

 مک روستان عمومی کتابخانه

 ویژه، هايکلکسیون کراکن،

 کنتاکی پادوکا،

  

  



  فصل اول: خطر تیغ اوکام

195 

 

  .امجمله این عاشق واقعاً من

ا شواهد ب زیرا نیافتم کننده متقاعد زیاد را منابع این وجود این با

 را خودم کتاب ی ازفصل اینکه از بعد. داشتند فاصله خیلیموجود 

 ديزیا هايواقعیت کردم، منتشر که مربوط به همین بخش بود

 رنف دو این اظهارات متوجه را بیشتري ابهامات که شد مشخص

  .کرد

 در و ویلسون تیپتون جورج توسط که انتقادي يروزنامه یک در

 تیم پسرِ يجمله منبع که بود، شده نوشته توئیچل پال زندگی مورد

  :نویسداینگونه می ویلسون بود، در باال

  

 در و کرد،می حمایت خانواده اتحاد از شدیداً توئیچل متی

 اندتومی او. دانستمی خانواده ناخلف فرزند را پال حال عین

 ولدت تاریخ ،آن در که دهد نشان شما به را خانوادگی انجیل

 جان ار وي مجله سازمان تقلب معنوي(  توئیچل پال جاکوب

 سه، دهدرا نشان می 1910 سال )کرد خطاب توئیچل پال
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 نهاده او بر او پدرِ نام مشخصاً و ،او همسرِ تولد از بعد سال

  ...است شده

در مورد  او بودند، روز و شب مثل هاوارد، برادرِ او، و پال

 در دشنمی زیادي چیز. بود گیر گوشه پال«: گفتپال می

  ».فهمید موردش

  

ده ش بر روي پال گذاشتهپال  پدر نام که اصرار داشت ویلسون چرا

 پال جان که نام رسمی او دندهمی نشان اسناد اکثر که حالی در بود

 حتی هک دهندمی نشان هااین تمامی کوب؟ج نه ،است بوده توئیچل

 ،نیست مشخصبر او نهاده شده است  پال تولد ی که در زماننام

  .او تولد تاریخ به برسد چه

ابل درك ق براي او پال که کندمی اعتراف تیم پیداست، که اینطور

 است نگیزا شگفت. کردمی رفتار غریبه یک عنوان به وي با و نبود

در آن تاریخ تولد پال نشان داده شده  که او خانوادگیِ انجیل که
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 گفتمی با اطمینان که 20ایورلت پال اظهارات ياندازه به است،

 تیم توصیفات اام. بود اشتباه است، آمده دنیا به 1908 سال در پال

در مورد پال هک هاییداستان با نظر به ،پال و هاوارد بین اختالفات 

 ههمیش دو این. استا همراست کرد،تعریف می خود جوانیدوران  از

 رادرب بود کودكپال  وقتی پال، قول به و داشتند، اختالف هم با

  .میزد را او همیشه بزرگتر او،

رد کمجله پروژه تقلب معنوي  به ویلسون که اياشاره متوجه آیا

 از وضوعم ببینم تا کردم مکاتبه ویلسون با مورد این در من ؟شدید

 وا متوجه شدم که کردم دنبال را قضیه جایی تا و. است قرار چه

 که دش مشخص. بود نوشته مسیحی انتشارات یک براي را ايمقاله

 کاراکن و پال مورد در او منابع از یکیمجله سازمان تقلب معنوي 

 موجود در ایرادات و اشتباهات از بسیاري او يمقاله. است بوده

 زا که زمانی. مجله سازمان تقلب معنوي را با خود به همراه داشت

                                                           

20 Paul Iverlet 
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ه سازمان مجل کردمی مصاحبه تیم با که زمانی در آیا که پرسیدم او

  .نداد پاسخ هرگز خیر، یا داشتبا خود  را تقلب معنوي

. اشتندد گله ویلسون مقاله از پادوکا اهالی از بعضی که است واضح

 کراکن مک روستاي عمومی کتابخانه هاي موجود درپرونده در

 واليج 25 به آن تاریخ که یافتم کنتاکی اخبار از را زیر ينوشته

  :گرددمی باز 1986 سال

  

 21کوریر مجله در که وقتی شدم زدهشگفت خیلیمن 

 ونویلس جورج خوبم دوست توسط که داستانی در خودمان

 مجبور فقید 22والرستینِ هربرت که خواندم بود، شده نوشته

 جابم را) نیست ما شأن در حتی توصیفی که( »خریدار« شد

  بنویسد. پال مرگ از داستانی تا کند

                                                           

21 Courier Journal 
22 herbert Wallerstein 
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. یمکرد منتشر را رویداد این اخبار ما نبود؛ اینگونه هرگز

  بود. خبر یک چون

 با همراه او. کردم مالقات 1934 سال در را توئیچل پال من

 ونیاسیمس به پادوکا از دیگر افراد از تعدادي و رِید دیوید

 ببیند. را عجیب و انگیزشگفت ، این فردهیث چاب  تا بود آمده

 ابلق در دیگري کس هر از بیش که بود داريمغازه باچ هیث

 و گرسنگی در دوران آمریکا عظیم تورمِ ساختن تحمل

  .نقش داشت ترس،

 و ديعا خیلی من نظر به ولیظاهري رویایی داشت  توئیچل

 کرد ریفتع جالبی خیلی چیزهاي او بعدتر کمی. بود طبیعی

ات ارتباطدر  متوسط فرد یک که حدي از بیشتر نه ولی

ر حاض یجاد نام و اعتبار براي کارفرماي خودا براي عمومی

  ...باشد از خود مایه بگذارد 

 یند آن ترقیب و فهم میزان در او که دارم راسخی اعتقادمن 

 جریان در من که آنجایی تا. بود صادق غریب، و عجیب
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 در هک داستانی خواندن و کرد،می رفتار صادقانه او هستم،

 نمبراي ،است شده خوانده روانی و خودخواه فردي او ،آن

 ولی باشد، بوده هردو از کمی او شاید. است دردناك کمی

  نیستیم؟ ما بقیه ت کهآیا این بدان معنی اس

  

 تشگف نم براي سازندمی جاودانه را خود هاافسانه چگونه اینکه

 شواهدي جداي از عنوان به را ویلسون يمقاله دیوید. است انگیز

 ،اصل در کهحالی در کرد،می معرفی پال مورد در خود انتقادات

 ودمنابع خ ی ازیک عنوان به پروژه تقلب معنويمجله  از ویلسون

 اعتقادات که است مشخص ،این بر عالوه. کرده بود استفاده

 تیم عقاید به خیلی را او داشت، ویلسن ي کهقدرتمند مسیحی

 هم رخاط همین به مشخصاً. کردمی نزدیک ایورلت پال و توئیچل

 فردي جنجالی را وي و قبول نداشتند را پال هاآن که است

 ،ینید مبارزات چگونه که دهدمی نشان ما به امر این و دانستند،می
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 یفاوتمت دیدگاه که هاییآن زندگی و شخصیت بردن سوال زیر با

  .دهدمی روي ،دارند مانسبت به 

 رفتگ نتیجه دیوید ایورلت، و تیم هايصحبت به دادن گوش با

 جوانی در توانستنمی« کهبود، کسی  »بازنده« یک اساساً پال که

 جبِی و تعشگفت دالیل از یکی این. »کند حفظ را شغلی« خود

 پادوکا در هاآن اقامت زمانِ مدت در الو دانا و کریسالك ملودي

 آشنا ایتو بارون با انگیز، شگفت پیشامد سري چند طی هاآن .بود

 وا مورد در اخیراً و شناختمی دبیرستان دوره از را پال که شدند

 هاییتانداس که شدند مواجه زنی با همچنین هاآن. بود نوشته کتابی

 را الط هايکهس نام به پال شعر کتابِ و کرده منتشر پال مورد در

. ردندک منتشر کرد،می اداره همسر خود با که پادوکا انتشارات در

 و کرده صحبت پال مورد در گرمی به دو هر ،آشنا نفر دو این

 دیمیِق هايپرونده. دادندمی نسبت به او نشان را خود عمیق تحسین

 واهیمخ جلوتر و یافتم غرب کنتاکی دانشگاه در اخیراًمن  که پال
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 هايدیدگاه چقدر دهدمی نشان تريدراماتیک صورت به دید،

  است. دور به حقیقت از دیوید

 کس هر از بیشتر ایورلت و متی رسد کهمی نظر به وجود، این با

 و ازدواج از خارج پال شدند متوجه وقتی شدند ناراحت دیگري

 اینجا در. است شده متولد دیگر زنی با پدرِ وي رابطه ينتیجه در

 او ينامه در ایورلت کلمات دهد،می توضیح دیوید که همانطور

  :است شده آورده 1975 سال در

  

 هنوشت کتاب خود در او. بود من همسرِبرادر  توئیچل پال

 »حرامزاده« را او مادرِ وي، و بوده نامشروع فرزند که است

  .است کردهمی خطاب

  است. دروغ این

 از عضوي و خوب مسیحی یک ،همچون پدرِ او او مادر

  است. بوده مسیحیت کلیساي
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 Rupert رابرت ،خود فرزند اولین با ،1902 کیرکا توئیچل، جاکوب و افی

 روستاي ومیعم کتابخانه کلکسیون از برگرفته. شد فوت سالگی 3 سن در که

  ویژه هايکلکسیون کرکن، مک

  

 اعدف بیانگر نوشته این. است دروغاین  که گفتمی ایورلت

 این اًمشخص. است ي خودخانواده یکپارچگی از متی يسرسختانه

 پدر هاینک بیان با نیز ایورلت. دادمی آزار را ایورلت و متی موضوع

  .پرداخت خانواده از دفاع به بودند »خوبی مسیحیان« پال مادر و
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 در به همراه دیگر سوابق که( سوابقی از هاآن از یک هیچ متأسفانه

 نتیجه در کراکن مک روستاي عمومی کتابخانه هايپرونده

 که )شدند یافت مکن، مک دین توسط شناسیشجره تحقیقات

 ود،ب حامله توئیچل جاکوب با ازدواج از پیش افی داد،می نشان

 مرگ زا پیش هاماه رسد کهمی نظر به این، بر عالوه. نداشتند خبري

 با هابعد که بود، کرده آبستن را دیگري مجرد زن جاکوب افی،

 خود فرزند عنوان به را او فرزنددر اینجا نیز  و کرد، ازدواج وي

 لفاظا مورد در پال توصیفات علت تواندمیموضوع  این. پذیرفت

 زیرا د،بر کار به پال براي مرگ خود بالینِ در افی که باشد بدي

  .بود همسرِ وي مکرر و اخیر وفاییبی وریادآبراي او  پال

 ینا در بودند؟ اطالع بی موضوع این از اینقدر ایورلت و متی چرا

 ،دانستنمی شاید. گفت متی مورد در تواننمی زیادي چیز مورد

 دفاع خود شوهر مادر تفاشر از نحو این به خواستمی شاید یا

 شد مشخص زیرا ست،ا درك قابل بهتر ایورلتناآگاهی  ولی. کند

 ورآنطاو پال را  واقع، در. است نبوده دي یک اول همسر ایورلت که
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 با 1943 جوالي سال ماه در او شناخت،نمی کردمی فکر دیوید که

 که زمانی از پس سال یک از بیش یعنی ،ه بودکرد ازدواج دي کی

. وده بشد خارج پادوکا از دریایی نیروي به شدن ملحق براي پال

 کرد،یم صحبت ایورلت با تلفنی دیوید که زمانی این، بر عالوه

 خاطر به ایورلت نشد متوجه دیوید ،1977 سال اکتبر ماه در یعنی

 تمامی. کرد فوت بعد ماه یکاو  است، مرگ حال در سرطان خود

 کراکن مک ايتروس عمومی کتابخانه سوابق از اطالعات این

  .آمد بدست

  

  پاریس دو ی ازداستان

  

 ،استایگربرَد  توسط شده نوشته بیوگرافیِ در که پال داستانِ با مطابق

 خارج که شد متوجه زمانی پال آمده است، ،آزادم روح در نام به

 به را موضوع این او بزرگ مادر که است شده متولد ازدواج از

 وي اب دبیرستان از شدن التحصیل فارق از بعد و خصوصی صورت
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 هنر دانشجوي پاریس در دي کی زمان آن در گذاشت، میان در

 یا تنددانسنمی را داستان کلِ خانواده اعضاي دیگر اینکه پس. بود

  .نیست عجیب ،نسازند فاش را آن گرفتند تصمیم

 کرد، بزرگ را وي که مادري از غیر به زنی از پال شدن متولد

 اياعض بین در موجود سرگشتگی خوبی براي علت توضیح

 و وي، لدتو سال پال، تولد دقیق تاریخ سر بر فامیل پال، و خانواده

 کی هیچ شاید. باشدمی به او داده شد، تولدی که در زمانِ نام حتی

 طور به را رویداد این تا نداشتندحضور  او يخانواده اعضاي از

 کنممی رفک این به واقع، در. ندنک ثبت خانوادگی انجیل در صحیح

میم پال تص که بود »بزرگ مادر« با صحبت این از بعد شاید که

 با ولی !؟نکند یصحبت تولد خود تاریخ مورد در گرفت تا دیگر

را با حدس  موجود خالی جاهاي شودمی یبترغ انسان که وجودي

ن ها مطمئهایی هستند که از آنان پر کند ولی هنوز واقعیتو گم

  نیستیم.
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 را پال ،برادرِ خود که هاوارد که است این است واضح آنچه ولی

 ،ودخ مسیحی عقاید با ایورلت، و تیم و »زدمی کتک« کودکی در

 پال يانهزادآ تفکر طرز به نسبت متمایزي بسیار تفکر طرز داراي

 هابراي آن و کردندنمی درك را او که کردند اعتراف هاآن. بودند

 اهدیدگ تا خواهدمی ما از دیوید وجود، این با. قابل پذیرش نبود

  بپذیریم. پال زندگی از دقیق سوابقی عنوان به راها آن

ننده متقاعد ک را منابع این هرگز کردم، اشاره ترپیش که همانطور

  .نیافتم

 رد سینگ سودار با مالقات مورد در پال داستان دیگر، طرف از

  .است اشکال از مملو نوجوانی

 و خانوادگی انجیل در دي یک تولد از موجود سوابق به توجه با

 متولد 1904 سال در اوتوان گفت که می ،او فوت گواهی همچنین

 در هک داستانی مطابق با .بود تربزرگ پال از سال 5 یعنی بود، شده

 شانزده سن در را دي یک، پال ،خوانیممی آزادم مروح در کتابِ

 هارِ آندما مرگ با سفراین  ولی کرد، مالقات پاریس در سالگی
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 گفت توانمی کرد، فوت 1940 سال در افی که آنجا از. ناتمام ماند

و داشته سال شش و سی زمان آن در دي یک هم پال خود 

  .بوده باشد خودزندگیِ  سوم دهه دربایست می

  
 خیارت کرد،یم صدا »بزرگ مادر« را او پال که چل،یتوئ رستک نیکاتر يارم

 ونیکلکس ،راکنکمک یعموم کتابخانه ونیکلکس از برگرفته. نامعلوم عکس

 .ژهیو يها
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 ردخو قسم ایورلت، پال دي، یک همسر پال، سن موضوعِ کنارِ در

 هرگز ع،واق در است، نکردهسفر  فرانسه یا هند به هرگز دي یک که

 داستان این در چیزي. نبوده است زندگی متحده ایاالت از خارج

  .شده است تناقضباعث ایجاد 

 دش نمایان يجدید اطالعات یم،تداش امید که همانطور حال، این با

 عنوان: اي بامقاله از من. کردپرمی بیشتر کمی را خالی فضاي که

 که پال مورد در کنتاکی 1936 سالمربوط به  ،است کسی چه کی

 ودمب یافته کراکن مک روستاي عمومی کتابخانه هايپرونده در

 زندگی پاریس در خود جوانیدورانِ  در او البته که شدم متوجه

او  ؛اندبیرست از شدن التحصیلقرفا از بعد سال یک - است کرده

 اینجا در ولی - بود نوشته استایگربرَد  که همانطور ،در پاریس بود

  !فرانسه پاریسِ نه بود، کنتاکی پاریسِ منظور

 گردی دارخنده و عجیب سوءتفاهم یک تنها این کردم تصور اول

 االسو چارلی هاينوشته به کشف این از بعد کمی ولی ،بوده است

 اعضاي از بعضی با ماجرا آن از قبل سال چند که برخوردم
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 که ودندب گفته چارلی به. بود کرده دیدن پادوکا در پال يخانواده

نره هايآموزش براي ولی است، نرفته فرانسه به هرگز دي یک 

  .است رفته کنتاکی پاریسِ به خود

 ،نددخمی رویدادها این به دارد پال که کنم تصور توانممی دوباره،

  .است خود سر دادن تکان حال در اوکام که بینممی و

 ؟شد فرانسه پاریس به تبدیل کنتاکی پاریس که داد روي اتفاقی چه

طه در این راب سرنخی که دارد وجود دیویدخود  کتاب در اينوشته

 وگرافیبی ينویسنده استایگر، برد مورد در اينوشته. دهدمی ما به

  بود، نوشته اینگونه دیویدکه در آن  پال،

  

 در ار هاموقعیت و واقعی نام که کرد اعتراف خود استایگر

 کار ینا که است گفته و است، داده تغییر پال بیوگرافی

 معروف فرادا بیوگرافیِ نوشتنِ در است که متعارف تاکتیکی

  .رودبه کار می
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. بود ردهک نقد خاطر این به سال سالیان طول در را استایگرد ،دیوید

 پراکنی غدرو با تفاوتی استایگر کارِ این دیوید، هايگفته طبق

 رابطه این رد آیا ببینم تا نوشتم استایگربرَد  براي اينامه من ندارد.

 نم براي ایمیل یک طی 2003 فوریه 5 تاریخ در او. نظري دارد

  :نوشت

  

 خود ابِکت در شما که کسانی آمیز توهین طرز بیان از همیشه

 هاآن نظر از گویی. امبوده منزجر دایکرده اشاره هاآن به

 مدر کتاب اطالعات ارائه ينحوه در وحشتناکی اشتباه

 این دگیرنمی نادیده لوحانهه ساد خیلی آنچه. امشده مرتکب

 ايج اکنون قضایی دعوي که است کننده ناراحت واقعیت

 یلیخ وکالي. است گرفته ملی ورزش عنوان به را بال بیس

 هرچقدر هم که کنندمی تأکید همیشه تقریباً ناشران از

سیم نویمن به تنهایی یا به همراه همسرم می که هاییداستان

 نام و ختاری نام، از نباید عنوان هیچ به ،داشته باشندحقیقت 
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. یمکن استفادهجغرافیایی به صورت واقعی  هايموقعیت

 راگ. اندشده خسته انزجارآور قضایی هايپرونده از ناشران

 چه حذف به مجبور را ما ،ناشران حقوقی وکالي بدانید

 يجلوگیر احتمالی قضایی دعوي از تا کردند هاییبخش

  شد. خواهید زده شگفت ،شود

 یا هرش یک واقعاً »پوینت چاینا« نداشتم قبول من مشخصاً

 ادبی زاراب یک از توئیچل که بود این من فرض. باشد استان

 امن جاي به را مجازي نام یک و است کرده استفادهمتعارف 

 از يشماربی هايبیوگرافی. است کرده استفاده شهر خود

 موضوعِ يخانواده اعضاي از تا اندکرده استفاده روش این

 نقل روفمع هايهنرپیشه از بعضی. کنند حفاظت بیوگرافی

 از تاگویند می خود کودکی از زیادي متناقض هايقول

  کنند. حفاظت خود يخانواده اعضاي

 ودب »علی« مفیل که مربوط به همین اواخر است نمونه یک

. ردک بازي را بزرگ بوکسور نقش تاسمی ویل آن در که
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 هانآبعضی از  شخصیت و را تغییر داده بودند او همسران نام

ب را ترکی نقش چندین. کرده بودند حذف کامل طور بهرا 

 کلش داستان تا کردند خالصه شخصیت دو دریا  و کردند

ري جلوگیهاي قضایی از ایجاد پرونده حال عین در و - گیرد

 دوستان از یکی. کاري متعارف و مرسوم است این. شود

 منتشر پیش سال هشت به نزدیک او بیوگرافی که من، خوب

 ادعاهاي از تا داد تغییر را خود همسران از یکی نام شد،

 که تنددانسمی همه البته،. کند پیشگیري احتمالی قضاییِ

  .شدن فاش او اصلی نام ولی است، بوده کسی چه او مقصود

 تعصبی نوشتم،می را آزادم مروح در کتابِ که زمانی

 یبازرس گزارش نوشتن به موظف را من هیچ کس. نداشتم

 اشکنک به موظف را من هیچ کس ،عالوه بر آن. بود نکرده

 اگريافش نوشتن یک قصدم. بود نکرده يفردهیچ  زندگی

 که کنندیم نگاه کتاب به دیدگاهی از توئیچل منتقدانِ. نبود

  نداریم. دیدگاه آن به ايعالقه هیچ کتاب ناشر و من
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 تعلیمات آن شخص در کنار در مورد نوشتن من وظیفه

 نگفت من به کسی. بود ي ويالعادهخارق هايتوانایی

 نم از کسی. کنم آزمایش را او یا کنم تست را توئیچل

 جزئیات یا کنم تولید او براي تولدي گواهی نخواست

 وهرهج خواستیممی آنچه. کنم تأیید را او زندگی خصوصی

  بود. او تعلیمات

  

 دموجو هايپرونده در. اطمینان خاطر جالبی به من داد درَبِ اظهارات

 ارسال لپا به ناشر یک از که اينامه به غرب، کنتاکی دانشگاه در

االت مق در شده بود تا خواسته پال از آن طی که برخوردم بود شده

ار کزیرا این. نکند استفاده واقعی هايتاریخ و واقعی نام از خود

 در الپ رسد کهمی نظر به. ایجاد مشکالتی شود باعث ستتوانمی

  .بود آموخته راموضوع  این خود نویسندگی حرفه اوایل

ي وادهخان و دوستان از حفاظت براي پال که بود این بر درَبِ فرض

 درکه م ه ییهاکیستا بیشتر. است داده تغییر را خود شهر نام خود



  فصل اول: خطر تیغ اوکام

215 

 

 ،پس. کردندمی فکر به همین صورت حضور داشتند،روزها آن 

 ناريک شهر نام و ردهنکبیان  را خود شهر نام پال که است طبیعی

 نیست جیبع ترتیب این به .کند استفاده را کنتاکی پاریس، یعنی

 کنتاکی پاریسِ و پوینت چاینا به تبدیل کنتاکی پادوکا در که

  .شد خالی پاریسِ به تبدیل

ار اکنک قبل از شروعِ دورانِمربوط به  پال قدیمیِ هاينوشته در

 فريس عنوان به دي یک با مالقات براي سفر خود از او ،توسط وي

 جاییآن از. کندمی اشاره) به فصل سوم مراجعه نمایید( پاریس به

ی رداشتب ،ه استکرد استفاده هاداستان این از کتاب خود در برد که

 س،پاری از او منظور کهاست  این شودمتبادر میبه ذهن  راحت که

 حال، این با. در اینجا عوض شدشاید اولین بار داستان . باشد فرانسه

و  شاخ آن به و بردمی لذت موضوع این از پال که دیدیم بعدتر

م ی به اسکتاب در که او جوانی دوران هايداستان در. دادمی برگ

رگ م از پس ،استاد اك در قید حیاتتبدیل شدن به  هايسختی

  است، شده نوشته پال قول از شد، منتشر او
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 از یکی در که خواهرم دیدن براي توانستم هابعد

 اآنج به مشغول تحصیل بود پاریس هنري استودیوهاي

  ...بروم

 یک ام،ناتنی خواهر خواهرم، با م،بود پاریس درزمانی که 

 و دلپذیر زندگی. کردم سپري را خوشی اوقات خیلی دي

ر شراب به خاط کنم فکر...  داشتم آنجا در را انگیزي شگفت

 ما بهاینکار  خوردیم،می شراب وعده هر در ما ،زیاد بود

 ودنب شده شناخته ما برايِ آن از قبل هرگز که دادمی آزادي

ی دالیل به چون کردیم،می استفاده آزادي این ازما  و

 ايعالقه از بیش دارند، خاصی يعالقه جوانان به هااروپایی

 آن در خصوصبه  دارد، وجود غربی کشورهاي در که

  ...زمان

 آن رد بازگشتم، خانه به کردم، ترك را هند اینکه از بعد

  »...داشتم سال شانزده زمان
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 او هک زمانی مربوط به پال هايپرونده در را قدیمی یادداشتیک 

 دتم پال ،یادداشت آن در یافتم، ه بودکرد شروع را اکنکار تازه

 یختهافسارگس کمی را بود گذرانده پاریس در دي یک با که زمانی

 قیقتح به نظر به بود شده توصیف باال در آنچه پس. شماردبرمی

 دید توانمی استایگر،برَد  کتابانتشار  از بعد ولی،. است نزدیک

 نه ستا فرانسه انگار که کندمی بازي پاریس با نحوي به پال که

 استایگر درَب کتابِ با مطابق که دریافتیمبعدتر  همچنین. کنتاکی

 بلکه نبود، 1940 سال در او مادر مرگ از قبل کمی سفر این زمان

 همانطور. بود سالگی هجده سن در و زمان آن از قبل سال دوازده

 هابیوگرافی از بسیاري در نوع تغییر داستان این گفت استایگر که

ا در زمان ی دقیقاً نه ولی ،این اتفاقات واقعاً روي داد ،شودمی انجام

  .محلی که عنوان شده بود

 هیچ. است مانده باقی هند به پال سفر و سینگ سودار داستان هنوز

. داردن بخش از داستان این براي شواهدي یا سوابق گونه هیچ کس
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ر د ما ولی. است نداده روي هرگز هند به سفر که دارد باور دیوید

 این هب پال داستانِ باقی اگر ولی،. نداریم کافی اطالعات این باره

 زا غیر به ،دارد حقیقت شده نوشته آنچه حتماً پس باشد، نحو

  .اندتغییر کرده که هاتاریخ و اماکن ،اسامی

شخصی  ،بخواهیم دیدگاهی را نسبت به پال بیان کنیم اکنون اگر

ی و طبعهاي شوخپر هستند از الیه هاي اوبینیم که داستانرا می

 قیقِد کردنِ بیان هایی که او در آن هرگز نگرانِ؛ داستانبصیرت

او هرگز قصد نداشت حقیقت را پنهان کند، ولی . ها نبودواقعیت

  صلی بود. داستان ا بیانِ از اینکه به جزئیات بپردازد، هدف اوبیشتر 

  

 معناي دریافتنِ به عبارت دیگر: یا چاي؛ فال

  هاي پراکندهواقعیت

  

 هجزئیات مربوط ب چیست؟ رویدادها این معنی و مقصد نهایی پس،

. دهندرا تشکیل نمی كامهمی از طریق  بخشپال  کودکی و تولد
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 دبرَ هک همانطور. توان گفت هیچ ارتباطی به هم ندارندواقع می در

 - دارندن پال يفلسفه به ارتباطی هیچ موضوعات این - کرد عنوان

 جوانی ندورا ی از هایداستان نقل براي پال تنها دلیل فلسفه همین و

 رویدادهاي نه و بود معنوي نکات بیان هاآن هدف. بودند خود

  .تاریخی

 تنها ییرتغ این دهد، تغییر را چیزي بتواند هاکنکاش این کل اگر

 از پال هک تصویري یعنی. گیرددر بر می را توئیچل پال هايافسانه

 ردهک ایجاد ما پردازيخیال که تصوراتی یا بود کرده ایجاد خود

  .بودند

 ،موزیمآمی بیشتر دیگران در مورد و کرده رشد همچنان که ما

 کنیممی رفک که افرادي دیگر و خانواده دوستان، به بتسن مادیدگاه

 این وقاتا بعضی. است طبیعی يامر این. کندمی تغییر شناسیم،می

 ،نیز موزیمآمی خود مورد در جدیدي چیزهاي زمانیکه ،تغییرات

 مورد در ما تتصورا که جدیدي اطالعات نتیجه، در. دهدمی روي
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آنقدر عجیب و با اهمیت نباید دهند قرار می تغییر در معرضِرا  پال

  .باشند

 و ودهب بغرنج خیلی موضوع این گوید،می دیوید که آنطور ولی

 و بوده اساسی یموضوعات هااین او يگفته به. است بزرگی مشکل

 او. ستا نوشته یا گفته پال که است آنچیزي هر باور اساسی شرط

 سایت وارد کردوبمتنی که در  طی 1997 سالِ آوریل 16 تاریخ در

  :نوشت من به اینگونه

  

 ،تقلب کند خود تجربی اظهارات در 23گورو وقتی نظرم از

 داراي که هایینوشته( 24مندلی اظهارات به کردن اعتماد

 ستا احمقانه است نوشته اوکه ) هستند معنوي هاي سمبول

  ست.ا »پیچانیده« را هاواقعیت توئیچل که دانیممی هم ما و -

  

                                                           

  معنوي (مترجم) استاد ٢٣

24 mandalic 
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 و اداسامی افر ها،تاریخ که وقتی توانمی چطور: دیگر عبارت به

 کرده وارد اشتباه خود کودکی دوران هايداستان در را اماکن

   کرد؟ باور را اوتعلیمات است،

. هستیم انگیز شگفت ولی آشکار چندان نه تناقضی شاهد اینجا در

 رايب را زیر مشاهدات دهید اجازه دهم نشان را این بهتر اینکه براي

 حالی در تاس پوینت چاینا او شهر که بود گفته پال. کنم بیان شما

 قولِ هب این در بزرگی تفاوت. است بوده کنتاکی پادوکاي که

 آن و اردد وجود بود گفته پال که هاییداستان دیگر با دروغ دیوید

 که دیگران در طول حیات موضوعی بود پوینت چاینا که است این

  کرده بودند. سؤالپال در مورد آن از وي 

 اغلب رسیدمی نظر به ولی ،از کجا آغاز شداین  دانمنمیمن 

لیاص شهر نام پوینت چاینا دانستندمی اول روزهاي در هاکیستا 

 اختگیس نام از استفاده علت پال از نفر یک روزي. است نبوده پال

 خواستاین بود که نمی پال جواب و پرسید تولد محل براي را

اي او شاهد مداخالتی در زندگیِ هشهريهم یا خانواده اعضاي
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 تأیید ار موضوع این پتی. شنیدم من که بود چیزي این. باشند خود

 پس،. گفتمی پال که است چیزي همان دقیقاً این گویدمی و کرده

 از ولی ،است بوده پادوکا پال شهر دانستمنمی هرگز اینکه وجود با

  متعجب نبودم.هرگز نیز  است نبوده پونت چاینا اینکه

 بردیم پی باره این در حقیقت به بعدها که زمانی دیگر، عبارت به

. داشتیمن خورده باشیم فریب اینکه احساس یا متعجب وجه هیچ به

 یحتوض ما به را هااین خود مرگ از پیش پال خاطر اینکه به چرا؟

 لقب از پال زیرا نبود کار در منفی واکنشِ یا تعجب. بود داده

 تیم هايواکنش که اکنون. بود داده پاسخ باره این در را سواالت

 پال که ریمبمیپی موضوع این به بینیممی را ایورلت پال و توئیچل

 ي خودخانواده اعضاي نام همچنین و شهر نام کردن جایگزین در

  ه بود.کرد رفتار خردمندانه و اندش عاقبت خیلی

 ،الپ زندگیدر رابطه با دیگر موارد موجود در  که دارد دلیلی چه

 موارد در که است این تفاوت تنها باشیم؟ داشتهمتفاوتی  احساس

 پاسخ فرصت او هرگز درنتیجه و نشد پرسیده سوالی پال از دیگر
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مربوط  هايتاریخ موجود در اختالف مورد در پال از اگر. نداشت

 حرو سفر آموزش تحتوقتی که  ،هند در او نوجوانیِ در دورانِ به

 ورتص به او و بود شده یپرسش است بوده كا استاد یکتوسط 

  !آنوقت چطور بود؛ داده پاسخ زیر

  

 این. ببینند را یدرون حقیقت مردم که است این بر من سعی

. دهندمی نشان حقایق این با را من تجربیاتاولین  ،هاداستان

 در هابار که همانطور. هاي بیرونی فکر نکنیدبه واقعیت

 این والس. هستم بقیه مانند انسان یک هم من گفتم، گذشته

 آیا کنید؟ درك را هاداستان این معناي توانستید آیا: است

 القا شما به را من هايآموخته درك و احساس هاداستان این

  است. شده وردهبرآ هاآن هدف باشد، چنین اگر کردند؟

  

 اب رویارویی هنگام در که است این دهم نشان دارم سعی من آنچه

 نیست، موجود هاآن براي توضیحی که جدیدي هايواقعیت

 انتظار آنچه وقتی خاطر همین به. شویممی متصور را حالت بدترین
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 احساس، این علت - شویممی وكش دچار فهمیممی را نداریم

این است که ساده لوحانه به چیزي که حقیقت ندارد باور  از ترس

 فریب هاینک از ما. باشیم خورده گول اینکه از ترس - داشته باشیم

 تأثیر تتح مردم چگونه دانیممی زیرا ترسیممی بخوریم را هانوشته

 وحل ساده مردمِ که دانیممی و گیرند،می قرار قطبی تک يرسانه

 رد که است غلط تصور همین ولی. گیرندمی قرار تمسخر مورد

  .شودمی ما فریب باعث نهایت

 ت،اس کرده مجالس نقل را خود داستان دیوید گذشته سالِ 20 در

 در را او منفی اتتصور اگر باشند احمق باید هاکیستا گویدمی او

. ول کنندقب را هاواقعیت توانندنمی یعنی این زیرا نپذیرند، پال مورد

 یاتهامات سندي در راستاي تأیید ،به هیچ وجه موجود شواهد ولی

  .نیستند ،داردبه پال روا می دیوید که را

 نوشتن هنگام در که آموزندمی و نویسندگان نگارانروزنامه

ر هم ها دحدسیات را با واقعیت و فرضیات نباید افشاگري،یک

 باشند، یزبرانگ حساسیت توانندمی تنهایی به خود هاواقعیت. میزندآ
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 ات کرد رها خود حال به هاشوك این با را خواننده است بهتر پس

 عدب نویسنده شخصیِ هايایده بیان. کنند درك خود را هاآن معناي

 تهخواس است، شده شوکه جدید اطالعات این با خواننده اینکه از

. ستا ي نظریات خودالقا و کنترل راستاي در روشی ناخواسته، یا

 يهاواکنش مراقب باید داریم، عالقه معنوي حقیقت به چنانچه

 که چیزهایی درك براي تالش از قبل باید. باشیم خود ناخوداگاه

هنیذ وضعیت دنبال به کشند،می چالش به را ما قبلی دیدگاه 

 به یم،کن درك را حقیقت تمام بخواهیم چنانچه و. باشیم متعادلی

  .داریم نیاز دوم دست اطالعات از بیشتر يچیز

 او خوب اگر. شناسیمنمی را پال شخصاً ما اکثرِ که این است نکته

زیرا  شدیم،نمی شوك دچار ،جدید اخبار شنیدن با شناختیم،می را

 ،دیمکرده بو درك را پال عمیقاً اگر. شناخت شخصی داشتیماز او 

 قرار خود جاي در جدید اطالعات چگونه که دیدیممی خوبی به

 اول رهمس کامیل، ازپاسخی که  دیوید همانند زمانی که. گیرندمی

 مورد در دیوید که زمانی. کرد گزارشبود را  شنیده پال،
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 اوه،« :گفت و خندید کرد، ويسوال  او از پال مربوط به هايداستان

  .»دیگه بود پال خوب اون

 طبعی شوخ زا دوباره و خندید. بود همینطور نیز سیمپسون پتی پاسخ

 ابهامات و اسراري حالت ،سیمپسون پتی نظر از. برد لذت پال

 ونهاینگ با او که بود هاییبازي خاطر به پال با رابطه در موجود

 ثباع که چیزهایی از یکی پتی، نظر از. دادمی انجام هاواقعیت

 هرگز الپ. بود چیزها همین باشد، انگیزشگفت اینقدر پال شدمی

 ودخ استادي وضعیت همیشه و نگرفته جدي را هااین از یک هیچ

 اعمالِ او و هاحرف پشت در همیشه ولی. گرفتمی سخره به را

 یفتعر او از اینگونه پتی. زدبینش و پویایی دیگري موج می

  .کردمی

 هترینب به و داریم که آنچه با را او تصویر کنیممی سعی ما مابقی

 ثلم هرگزاین  ولی ،تجسم کنیم خود براي توانیممی که ينحو

  .بود نخواهد شناختندمی را پال شخصاً که هاییآن
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  محل ،1942 آگوست 12 عروسی، روز در بالو، کامیل او، اول همسر و پال

 ساختمان غرب، کنتاکی دانشگاه از چاپ اجازه با. آیلند رودعکس، 

 گرین بولینگ کنتاکی، شهر در نوشتارها بخش  کنتاکی،
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خود،  حیات طول در که افرادي با کلمپ یمارج پیش، هاسال

 که گفت من به او. کردمی مصاحبه بودند نزدیک با پال خیلی

 ندکردیم توصیف متفاوتی صورت به را پال هریک اینکه از چقدر

 با پال بودند، گسترده خیلی او هايمنديعالقه. بودشده زدهشگفت

 دفر آن براي که کردمی صحبت موضوعاتی مورد در شخص هر

 اساحس پال به مشترك عالیق این خاطر به هاآن. بود جذاب خاص

 فردي ره با پال گفتگوهاي که دانستندنمی. کردندمی نزدیکی

 زا متفاوت وجهی یک هر خاطر همین به. است دیگري از متفاوت

  .بودند دیده را پال

 دهکر مصاحبه که افرادي تمامی در یمارج اوصاف، این تمامی با

 وجهت دیگران به پال چقدر اینکه: مشترك دید را چیز یک بود

 تهیچوق و داد،می گوش هاآن به کامل توجه با همیشهپال . داشت

 از را خود خاص تجربه یک هر. کردنمی قطع را هاحرف آن

 چه اینکه فرستاد،می هاآن براي که هایینامه پال، هايکمک

 کرد،می مواظبت دیگران از چگونه اینکه و بود مهربانی میزبان
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 به منظور که جوانانی براي بارها او که هاییزمان مانند داشتند،

براي اقامت  جایی و آمدندمی كا اول سمینارهاي در شرکت

  .گشتبه دنبال محلی براي اقامت می ،نداشتند

 با متوانیمی تنها یم،اهنکرد مالقات پال با هرگز که ما از بعضی

 این یرهغ در. کنیم وي را توصیف کنیم سعی هاداستان این شنیدن

هاي صحبت به دادن گوش ،هاي اوکتاب خواندن با باید صورت،

 وا به شد، سهیم دیگران با و کرد خلق آنچه درك در سعی و او

  .شویم نزدیک

. کرد اشاره آن به اینجا در باید که هم هست دیگري مهم نکته

 رايب که گویدمی دیوید کردم، عنوان این از پیشتر که همانطور

 يهاعیتواقاو باید از  معنوي تعلیمات و پال مورد در حقیقت تعیین

 پال اگر ،عبارت دیگربه . کرد استفاده او زندگیِموجود در 

 از یک هیچ به نباید وجه هیچ بهپس  کرد، ارائه غلطی اطالعات

 قضاوت اشتباه را این هاصوفی. کنید اعتماد او معنوي کارهاي

هفته ن فکر طرز این در بزرگی خطر. نامندمی ظاهر اساس بر محتوا
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 در هک کنددانشی را القا می از اشتباه اعتماد به نفسی زیرا است

  .حقانیت آن ثابت شده نیست هنوز ،حقیقت

فالِ ه ب حاضر مانند این است که براي درك زمانِ کاراین من نظر به

 کردن باز با تنها را زمان حال توانیممی وقتی چاي روي آوریم.

 باشیم؟ داشته چاي يتفاله به نیازي باید چرا ببینیم، خود چشمانِ

 از را سبوس توانیدمیمعنوي  جایگاه از کردن نگاه با تنها وقتی

 درباره يگیرتصمیم براي چرا پس ،کنیمجدا  معنوي حقیقت گندم

 ما ر،دیگ عبارت به آوریم؟می روي هاي مکانیکیروش به حقیقت

 یا نیمک قضاوت پال معنوي تعلیمات حقانیت مورد در توانیممی یا

 حقیقت هک است معنی این به تنها منطق بر کردن تکیه. توانیمنمی

  .شناسیمنمی واقعاً را معنوي

 از عدب حتی. دهدسوق می ما از مباحث بخش جذابترین به را ما این

 م،یافتی پال جوانی و تولد تاریخ مورد در که اطالعاتی همه این

 این مطلب را من آنالین کتاب »اول فصل« مورد در لیندیوید

  :نوشت
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 که کنیم اورب باید چگونه نرفت، فرانسه در پاریس به پال اگر

  باشد؟ رفته هندوستان آباد اهللا به زمان همان در

  نیست. منطقیاین 

  .دکن عیب پوشانیخواهد می داگ که است چیزي همان این

 باور داردن دلیلی هیچ باشد نرفته فرانسه پاریسِ به پال اگر

  است. کرده مالقات هند در را سینگ سودار که کنیم

 اهمیت زیادي ندارد بیوگرافیدر  مهم بخشِ این داگ نظر از

  .)هستند او خود کلماتاینها (

  برعکس. کامالً ولی

 رد توئیچل پال صداقت زیرا هستند اهمیت با کامالًها این

  .است رفته سوال زیر او سفرهاي و بیوگرافی

  گفت؟ دروغ بارهدراین باید چرا
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  25؟101 افسانه

  

 معنی به واژه این معموالً. آمد خوشم »عیب پوشانی« عبارت از

 به 26.است شیئ یک نشان دادنِ رنگ تک براي رنگ از استفاده

 هايخشب ندادن نشان و داستان کل نکردن نقل یعنی دیگر، عبارت

 مربوط هايبخش تمامی و هادیدگاه دقت به من ولی،. آن تاریک

 بر عالوه. امداده نمایش ممکن هايدیدگاه دیگر همراه به را او به

 صویرت تربهتر و کامل نمایش رايدیگري را نیز ب اطالعات من این

 نیمک نگاه موضوعی به مختلف هايدیدگاه از وقتی. کردم ارائه

 زمانی رخط بزرگترین. کنیم درك را داستان کل یمتوانمی بهتر

 افسارگسیخته خود اعتقادات در حد از بیش که دهدمی روي

  .ندهست موجود دیدگاه و روش تنها ،ما اعتقادات که گویی شویم،

                                                           

25 Mythology 101 

» whitewashing«ترجمه شده است » عیب پوشانی«واژه انگلیسی که به  26

ب یک چیز براي عیسفید کردن «ي آن ي کلمه به کلمهباشد که ترجمهمی

  است که نویسنده قصد توصیف آن را دارد. (مترجم)» پوشانیدن آن
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 اهدیدگ زیرا گذاردمی نام »عیب پوشانی« را من هاينوشته دیوید

 هک گفت و داد ادامه دیوید باال پیغام در است. متفاوت او با من

  شود؟ رها نباید چیزي چه از پال. »کنیم رها را پال نباید«

 موجود برايروش  تنها او دیدگاه که دیوید اصرار دارد من نظر به

ا روش است که پال ر همین شاید. است اطالعات این به نگریستن

 از فادهاست با را حقیقت تمام خواهدمی دیوید. نباید از آن رها کنیم

 نوزه دیوید ولی. دهد نشان ما به پراکنده اطالعات و هاواقعیت نیمه

 وایلا مورد در اخیراً که مستنداتی. است درگیر خود هايافسانه با

 دهدمی نشانبه صورت کامل  و خوبی به شد کشف پال زندگی

  .است کرده اشتباه دیوید چقدر که

  

  انعطافقابل  غیرِ عقاید پسِ در موجود خطر

  

 خود »مقدمه« در دیوید. بیاندازیم این موضوع به دیگر نگاهی بیایید

 موجود در حقیقت داشت سعی گراس داروین که کرد بیان
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 که مراجعی علیه بر هم خاطر همین به. کند پنهان را وي تحقیقات

 ویددی. کرد در دادگاه شکایت ها نقل قول کرده بود،از آن دیوید

 هايهنسخ بردن بین از بر مبنی داروین يتوصیه علت که بود مطمئن

 کارشناس به منظور استخدام علت و پروژه تقلب معنوي يمجله

ا این ب است، بوده همین دیوید يمقاله در موجود اشتباهات یافتن

شکالی ا نتوانست زیرا نشد دیوید علیهشکایت  به موفق هرگزحال 

 براي ارهاک این تمامی کردمی تصور دیوید. کند پیدا از نظر قانونی

  .ه بودتیاف خود تحقیقات در دیوید که بود حقیقتی کردن پنهان

یگر را نقل داستانی دخواهیم فهمید که حقایق  بیشتر کنکاش با ولی

 حال در اکنکار مورد در که بود هاییدروغ نگران داروین. کنندمی

 ،دهایی که منتشر کرده بواین موضوع دقیقاً در آگهی .بود انتشار

 کند جلوگیرياز آن  داشت قصد داروین آنچه. مشهود است

 و بود دروغ و افترا ازمملو  که بود پروژه تقلب معنوي يمجله

 ياقامه او خاطر همین به. ها دوري کندداروین سعی داشت از آن

 ودنابود ش مجله این هايهنسخ تا کرد توصیه داروین. کرد دعوي
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 کرد.تلویحی استفاده می و تأثیرات هااز دستکارياین مجله  زیرا

هرگز  اکاره این. کند کار مجله روي بر تا شد استخدام پوفام بیل

 هايراکنیپ دروغ خاطر به بلکه نبود، حقیقت کردن پنهانبه قصد 

  .در حال انجام بود اکنکارعلیه  که بود ايناعادالنه

 ولدت تاریخ مورد در پال که گفتمی همه به دیوید ي،بعد گامدر

 یبررس را هاواقعیت اینکه از بعد حتی. است گفته دروغ خود

طابق م که ندارد مدرك هم یک حتی دیوید که دریافتیم و کردیم

 گفته دروغ خود تولد تاریخ مورد در واقعاً پال با آن نشان دهد

 شاید. است اشتباهات این مسئول پال که بود مدعی هنوز ولی ،باشد

  یافت؟ توانمی دیگري توضیح چه. است گفته دروغ پال

 :خواهد که پال از آن رها شودچیزي است که دیوید نمی همان این

 وضیحِت هیچ نوشته شده است که رويِ آن که سر تک قالبی مانند

 این ن آ علت ،کند مخالفت که کسی هر وقابل قبولی وجود ندارد 

 را اصلی علت ولی. گریزدمی حقیقت با شدن مواجهه از که است

ه گفت فراددیگر ا و سیمپسون، پتی بران، دیک گیل، به شخصاً پال
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 پال .نخواهد گفت را خود تولد تاریخ هرگز که بود این آن و بود

 وضوعم این پتی و گیل دیک، براي مشخصاً. گفت هاآن به را این

 الپ براي که همانطور بود، شده شوخی و جک منبع به تبدیل

  .بود اینگونه

 يجوینده یک اعترافات عنوان با کتابی جانسون فورد اخیراً

 و پال علیه رب که اتهاماتی بیشترِ کتاب، این در. ه استنوشت وندخدا

 ،است تهگرف نشأت دیوید تحقیقات از ،شده است داشتهروا اکنکار

 ورينهرچند کتاب من و مطالبی که پس از آن شکل گرفته بود،  و

 به ايدر آن هیچ اشارهند ولی بود افکنده هاواقعیت این بر جدید

. استده نش ،شکل گرفته بود آن از پس مذاکراتی که و من کتابِ

 که دبو افزوده پال تولد تاریخ از جدیدي مدرك فورد ،این حال با

 یقاتوي در تحق که گیل، با پال ازدواج سند - بودم ندیده قبالً من

. بود هیافت کرکن مک روستاي عمومی کتابخانهاز  27نیکممک دین

. بود شده عنوان 1922 اکتبر 22 پال، تولد تاریخاین مدرك،  در

                                                           

27 Dean McMacean 
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واهی گتاریخ را در همانکرد گیل فورد علت اینکه چرا تصور می

  کند:اینگونه نقل می را فوت پال نوشته است

  

 که خیتاری از غیر به تاریخی گیلکه  کرد تصور تواننمی

 ودبتاریخی  این...  به پزشک قانونی ارائه دهد را داشت باور

. بود مه همینطور و باشد داشته باور گیل خواست می پال که

 سال ده را سن خود خود جوان همسر به پال چرا اینکه

  .است سؤال برانگیز بود گفته ترجوان

  

 قیقتح عنوان به را »لین يافسانه« فورد که دید راحتی به توانمی

 دیوید. بودن امکانپذیر برايِ او "دیگري علت تصورِ". بود پذیرفته

 و دیوید خالف بر. بود داده انجام دهه چندین را طی کارها این

ینکه گیل ا تصور. دیگري بیابم تر بود که عللِبراي من ساده فورد،

را در گواهی  یهاي پال را ادامه داده و تاریخ تولد اشتباهشوخی

 همان اًدقیق این. تر استخیلی ساده نم برايِ باشدفوت او نوشته 
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ین توانم ببینم که به اپال را هم می. خواستمی پال که است چیزي

  خندد.قضایا می

 متولد شدنِ او مورد در پال هايداستان که کرد ادعا دیوید سپس

 ازهایی نقل قول او. است "سخیف دروغی"ازدواج  از خارج

 آنچه پال نوشته بود با کهآورد پال يخانواده داخلِدر  افرادي

. بودند نموم یمسیحیان پال مادرِ و پدر گفتندمی هاآن. بود متناقض

هاي داستان در پال آنچه به پال پدرِ که گویندمی هاواقعیت ولی

 یلِانج در موجود ابهامِ. است ترنزدیک کرد،می توصیف او از خود

 الپ نامِ حتی و تولد، روزِ و سالها که در مورد لتوئیچ خانوادگیِ

 او برادر و خواهر آنچه از متفاوت موضوعی به همگی ،وجود دارد

  .ددار اشاره ،گویندمی پال تولد زمان از

 ندچ طی واقعاً پال که کند تصور هرگز توانستمی دیوید آیا

 ندچ مرکزیت به ايلرزه زمین وقوعِ از دقیقه چند حتی یا ساعت

 ظرن از بلکه ،خیر ؟باشد آمده دنیا به خود زندگی محل از مایلی
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 امکان چطور. است پال هايدروغ از دیگر دروغی تنها این دیوید

  د؟کر نگاه موضوع این به دیگر نحوي به بتوان دارد

 سیاه رارِاس هاواقعیت این که کردمی تصور دیوید دیگر، عبارت به

 دروغ يِهپای بر كا معنوي مسیرِ داشت عقیده نتیجه در و بودند، پال

 طاخ خاطرِ به نه كاهاي و این دروغ بودن پایه. است شده بنا نهاده

 سخت یهایواقعیت خاطر بهبلکه  ،آن معنوي تعلیمات در اشتباه یا

  .شد مایانن متفاوت کامالً چیزي بیشتر کنکاشِ با ولی. باشدمی

 ،محتاط نباشیم اگر که است این منظر به ،اینجا در واقعی درس

 از زیادي چیزِ هاواقعیت. بگویند دروغ به ما توانندمی هاواقعیت

 زندگی هايواقعیت که کنید تصور. گویندنمی ما به حقیقت تمامِ

 فهرست قادر است آن آیا. آورید در وارفهرست صورت به را خود

 الح به تا که ییهاآن براي را هاي شماهانگیز و هستید شما آنچه

 از هاستفاد با هاآن دارد امکان آیا کند؟ توصیف ،دانندیده شما را

  بشناسند؟ را شما ي سختهاواقعیت این
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 باشد این نم رویکرد و دیوید رویکرد بین اختالف بزرگترین شاید

 بیشتر دیوید که حالی در دارم، پال درك به بیشتري يعالقه من که

 چارچوب یک داخل در را او خواهدمی و داشته قضاوت به تمایل

 و هاتبعیض انعکاسِ اغلب هابرچسب و هاقضاوت این. دهد قرار

گراندی به نسبت  را ما دید هستند قادر و هستند، ماخود  اعتقادات 

  .نندک پنهان را واقعیت توانندمیسرسخت  عقاید. کنند مخدوش

که  ناداست این متفاوت هايالیه کنارگذاشتنِ با ترتیب، بدین

 ،هایهال این پسِ در دهند، خواهیم دید کهآن را تشکیل می يپوسته

به طور  و ،پال تعلیمات دیوید. هستیم مواجه دینیات اختالف با تنها

 ئولمس را پال وي. ندارد قبولاز اساس  را دینی تعلیمات هیچ کل،

ریف تع غلط از درست براي شناساییکه خود  داندمی ياستاندارد

 گونهچ باید پال تالش او گوشزد کردن این است که. استکرده 

 به هرگز پال ولی. است کردهمی زندگی چگونه و کردهمی فکر

 هرگز تگرفمی تصمیم اینگونه اگر و. نبود زندگی این نوع دنبال

  .شدنمی جالب حد این به خاکی جهان این در پال اقامت داستان
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  واقعی توئیچلِ پال با شدن آشنا

  

ها آن اینکه مورد در زیادي چیز مردم زندگیِ ظاهريِ هايواقعیت

 درآن که دورانی ولی گوید،نمی ما به هستند کسانی چه واقعاً

 یسطح عصر عصر، این. هاستظاهربینی عصرِ کنیممی زندگی

ر قرار تأثیتحت کلمه چند با تنها مردم يتوده درآن که است بودن

 واقع در هاروزنامه و مجالت تلویزیون، گویندگان. گیرندمی

. سنجندمی هاآن شهرت سقوط و اوج به توجه با را مردم موفقیت

 مانند سقوط، و اوج ،شهرت یافتن و یرسوای مردم، عموم براي

 روبرو آن با اینجا در واقعاًما  آنچه. هستند یورزش یهایرویداد

قرار  هاهرسان تأثیر تحت مردم چگونه که است موضوع این هستیم،

 دهستن هرآنچیزي پذیرش خواهان مردم اغلبِ چگونه وگیرند می

  .باشد عوامانه که

 ل،پا زندگی يهاواقعیت این که است بوده مدعی همیشه دیوید

 توئیچل پال يکننده تعریف او، یبیرون ظاهر و هاي اوداستان
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 توانممی من آنچه با توجه به زیرا است، تناقض نهایت این. هستند

که  گذاردبه نمایش می را مردي تنها هاداستان این ببینم،

 نم نظرِ از. او را تعریف کنند ،زندگیِ ويخواست رویدادهاي نمی

آنچه از خود تعریف کرده بود رضایت  به نسبت که بود مردي پال

 هايعرف یا اجتماع توسط شدن پذیرفته به توجهی هیچ وداشت 

 ما اگر سپ. بود او يفلسفه از بخشی ،بودن اینگونه. نداشت موجود

  .کنیم کنکاش بیشتر باید کنیم، درك را او خواهیممی

 کمیکه  را خود پیش سال 30 هايیادداشت اخیراً سیمپسون پتی

 اطراتخ او. تشبا من در میان گذا ،فوت پال ثبت کرده بود از بعد

پال را  داشت سعی او. ه بودکرد ضبط آخر سال دو طی را پال

 بعد پتی ارافک بیایید. کند هایی از جوانیِ خودر به نقل داستانمجبو

گی شیفت همراه با حسِ نامی این بشنویم، را پالجی با صحبت از

  :کردمی استفاده پال براي پتی که است
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 صمشخ توئیچل پال کودکی هايداستان از مشخصاً آنچه

براي  توئیچل خانواده به ورود او که است این باشدمی

 من به پال. است نبوده دخوشاین هم زیاد اعضاي آن

  گفت،می

در  د،بو کوچک و جنوبی شهري آنجا که داشت توجه باید«

 و یک شکل همگی مردم سیاست و دین اخالقیات، آنجا

 چهآن نسبت به کسی اگر. ندبود شده شناختهبراي همه 

 عهشای مجالس قلِنُ بود،می متفاوت شدمی شناخته "عادي"

حال در . شدمی مردم هايزدن حرف درگوشی و پراکنی

 وجود داشت هاي آنخانواده یکی از در فرزندي این شهر،

 پدرم، ها،آن دیدگاه از است؛ نامشروع دانستندمی همه که

 این و داشتیم، غریبی کامالً دینیِ عقاید من و خواهرم

  .آمدمی کنار آن با باید نم نامادريِ که بود ناجوري يوصله

 به و بود متعهد زنی او. بود متعصب مسیحیِیک  شدیداً او«

خود  کودکان جسمیِ نیازهاي و تحصیالت مراقب شدت
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 ار خانه در من حضور و شود مواجه هاهمسایه با اینکه...  بود

 این رب همه تصور دانستمی اینکه و دهد، توضیح هابرايِ آن

 اي اوبر باید خیلی م،هست پدرم قباحت حاصلِ من که است

   باشد، بوده سخت

 جبور بودم او که بینممی ،کنممی نگاه گذشته به که اکنون«

 او. شود متحمل زندگی این در خاطر این به را زیادي سختی

 وششپ و تغذیه تحصیل، به و کرد مراقبت من از خوبی به

 که بود این کردنمی که کاري تنها. کردتوجه میخوب  من

 تیجهن به و داد انجام را خود مسئولیت او. دادنمی به من عشقی

  ».ندهد عشقی من به بر این بود که قرار ولی رسانید،

 او درِپ تأثیرات پال بلوغِ در دورانِ جالب هايجنبه از یکی

 غایب عضوي صورت به اغلب را پدر توئیچلِ استایگر،. بود

 وشتهن يزیاد چیز شخص این مورد در. دشیکمی تصویربه 

 الپ ولی است، مانده ناشناخته او شخصیت و ،است نشده
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 و پدر خود شخصیت مورد در جدیدي اطالعات اخیراً

  .داد من به ي او با ويرابطه

 .گفتمی پدر خود از مبرهن ايعالقه و مزاح گرمی، با او

خاص و  دوستی در هاآن نفر دو هر که است مشخص

 تیوق که گفت نم براي روزياو . سهیم بودندمشترکی 

 هايجنگ مورد در بزرگی هايبحث آن دو بود، جوان

 زیادي اطالعات هاآن دوي هر. داشتند هم با آمریکا داخلی

. داشتند غیره وآن  تاریخ فرمانده، جنگ، هر مورد در

 کردمی سعی یک هر که بود این هاآن بزرگ هايبحث

 ودهنب مطلع آن از دیگري که کند رو را اطالعات بخشی از

  .است

  :دمیاب ادامه ترتیب این به از زبان پالجی داستان هبقی

 عدب من ،با هم بحث کنیم که یک روز عصرقرار بود  اگر«

 در هک هاییکتاب تمامی و شتافتممی کتابخانه به ظهر از

 قدم یک تا خواندممی را افتمیمی داخلی هايجنگ مورد
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 فتم،ر کتابخانه به ظهر، از بعد روز یک. باشم پدرم از جلوتر

 از یخیل. برده بودندرا  خواستممی که هاییکتاب تمامی و

 کایتش بخانهاکت مسئول خانمِ به و بودم ناراحت موضوع این

. ستا برده یکجا را هاکتاب این تمامی کسی چه که کردم

 آنجاست که آقا آن اینکه خاطر به" داد، جواب خانم آن

 يمرد و "است، گرفته خود تحقیقات براي را هاآن تمامی

  ».ودب من پدر بود شده غرق هاکتاب تمامی زیرِ ،آنجا در که

 ابطهر مورد در بیشتري اطالعات که پال دیگري از حکایت

 و جیپال بیناتفاقی بود که ما دهد،به دست می آن دو بین

 سال سن داشت، دوازده حدود زمانی که پال در رئیسِ او

 دگویکند و میمی آغاز اینگونه را داستانِ خود او. داد روي

 ههمیشپدرِ او بود تا حدي که  يعالقه داستانِ مورد این که

  .ردکمی تعریف را آن اشتیاق و شور با فوت خود زمان تا

  :پال زبان از داستان
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 ردفت یک ،بزرگ نفتی شرکت یک محلیِ کارگزارِ«

 و دبو قهاري خورِ ویسکی او. داشت شهر پایین در کوچک

خود عطشِ ارضاي براي هتل بارِ در را زیادي زمان مدت 

 اشمب دفتر مواظب تا کرد استخدام را من او. کردمی صرف

  .کنم محافظت دفتر از رفت می بار به که زمانی و

 دعوت رودخانه کنار به هاران براي ران م پدرم روز یک«

خود  میمتص من بود، نگشته باز هنوز کاپتان لیو بود کرده

 و م،گذاشت جیبم در را کلید ،کردم قفل را در و گرفتم را

  .رفتم رودخانه کنار به پدرم به شدن ملحق براي

 پال بتغی و قفل درِ با و بود بازگشته رئیسم حین همین در«

 ودخ با را موجود کلید تنها که آنجایی از و بود، شده مواجه

را همراه  من که نگذشت کمی. بود عصبانی شدیداً بودم برده

 فریاد من سربر  او. بود عصبانی هم خیلی و کرد، پیدا پدرم با

 کلید که گفت من به بعد و "!اخراجی تو" گفت، و کشید

  .دهم پس او به را دفتر
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 را غلمش که زمانی تا گفتم و بودم شده خیره او به فقط من«

 ریادف خیلی او. داد نخواهم پس او به را کلید ندهد پس من به

 کوتاه من ولی کشید، فریاد باز و بدوبیراه گفت کشید،

 استخدام را من دوباره و شد تسلیم او نهایت در و نیامدم،

  .»دادم او به را کلید من هم. کرد

 وئیچلِت تحسینی است که حسِ و عالقه بیانگرِ داستان این

 یشتريب خیلی اطالعات و داشت، فرزند خود به بزرگ نسبت

 و همت، شهامت،. دهدمی ما به پالجی نوجوانی مورد در

 تدااب که است، مشهود کودکیِ وي هايداستان در او فردیت

 دنش محبوس با را خود مخالفت که به ظهور رسید زمانی از

ک کوچ مشت کوبیدن با سالگی سه یا دو سن در خانه در

  .نشان داد ،آن کردن خورد تا ايشیشه درب بر خود

 رمردپی یک بود، پالجی کودکی در هم دیگري شخصیت

دوستان  با ناهار ضیافتیک  در را موضوع این او. غرغرو
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 اراز نو برگرفته زیر خاطرات. بود گذاشته میان در خود

  :است ضیافت آن کاست

 پایم و ستمنش رفتم، پدرم دفترِ به که میاورم یاد به را یکبار«

 داشتم، سال دوازده حدوداً زمان آن. گذاشتم میز روي بر را

 یرمردپ سال و سن آن در که گفت پدرم به کارگران از یکی

 زیادي ايکاره - بود اینگونه امقیافه و رفتار زیرا بودم خوبی

 دكکو یک براي که گرفتممی زیادي ایرادهاي و کردممی

  .بود عجیب

 را وابملباس خ آن وسیله به که سنجاقی یکبار مثال، براي«

 بستم،می رالباس خوابم  باالي همیشه. کردم گم را بستممی

 ايهمدگ گردن نزدیک درها لباس خواب هم اآلن حتی

 استفاده هاآن بستن براي سنجاق از همین براي و ندارند

 هکرد گم را سنجاق بودم، کودك که زمان، آن در. کنممی

 شبمدی کل دونیمی« گفتم، امنامادريبراي همین به  و بودم

 و »شد نابود کنم پیدا رو سنجاقم نتونستم اینکه خاطر به
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 - خواستمنمی سنجاقم از بیشتر ار چیز هیچ و کسهیچ

  نبود. اون مثل هیچی

 بود، روح سفر يالعادهخارق استعدادهاي داراي پال هرچند

 وئیچلت پال ،استعدادها همین خاطر به بتوان گفت شاید لیو

 زآمودانش و کودك یک عنوان به خوبی رفتاري الگوي

 راییهمگ مانع ،معمول غیر تجربیات همراه به باال هوش. نبود

 هامعلم دردسرِ يمایه همیشه او و شد،می درس کالس با او

  .بود

 هک آموزشی ينحوه یا افراد این که بود این مشکلتنها 

 بدون. ندخوردنمی پال درد به ،براي او در نظر داشت جامعه

 سر بر را خانه هايبحث و جر يباقیمانده او شک،

 ،معلم ، یعنی خانمِدرس کالسِ در مادرِ خود جایگزینان

 کانکود در ،هامعلم که گفت بعد هاسال ولی کرد،می خالی

 جذابیت باعث هاآن. کردندنمی ایجاد یادگیري انگیزه

 حتی يهاکالس از بسیاري در و شدندنمی درسی لبامط
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 آموزان دانش و معلم مابین متخاصم سیستم ي همامروز

  .است حاکم همچنان

 ديموار او. بود انفجاري وضعیت این توئیچل، پال مورد در

 عدب ،کردمی دعوا خود هايمعلم با که بود کرده را تعریف

 اب ندامت نشانِ به بعد روز و شدمی سرزنش والدین توسط

 تمسخر ردمو ترتیب این به که شد،می فرستاده مدرسه به گل

 مسخره او را که هاییآن با بعد. گرفتمی قرار دیگران

 معلم به هاگل وقتی معموالً و کرد،می دعوا کردندمی

  .داشتند اسفناکی وضعیت رسیدندمی

شد تا می روانه خانه به دي یک خواهر خود همراه به بارها او

 مبتنی بر امِغحاوي پی ينامهباعث شود که  همراهی خواهر

حتماً  لدین،وا توسط تنبیه الزام و پال به اشتباه مجدد ارتکابِ

 نرسید از قبل را هانامه دي یک معموالً. برسدها به دست آن

 که آمدمی پیش اوقات بعضی و انداخت،می دور خانه، به

 ها وقتی به حوضتوئیچل يخانه به رسیدن از قبل دو این
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عنی ی همیشگی زمان رأس تا کردندرسیدند آبتنی میآب می

  .برسند خانه به مدرسه، شدنِ تعطیل زمان معمولِ

 که تعریف کرد لیک سالت شهر در 1971 سال در پالجی،

 کودکیِ زمانِ در که شد مواجه خانمی با دي یک روزي

  :ودب گفته دي یک به خانم آن بود،ها آن مدرسه مدیر دوآن

 کیکود ترینشیطان پال کردممی فکر همیشه دونی،می«

 نکهتا ای بود، هم البته و است، شده مدرسه این وارد که است

 بگویم شما به است جالب و ،وارد شد مدرسه همان به امنوه

  ».شود فراموش پال کهشد  باعث او که

 ،کردبازگو می خاطره را این شوخ طبعی با که پالجی

 بود خوشحال ولی بود، رکورددار او هامدت گفت کهمی

  .رکورد او را شکسته است یک نفرباالخره  که

  

  ندشد فاش تاریخی سوابق
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 تابک انتشار براي اینکه از قبل درست و آوردیم، سشاندوباره  ما

 اوایل از جدید اطالعات از ايگنجینه کنم، مراجعه چاپخانه به

 زا کریسالك ملودي که ايمقاله از سرنخ. یافتم پال زندگی

 در. آمد بدست بود یافته کراکن مک روستاي عمومی يکتابخانه

 حلیم يیک نویسنده" عنوانِ با تاریخ، بدون روزنامه، برگ یک

  ود،ب نوشته "است از آثارِ خود ايگسترده شهرت کسبِ حال در

  

 شارها موضوع این به شده است دریافت اینجا در که اخباري

 شمالی دوازدهم 1625به آدرس  خیابان  توئیچل پال که دارد

 آزاد اننویسندگ هايرتبه باالترین از یکی کسب به موفق

 اولِ سالِ مدت طول در انتشار و فروش يزمینه در تاریخ

  .است شده ،خود نویسندگی

 است کرده آغاز 1940 سال در را نویسندگی که توئیچل

 و کرده منتشر شعر و داستان مقاله، 100 از بیش تاکنون

 هايداستان اخبار، فرمِ در کلمه 75،000. است فروخته
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 دیگر و مقاله ،تمجال مخصوص علمیِ هايداستان ،کوتاه

 بتث توئیچل پال نام به را جدید رکورد این ،نوشته انواع

 یل، هاروارد، هايدانشگاه مانند مؤسساتی. است کرده

 اثرات هادانشگاه دیگر از بسیاري و ،28وثدارتم میشیگان،

 رد کانکتیکات يکتابخانه ولی اند،کرده دریافتاو را 

یک هر ،29کنتاکی در گرین، بولینگ وسترن ایالتی دانشگاه

 دریافت هايِ خودپرونده در ثبت براي را او هايحرف از

 روستاي اخبار و هاداستان ها،افسانه در آنقدر او. کنندمی

غرق  کیکنتا وسترن شهرِ جنوبیِ يرودخانه کنارِ موجود در

 هک جایی تا گرفت، قرار عمومی توجه مورد که بود شده

کند از اینکه وي را یک افتخار می 30فلوریدا لیتراري مجله

  کند.شهروند بزرگ کنتاکی خطاب می

  

                                                           

28 harvard, Yale, university of Michigan, Dartmouth 
29 kentucky library at Western State college of Bowling 
green 
30 literary  Florida  Magazine 
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 در را هافایل این از تعدادي کنتاکی وسترن دانشگاه اینکه به امید با

. نوشتم آنجا در کتابخانه بایگانی به اينامه باشد، داشته خود سوابق

 جودو و داد پاسخ ،قدیمی هاينوشته بایگانیِ مسئول ،31هاگز پت

 ندداشت خود سوابق در پال از که را عکس و نامه مقاله، برگ 1000

 تا 1930 دهه اواخر از هاتاریخ آن که اسناد این. اعالم کرد به ما 

 هک دهدمی ما به پال زندگی بینشی از باشد،می 1940 دهه اواسط

  .کردیممی رتصو تاکنون که است آنچیزي از انگیزترشگفت خیلی

 اوایل او بود، دیوید دسترس در که محدودي اطالعات به خاطر

 هک کردمی تصور او. گرفتمی سخره به را پال ايحرفه زندگی

 توانایی گرنمایش از هر چیز دیگري، بیشتر ،باال يمقاله مانند مقاالتی

 ه بر آن،عالو. دهد نمایش را حقیقت اینکه تا بود خود تبلیغ در پال

 تصور ،1936 سالمنتشر شده در 32کی چه کسی است مقاله مطابق با

 مورا مدیرِ جایگاه داراي سالگی خود بیست اوایل درپال اینکه 

                                                           

31 Pat Hodges 
32 Who's Who 
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 کارینا مشخصاً. بود سخت براي دیوید ه باشدبود بدنی تربیت

 اینجا" نوشت، وا. بپردازد کنکاش به بیشتر که کرد تشویق را دیوید

 که امیهنگ پال واقعاً آیا. "هستیم، مواجه انگیزيشگفت آزمون با

و دانشگاه  33استیت موراي در بود دانشجو کنتاکی دانشگاه در

 هرش تربیت بدنیِ مدیرِ او واقعاً آیا ؟کردمیکنتاکی غرب کار 

 بود متصور ذهن خود در آنچه از ها خیلیحرف این بود؟ پادوکا

 وستاير عمومی يکتابخانه اطالعات اینکه محض به. فاصله داشت

ي نگیزها به کلی دیوید گذاشتم، میان در دیگران با را کراکن مک

  .داد دست از را خود

 حتی. بود شبهه دچار مقاالت این مورد در که نبود دیوید تنها

 کردچنین تصور می است اکنکار رهبر اکنون که کلمپ، هارولد

ا تنه ،در مورد پال کی چه کسی است يمقاله اظهارات شاید که

پال  اقعاًو زیرا ،بوده است وي خود تبلیغ در پال هايتوانایی بیانگر

 هداشت توانستمیموفقیت  قدرچ مگر خود، سالگی 20 اوایل تا

                                                           

33 Murray State 
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 ايامهروزن هايبرگه ولی. داشتیم را شبهه همین نیز ما اغلب باشد؟

 یشب دریافت کردیم کراکن مک روستاي عمومی کتابخانه از که

 هايفعالیتها داشت. در این برگه پال مورد دري رخب داستان 60 از

 کیلتش پروژه": مانند عناوینی. بود ه شدهداد توضیح وي ورزشی

 توئیچل براي درخواست: گریوز روستاي در بسکتبال لیگ

مبنی  لتوئیچ پال پیشنهاد" ؛"در این محل شب شنبهسه گردهمایی

 هر نکاه مک" ؛")کنتاکی( مصر در آبی هايورزش بر شروع

 يگفته به - دهدمیجایزه  زیبابسیار   مدالِ یک زمستان سال

 ؛"خواهد شد اربرگز مارس 27 روز در بعدي يبرنامه ،توئیچل

 ؛"نشگاهدا بعدي يبرنامه براي بوکسورها در حال انتخاب توئیچل"

به هم  ژانویه 31 روز در آماتورورزشکاران  توئیچل نقل از به"

 می ماه اول در بازي زمین 10 توئیچل، نقل از به" ؛"شوندمی ملحق

  .ندداشت ادامه همینطور اخبار این ".دنشومی بازگشایی

 در ما که است چیزهایی از کوچک ايگوشه تنها هاولی این

 مجله از پال وردم در مقاله یک ابتدا،. یافتیم کنتاکی وسترن دانشگاه
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 264 صفحه به( 1938 آگوست 9 تاریخ به 34کورییر لوییزویل

 از جامعی بازبینیِ که کرد جلب به خود را ما نظر) کنید مراجعه

  .است پال عمومیِ و تبلیغات مدیریتی هايفعالیت

 .دربرداشت بیشتري اطالعات 1941 سپتامبر 14 تاریخ به ايمقاله

 يسندهنوی – توئیچل پال پیوستن احتمال« عنوان، با مقاله این در

 نیروي به - کند مصاحبه با او 35تانی جین است قرار که مشهوري

براي  ،نوز سنگین بکس قهرمان توسط پال اي بامصاحبه »دریایی

آورده  دریایی نیروي ورزشی و وزشیمآ هايبرنامه در استخدام

دهد که چرا پال براي این جایگاه نشان میاین مصاحبه . شده بود

  کاندید خوبی بود:

  

 یک مربی عنوان به سالگی چهارده سن در را خود کارِ پال

انجمن  در وي. کرد آغاز پادوکا در همردان ورزشیِ سالن

                                                           

34 louisvilleCourier-Journal 
35 Gene Tunney 
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اق همین اتف بعد و شد، بدنی تربیت مدیر 36جوانان مسیحی

. افتاد نیاویرجی وست هانتینگتون، در و کنتاکی، پاریس، در

 شیکاگو لیم کارناوال تا را تایلمن دبیرستان دوندگی تیم پال

 هايدانشگاهدر  مربی عنوان به برد؛پیش  1931 سال در

 نوانع به کرد، فعالیت موراي ایالت وسترن و ایالت مارشال،

 و کرد فعالیت اوهایو ایالتی دانشگاه در تربیت بدنی معاون

  .پري کردس ايحرفه بال بیس کلوب ناشویل، با را فصل یک

 رن،وست در خود حضور هنگام در که بود یجنوب اولین پال

 و جوراب پوشیدن بهمجبور  را دانشگاه بالبیس هايتیم

 در مناسب پوشش که بود این بر او يعقیده. کرد زانوبند

 ازیکنانب به این کار و است، مفید روحیه افزایش براي کلوب

 پر سرعت بازيِ هنگامِ در را هاي خودهم تیمی دادمی امکان

 جمنان در ايحرفه مربی اولین همچنین او. پیدا کنند بهتر

 لک در او کارهاي که بود، جنوب ها دردانشگاه بین قهرمانی

                                                           

36 YMCA 
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 مورد در متعددي مقاالت او. است شده شناخته کشور

 هايروش نام به کتابی و است هنوشت آموزش و ورزشکاران

 هاينوشته از بعضی. رسانده است چاپ به قهرمانان آموزش

 ویلیامز ورپروفس مانند بدنی تربیت اساتید از تعدادي مرجع او

  .دنباشمی کلومبیا دانشگاه از

 که ود،ب جنوبی ایلینویز شناي انجمن دهنده سازمان و دبیر او

 در. ودب کشور مستقلِ شناي لیگ تنها، کار خود يابتدا در

اصاختص او به زیادي فضاي اسپورت نیویورك صفحات 

 ار ستوِ کنتاکی طالیی هايدستکشجوایز  او. شد داده

 را نتاکیک آماتور بال بیس مسابقات اولین کرد، گذاريبنیان

 هب ایالت از بخش این از را شنا تیم اولین و کرد اربرگز

 کرد نديب فرمول را ایالت بدنی تربیت برنامه او. برد لویزویل

 او نوناک. بود ایالت و پادوکا بدنی تربیت مدیر هم مدتی و

  ... تخیلی علمی هاي داستان نویسنده
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 در الپ از مقاله چهار داراي وسترن کنتاکی دانشگاه هايبایگانی

 مخصوصِ ،ملی يمجله یک مجله این است، مجالت ورزشی

 و 1934 هايسال مابین هامقاله این. است ايحرفه مربیان و مدیران

 نوستر دانشگاه در مربی عنوان به پال آن در و شد نوشته 1935

 این. بود شده معرفی اوهایو ایالتی دانشگاه در معاون و کنتاکی

 يمقاله بر تأییدي مهر و ،دادندوي را نشان می هاينوآوري مقاالت

 الارسکی چه کسی است  براي را خود نام پال اگر. هستند فوق

 کرده منتشر که هاییروزنامه تمامی هاينسخه باید تنها بود، کرده

  د.ناثبات و مشخص شو هاي اوموفقیت تا کند پیوست را بود

 به ،1996 می 13 تاریخ به خود شخصی هاينوشته در وایت، بارون

 37هايمانتال مربی و پادوکا شهرپرورشی  مدیر عنوان به پال جایگاه

  :بود کرده اشاره

  

                                                           

37 Tilghman High 
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 من....  بود ما شناي و والیبال بال، بیس مربی توئیچل پال

 به 1930 سال شهري دفترچه در پال جایگاه که شدم متوجه

 ای نزدیک معموالً پال....  است شده تعریف "مدیر" عنوان

 وزشآم مردم به را شیرجه و شنا فنون  و بود، استخر داخل در

 و آموختمی ما به را ایمنی مقررات همچنین داد،می

 سوم دهه اوایل در....  دادیادمیبه ما  نجات قریق هايدرس

 انشناگر از کمی تعداد با را شنا تیم یک او ،خود زندگی

 هايتیم عالوه بر این، او...  کرد دهی سازمان خوب

 دادندمی انجام شبانه را خود داخلی هايبازي که یبسکتبال

 ولی د،نبو خوبی ورزشکار شخصاً پال. کردمی گري مربی را

 از يتعداد اصولِ از خوبی به و بود، عالی مربیِ یک

  .بود آگاه ورزشی هايرشته
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 یر،کور کنتاکی در "رابی گزارش" از برگرفته» 264صفحه «

 گرین کنتاکی، از چاپ مجوز. 1938 آگوست 9 لوییزویل،

بخش  ،کنتاکی ساختمان کنتاکی، وسترن دانشگاه بولینگ،

  38.مکتوبات

                                                           

٣٨
سمت چپ از باال به پایین  264ویر صفحه ترجمه متن موجود در زیر تص 

  (مترجم):

  هادانشگاه و هادبیرستان از تعدادي مربی

  بتدیان،م بال در سطح بیس و بوکس مسابقات مدیریت و سازماندهی مسئول

   پاکستون دا همراه به پادوکا در شنا استخر به مربوط هايبرنامه تشکیل اولین

 بال، بیس یکالمپ کارگزار کنتاکی، مبتدیان بال بیس انجمن دبیر عنوان به

 شهروندان زا یکی توئیچل پال کرکن، مک روستاي پرورشی کمیته عضو و

 خیلی خاطر همین به و گیرد،می پیشی کار در ولی او است، پادوکا حقوقی

 کی او. نوسیدمی شعر هم ايقطعه یابدمی فرصتی زمان هر و است سرحال

 تابک تازگی به و کرد ، منتشر "سبز هايخاطره" نام با را خود اشعار جلد از

 خواهد شرمنت پاییز در رسانید که پایان به را "طال هايسکه" اسم به جدیدي

 ولی است، بوده عالقمند ورزش به خود زندگی مدت تمامی در پال...  شد
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طی دورانِ .... گردندمی باز همین اواخر به او هايفعالیت ترینمهم

 در1931 سال ملی کارناوال به هايتایلمن دوندگی تیم گريِ او،مربی

 التیای دانشگاه مارشال، دانشگاه در مربی عنوان به راه یافت؛ شیکاگو

 در مربی معاون عنوان به و کرد فعالیت موراي، ایالتی وسترن، دانشگاه

 در مستقل شنايِ لیگ تنها دبیرِ او. ... کردمی فعالیت اوهایو ایالتی دانشگاه

 و متروپولیس مورفیسبورو، کایرو، پادوکا،( بود 1932 سال در کشور

 لیکساید تنشس براي را کنتاکی وسترن آبی هايورزش تیم اولین و ،)بلویل

 رنوست و پادوکا در را مبتدیان بوکس او. آورد لویزویل به 1932 سالدر 

 سال در ار مبتدیان بال بیست مسابقات اولین و کرد، سازماندهی کنتاکی

یِ ورزش يبرنامه ریزي اولینبرنامه در او. نمود برگزار ایالت این در 1936

 پال...  مودن بازگشایی پادوکا نیز در را پروژه اولین و کرد ایالتی مشارکت

 را هاآن يهمه ولی داشت مربیگري يحرفه به بازگشت پیشنهاد براي سه

 در نفتی شرکت یک براي در باربري رودخانه او حاضر حال در.... کرد رد

  است. کار حال
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ه آورم کبه یاد می عنوان با کتاب خود وایت بارون ،2002 سال در

 الپ مورد در خود نظر او کتاب، این در کرد، منتشر را... در پادوکا

  :است آورده کوتاه فصل یک در را

  

 داشتم حضور 1931 تا 1930 هايسال دو میدانی تیم در من

 مرحله هر در آنجا...  گذراندم را مانع با یاردي 100 مسیر و

 تفعالی مربی معاون عنوان به و داشت، حضور پال آموزشی

 هايهردو و بود بدنی تربیت مسئول همچنین پال...  کردمی

. ردکمی محاسبه ما براي را سرعت يدو و کرده ارزبرگ را ما

بردیم را مسابقات بیشتر و بود، ما براي سال بهترین آخر لسا .

 بولینگ در و کردیم کسب را اول مقام يامور مناطق در ما

  .بردیم را کنتاکی ایالت قهرمانی گرین

  

 فوق ،سالگی 20سن  عنوان یک فرد در اوایلبه  او هايموفقیت

 عنوان به پال شغلی هايجایگاه ،دیگر مقاالت. هستند العاده
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را  یکنتاک وسترن دانشگاه و يامور ایالتی دانشگاه در ،کارمند

 یکنتاک ایالت به چگونه وي اینکه همچنین و نددادمینمایش 

 روژهپ اولین و دکنن تنظیم را خود ورزشی هايبرنامه تا کرد کمک

 نگاه نیمتوامی هاداستان این طریق از. دکنن بازگشایی را اپادوک در

 ردنک تربیت دیگران و به دادن آموزش به پال عالقه به کوتاهی

 توانیممی همچنین. داشته باشیم خود هايتوانایی افزایش براي هاآن

 دجدی هايبرنامه سازماندهی و شروع براي وي استعداد و توانایی

  .ببینیم را

 ار تبلیغاتی هايمهارت پال چگونه که توان دیدمی عالوه بر آن

 هايدبیرستان در شنا مسابقات اريبرگز طریق از چه. آموخت

 دید،ج ورزشکاران جذب براي رایگان آموزش پیشنهاد کنتاکی،

 کیلتش یا ،بانوان براي بال بسکت و بال بیس لیگ اندازيراه

 المک اشاعه براي هاروزنامه از پال ها،اقلیت براي کسوب مسابقات

ا اینجا که ت بریده خبري تشص از بیش با. کردمی استفاده خود
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 ترقبل یخیل را اخباري دفاتر خوبی به پال مشخص است که ،دیدیم

  .شناخت، میکند آغاز را خود نویسندگی حرفه که زمانی از

  

  نویسنده پالِ
  

 انگیز تشگف بدنی تربیت و تعلیم در پال کارهاي شما نظر از اگر

 یزترانگشگفت خیلی را او نویسندگی حرفه اول هايسال است،

 نديبشرط یک با چیز همه است مشخصآنطور که . یافت خواهید

را  1939 سال به 39بانر ناشویل به نوشته زیر يمقاله .شد آغاز

  :بخوانید

  

 کرده دندرخشی به شروع کنتاکی فراز بر جدید يستاره یک

  .است

 یک اتنه آالباما همچنین و کنتاکی فراز بر هاستاره فرود

 با یالتا این غرب و جنوب يگوشه در ولی است، گذاره

                                                           

39 Nashville Banner 
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 و پیر قاضیِو  معنوي پدرِ سرزمین در رنگ آبی هايعلف

در  چل،توئی پال نام به نو يستاره یک ،داغ هايبیسکوئیت

 آیروین با ابتدا همین در که است ظهور حال در افق

 هايستاره ،40نومن فرد و مگرودر النیر ماري کاب،.س

 اپید ارتباط درخشند،می ادب آسمان در که تريدرخشان

 یک است، طال هايسکه کتابِ ينویسنده او. است کرده

 آوریل 10 به آن انتشار تاریخ که فرد به منحصر شعر کتاب

  .گرددمی باز

 يدهنویسن این از که است شعري کتاب دومین ،کتاب این

 به ،معروف شعرِ و تخیلی هايداستان ،همقال چندین نوظهورِ

 در دوست یکطریق  از آن هايهزینهو  ،است رسیده چاپ

 شعر مجموعه یک تولید سرِ بر وي با که شد تأمین سینسیناتی

 وتاهک مدت در کتاب هرشرط این بود که  بود، بسته شرط

                                                           

40 irvin S. cobb, Mary lanier Magruder and Fred 
Neuman 
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ط ورش ی باشد کهترتیب و به ،شود چاپ و آوريجمع ماه 10

 خود، کم يتجربه با او .دنشو تأمین ناشر تعیین شده توسط

 دجل یک کوتاه، عالوه بر زمان همان در و نکرد تأملی هیچ

 ستهشک هايگلبرگ نام به تخیلی رمان یک شعر، کتاب

 به هاست ک نیویورکی ناشر یک اکنون در دست که نوشت

  .دارد را آن انتشار قصد جدي صورت

 نسیمِ کتاب این. است انگیزي شگفت کتاب طال هايسکه

 و دمد،می عمیقی و ارغوانی هايدره در را نویسنده زندگیِ

 يي با پس زمینهافکار طریقِ از را خواننده حال عین در

یک نزد است، شده داده نمایش صفحات بطن در که عرفانی

  .کندحفظ می واقعیت به

  

 کستهش هايگلبرگ کتاب از اينسخه نتوانستم که وجودي بامن 

 وزاک يمجله توسط که مقاله یکولی  بیابم، هابایگانی در را
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 از چلتوئی پال اشعار ی ازیک ،بود شده منتشر1940 پاییزدر  41ورس

  :بود آورده را طال هايسکه کتاب

  

 شد، رمنتش گذشته سال در شکسته هايگلبرگ او، اول مانر

 منتشر 1938 سال در سبز هايخاطره به نام شعر کتاب یک

 او  امسالِ يبرنامه در ،شب و روز سوم، شعر کتاب و شد،

  .ستجاي گرفته ا

  

 انیبایگ در ،سبز هايخاطره کوچک کتاب از نسخه یک البته،

 تابک این در موجود شعرهاي. دارد وجود کنتاکی وسترن دانشگاه

 موضوع این ولی نیست، جذاب طال هايسکه کتاب ياندازه به

 این با. کرد پیشرفت او شعر توانایی سریع چقدر که دهدمی نشان

 تمامیِ که دهدمی نشان ،بایگانی در موجود هايپرونده وجود،

 رد کتاب، قالب در انتشار از قبل طال هايسکه در موجود اشعارِ

شده  هوشتن هم باال يمقالهدر  همانطورکه بودند، شده منتشر هامجله

                                                           

41 Echoes Verse Magazine 
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 موسیقیِیک  به تبدیل ،"فانوس" ها،آن از یکی واقع، در. بود

 ابکت تا داد ادامه جدید اشعارِ انتشار به پال. شدمشهور در رادیو 

 در "باز يجاده اشعار" در که شعر این مانند کند، آماده را دیگري

  :بود شده چاپ 1938 سال

  

  میزان

  گیرم،من ماه را اندازه می

  با درختان پر جالي رمزآلود،

  با کوبش باد

  را دیگر چیز هر و

  فضا و روز با

  زیبایت صورت با تو من، جان اي ولی

  تنت گرماي با

  شعف پر کلمات با
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  زیبایت خود و

  شويسنجیده می

  42گیرممی اندازه اینجا را تومن 

  

 عجیب شعر نویسندگی به مربیگري حرفه از پال ناگهانی تغییر شاید

 مجله .پذیرا بود را وضعیت این بودن عجیب او اًمشخص ولی باشد،

                                                           

42 MEASURE 
I measure the moon 
By the misty radiant trees 
the breath of spring 
By the treading breeze 
and all others are measured 
By day and space 
But you are measured, dear 
By your lovely face 
By the warmth of your body 
Your words of cheer 
and your lovely self 
I measure you here 
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 ماه جوالي سال در "شعر" نام با پال از جدید شعري ریفلکشنز

  :کرد چاپ 43اسنایدر. ب کارل نوشته به زیر مقاله همراه به 1939

  

  کنتاکی رنگ آبی هايافق

 عجیبی ردف گویی،شعر در ،کنتاکی پادوکاي از توئیچل پال

 ،اردد ورزشکاران به شبیه هیکلی وبوده  قد کوتاه او. است

 هاياستخوان و چهارگوش صورت با ساله 25 يفرد

ستا مصممی يچهره بیانگر که محکم يچانه و گونهبلند 

 مامیت وجود با. است برده ارث به خود انگلیسی اجداد از که

 یانسان ذاتاً او دارد، ظاهر در که ايمردانه هايویژگی این

 از شده کسب عظیم اطالعات که زیرا است؛ معنوي

 که است طبیعی مفاهیمِ وراي یالهامات همراه به هاکتابخانه

متون  این و شده وي در ذهنی خصوصیات این ظهور باعث

  ...دسازمی جاري قلمِ وي ازست او افکار عمق را که بیانگر

                                                           

43 carl B. Snyder 
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 هايکشتی و درخشان و عظیم يرودخانه به او خاطرات

 سمت به را خود مسیر آرامی به که گرددباز می بخاري

 و مهربان هايشخصیت همچنین. پیمایندمی رودخانه جنوب

 ديفرزن او. کاب آیروینقاضی  و روحانی پدرِ ماننده پیري

 هايشخصیت با ،مدرسه از پیش هايسال در و بود ناخوش

، دبو آشنا تاکرا و دیکنز، اسکات، مانند هارمان موجود در

  ...خواندمی برايِ او را هاآن کتاب وي خواهر

 وکاپاد در به صورت کامل را خود تحصیالت توئیچل پال

 چند در را خود لیسانس دوره تحصیالت و است گذرانده

 زیاد قدري به هادانشگاه این تعداد. دگذران مختلف دانشگاه

 را هاآن دست خود، انگشتان با است مجبور که هستند

 بگیرد ار قبولی نمره نتوانست که واقعیت این به و بشمارد

هاي دهدانشک در خانه به نبازگشت از قبل حال این با بخندد،

  .به کار مشغول شد دانشگاه سه
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 در موجود تصاویر و است عرفانیشخصی  ذاتاً او

 آنچه دیگران از ظاهر او تصور با خیلی ،او ذهنی يزمینهیشپ

 ذهنِ يزمینهپیش در موجود تصاویر. است متفاوتکنند، می

 ازکه  هستند مبهم 44لیگریاي پوز تاریک هايسایه مانند او

 با او. شوندمی ناپدید بعد و شده نمایان او دیدگاه پسِ

هاي رنگ و هارمونی به خود رنگ خاکستري انِچشم

 یتمام. است طبعی شوخ خوي داراي ونگرد فراوان دنیا می

را  آن از بخش عظیمی و است نمایان او آثار در هااین

او با  يهگرایانواقع نیمه و عرفانی نیمه شعرِ کتاب درتوان می

 یزن خود کوتاه هايداستان با وي. یافت طال هايسکه نام

  .است کرده وارد ادبیات درطبعی جدید 

  

 هایی کهآن یا پال شعرهاي و کوتاه هايداستان مقاالت، تعداد

 کنتاکی وسترن دانشگاه. باشندمی زیادبسیار  هستند، او به مربوط

                                                           

44 poe’s ligeria 
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 منتشر 1943 تا 1940 هايسال بین اغلب که باشدمی اثر 200 داراي

 تعدادي داراي کراکن مک روستاي عمومی کتابخانه. نداهشد

نظرات نویسنده  و هانامه در این، بر عالوه. است موارد این از دیگر

 اهده به عات موجودارجا توانیممیشد ها منتشر میکه در روزنامه

 انگیز شگفت. نداشتند وجود هاپرونده در که ببنیم را اثر دیگري

را  الپ هاينوشته از کوچکی بخش تنها ،تعداد این که است این

 تهپذیرف چاپ براي او کارهاي از بسیاري زیرا ،دهندمیتشکیل 

 7 ریختا به کوریر لویزویل مجله در موجود يمقاله در. بودند نشده

  :که دید توانمی 1943 نوامبر

  

  فروخت نویسنده عنوان یک به را خود او

  .ستا وقایع خوش شانسِ قربانیِ یک مربوط به داستان این

 دخونویسندگی  سال سه در مقاله و داستان 1800 حدود او

 دش مردود بار صد از بیش او اول تالش ولی است، فروخته

ک با کوچ يمجله یک ویراستار میز از توانست نهایت در تا
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 ود،ب افتضاح داستان آن گذاريِنقطه. موفقیت خارج شود

ه ک کرد تصور ویراستار این ولی بود، بدتر آن دیکته

حالت  و از روي قصد انجام شده او زیاد خیلی اشتباهات

 به ار نویسنده خاطر همین به. است خاصی و جدیدنوشتاري 

 وارد و کرد منتشر را داستان کرد، خطاب نابغه عنوان

  .برد را دالر 125 ارزش به دوم يجایزه که کرد ايمسابقه

 ،سوم ناوبان کردیممی صحبت او مورد در تاکنون که کسی

ه ر شدکه ذک ترتیب همین به و است پادوکا از توئیچل پال

او  بعد به زمان آن از.. . شد نویسندگی يحرفه وارد است او

 نویسندگان پرکارترین از یکی« عنوان و شدسرشناس 

 چالز نویس ستون مانندمختلفی  مجاري از را »آمریکا

  .دریافت کرد وینچل والتر و دریسکول

 ارهک همه تقریباً مو و کم و قدکوتاه شهروندیک  توئیچل

 يدر زمینه او حضورِ کوتاه نسبتاً سالِ چند طی. است

 نوانبه ع او دریانوردي، و نویسندگی بر عالوه ،نویسندگی
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 ربیتت مدیر دانشگاه، و دبیرستان در ايحرفه ورزشکار یک

 ضوع دانشگاه، در مربی شنا، مربی ،میدانی دو مربیِ بدنی،

 بیس ايحرفه ناظر بدنی، تربیت مدیر دانشکده،میدانی  يدو

ت کرده فعالی نفتی شرکت یک رودخانه باربري مدیر و بال

 ردمو در صحبتِ توانایی از جداي او، قوت نقطه ولی،. است

 ردنک ترقیب و تشویق در او توانایی موضوعی، هر تقریباً

  .است دیگران

 است تهفروخ نویسنده عنوان به را خود توئیچل بگوییم اگر

 ستاندا روي بر مجله اگر یک. ایمنکرده مبالغه وجه هیچ به

 ردکمی که کاري تنها زد،می قرمز روبان مردود نشان به او

 وجه چهی به فرستاد،می دیگري يمجله به را آن که بود این

 .شوند او ناامیدي باعث مقاالت او شدن دمردو دادنمی اجازه

  .نتیجه داده است او هايتالش تمامی اکنون

 هايتلفن او. نداشت شدن نویسنده قصد او ،1940 سال تا

 یک هاینک تا دادمی پاسخ پادوکا در را نفتی شرکت یک
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 شستن بعد. شود نویسنده که است خوب چه کرد فکر روز،

. 45نوشت "چاسکر آقاي و پیر تانکپ بگبی" نام به داستانی و

به  رد دست یک به یک و شد ارسال انتشارات به داستان این

. رسید 46واترویز مجله ویراستار دست به اینکه تا درخوسینه 

  .دخطاب کر نابغه یک را توئیچل که است فردي همان این

ا ر یخ سخت الیه ،اول خود داستان اینکه با از بعد حتی

 براي. نیست آسان هم زیاد رانی قایق که شد متوجه ،شکست

تماس  مجله 1000 از بیش با او ،بازار خود از یک لیست تهیه

 هاآن از یک هر که مقاالتی خاص نوع و شخصی گرفت

 از پیش تا هاداستان بعضی. کرد مشخص نیز را داشتند عالقه

 او بارکی. دندشمیداده  برگشت بار پنجاه تا شدن پذیرفته

 هاآن از تعدادي. داشت خود صندوق در داستان 300 حدود

                                                           

45 old cap’n Bagby and Mr. Scratch 
46 Waterways journal 
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 یداپ خریداري وقتهیچ و گشتندرفتند و برمیمی بارها

  . شدندمی پذیرفته بار اولین مابقی کردند،نمی

  

 ايالهمق که یافتیم را تایمز آنجلس لوس کشور، دیگر سمت در

 1943 دسامبر 30 تاریخ به "شد آسان نویسندگی" نام به مشابه

 اولِ او کوتاه انداست نسبت بهی که کوچک تغییر به. بود کرده منتشر

  :کنید توجهمشهود است 

  

 رادیویی يشبکه یک و برد را دالري 100 يجایزهکارش ... 

 براي رادیگر  دالري 100 جایزهیک  جوان ينویسنده این به

ولی ردک نابود را پال تقریباً کاراین. داد آن امتیاز پخش خرید 

 از يزیاد تعداد که کرد کاري و بلند شد دوباره ماه چند از بعد

 روتنیف با پال. شوند جذب دیگر او هايداستان به دیگر مجالت

 یا و کلمات صحیح نوشتن در او ناتوانی تنها که گویدمی

ه ک کند تصور اول ویراستار شد باعث که بود گذارينقطه

 نظر هب ولی است،بوده  در منطقه بزرگی موفقیتاو  اول داستانِ
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 زاکه  دیگر نویسندگان از خیلی برخالف اگرکه آید می

 ودخصرف این کند که  تالش خود را د،نکنمی تقلید دیگران

  .برسد شاید به جاهایی باشد،

  

 دسامبر 15 ،پال

 مجوز. 1943

 بخش از انتشار

 ها،کتابچه

 کنتاکی، ساختمان

 وسترن دانشگاه

 بولینگ کنتاکی،

  .کنتاکی گرین،

  



  فصل اول: خطر تیغ اوکام

283 

 

 تانداس هر در کردمی دریافت جایزه عنوان به که مقدار پولی بله،

ی تباهاشرا  اعداد گزارشگر که باشد این علت شاید. بود متفاوت

تر آن است که پال هربار داستان را محتمل ولی ،کرددریافت می

این موضوع بیانگر اهمیت کمی است . ه استکردمتفاوت بیان می

 وا اعداد و ارقام تمامی احتماالً .ها قائل بودکه پال براي واقعیت

ل بیان قب ازاعداد و ارقام متفاوت  هر بار یک سري. هستند یتخمین

ان داست اصل و ذاتارزشمند است  آنچه واقعاً براي او ولی ،کندمی

 وجودم مدارك ،باشند ترانگیزشگفت هاداستان این هرچقدر است.

 ارقام ظرن به اوقات بعضیشاید . کنندمی تصدیقرا  این موضوعهم 

 را خود هايموفقیتاو  در عین حالولی  د،نباش مبالغه پال و اعداد

. یردگمی سخره به را خود اشتباهات و دهدمی نمایش دست پایین

 .بگذارد نمایش به را خود انسانی جنبه که است این عاشق او

 بیچ النگ انتشارات تلگرام پرس از زیر يمقاله در توانمی

 پال نسبت به دیگري دیدگاه ،1944 ژانویه 2 تاریخ به کالیفرنیا،

  :تاس شده داده نمایش یونیفرم در پال عکس مقاله این در یافت،
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 اشف دریایی نیروي افسر توسط نویسندگی فرمول

  شد

 منتشر شعر کتاب یکرمان و  5 توئیچل اخیر سال پنج در

 شعر و نقاشی مقاله، کوتاه، داستان 1500 تعداد و کرد

 دررا  ینویسندگ بیشتر جالب این است که و – است فروخته

  .انجام داده است فراغت خود اوقات

 کار ترینبیش تواندمی زمانی نویسنده" گویدمی توئیچل پال

 اشد،ب بیشتر فشار هرچه باشد، فشار تحت که دهد انجام را

 ثابتی غلشدیگر  که وقتی". "دهد انجام تواندمی بیشتري کار

 نویسندگی صرف را خود وقت تمامی کردم سعی نداشتم

 مکنم کار کمترین زمان، تا قبل از آن که شدم متوجه کنم،

 تینرو کار به وابسته را خود آنقدر فهمیدم که – امکرده را

 اکنون. منداشت نویسندگی به کاري که بودم کرده میز پشت

 راه را آن م،برمی خود با را تایپ دستگاه مرومی هرجا
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 شرایطی، هر تحت و همیشه من. کنمتایپ می و انداخته

خودم  کارهاي صرف را روز در ساعت یک حداقل

  "کنممی

 اي اززمینهپیش داراي توئیچل هايداستان و هاکتاب اغلبِ

 من" گویدمی پال. هستند تنسی رودخانه و اوهایو و پادوکا

 ارسال ي مختلفجا 100 به را خود کوتاه داستان اولین

 بعد. ندک قبول را آن که کنم پیدا را ايمجله نتوانستم، کردم

 9 من هب که کردم برخورد تکثیراتی مجالت این از یکی با

 داستان ملی مسابقه وارد را من يمقاله ،مجله آن. داد دالر

 خشپ رادیو در بعد ،برد را دوم مقامداستان من  و کرد کوتاه

 دست ارک این از بهتر است و است تمام کارم کردم فکر. شد

 انستهنتو هنوزلی و نوشتممی که بود ماه هشت زیرا بکشم،

 و ردمک پیدا کاري دوباره سپس. بفروشم چیزي هیچ بودم

 هایمهنوشت فروختن و نوشتن به شروع ت خودفراغ اوقات در

 باال به سنت 50 از هر قیمتیبه  را هایمداستان من. کردم



 تمام حقیقت

286 
 

 "رداف تا" پال يشده شناخته رومان بهترین" ... فروختممی

 که ،است اول جهانی جنگ مورد در داستان این دارد، نام

 و پاریس تا پادوکا در امخانه از" ویدگمی در آن نویسنده

  ".گیردمی بر در را برعکس

  

 پال که دهدمی نشان کنتاکی وسترن دانشگاه در موجود سوابق

 زا نسخه ینچند. گرفت سال چند این طی دیگر جایزه دو حداقل

 رسایدفای. ها هستبایگانینیز در این  "فردا تا" قسمتیِ چند رمان

 4519یا  1944تا  1940هاي در تمامی نسخ خود بین سال 47ترچا

هاي علمی تخیلی پال را منتشر کرده یک یا دو فصل از داستان

 تنها که ،وجود داشتند سوابق در مورد 13 تنها حال، این با. است

 کیا هآندقیقاً  اینکه تشخیص پس است، داستان از نیمی حدود

 آمار این اگر. باشدمی سختاند رسیده پایان به و شده شروع

                                                           

47 Fireside Chatter 
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 در الپکه  هرآنچه از نیمی تنها که است معنی این به د،باش درست

  .تیاف هاپرونده این در توانمیرا  است کرده منتشر مدت این طول

 اثر را 1800 یا 1500 دقیقا پال بفهمیم که ندارد وجود راهی هیچ

 باشد صحیح عدد که هر یک از این دو ولی است، کرده منتشر

 انتشار در وا انگیز شگفت توانایی ينشان دهنده زیرا ،کندفرقی نمی

 لقخ که هاییداستان و موضوعات گسترده يدامنه .است آثارِ خود

 مانند یتاریخ يمقاله زیادي تعداد او. باشدمی انگیز شگفت ،کرد

  :نوشت را زیر موارد

  

  48موسیقی یانکی

 هايجنگ از باقیمانده اییموسیقی میراث از یکی

 با هرچند و دارد، نام یانکی موسیقی انقالب،

 ام به صورتدر هر ولی  نیست، گنجینه ترینارزش

 نآ و شروعرا  آمریکا انقالب آهنگ این....  دارد تعلق
                                                           

48 Yankee Doodle 
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 غییرت مناقشات طول درموسیقی یانکی ... را پایان داد

. ستا سخت آن تشخیص که البته اکنون دادمی جبهه

تنینی  هایتن در و بود، بریتانیایی موسیقی یک ابتدا در

  به خود گرفت.  مریکاییآ

 را دریایی اندزد کشتی ،شلیک یک تنها چگونه

  ساخت مقهور

 اتفاق افتاد و در دریاییهاي جنگ تاریخ در رویدادي

 رینتخطرناك شدن مقهور باعث ،شلیک یک تنها آن

  .شد آمریکا يقاره در دریایی دزدان گروه

  هاطبل

 هايمحلی همچنان که دارد وجود قدیمی ايافسانه

 مورد در افسانه این کنند،می نقل را آن دلور يدره

 هايجنگ روزهاي در که است زنطبل روح یک

  .ودب بریتانیایی یسرهنگ در جستجوي انقالبی



  فصل اول: خطر تیغ اوکام

289 

 

  

 وضوعبا م خود ی که پال با پدرهایبازي تأثیر توانمی راحتی به

 که نوشته است تاریخی مقاالت در راکردند هاي داخلی میجنگ

 مه تخیلی علمی داستان دست چند توانمی حال این با ولی. دید

 پدر اي ازپورتره جنوب، هايسایه: به توانمی جمله از یافت،

 آبی يضربه و نظرات بر سرِ بحث آمریکایی و درام یک بزرگ،

 که دندهمی نشانموجود  مستندات واقع، در. کرد اشاره، رنگ

 هنوشت به کوتاه داستان 20 از متشکل کتاب یک فایرساید انتشارات

  .است کرده منتشر ،رنگ آبی يضربه نام به را پال

 وتاهک هايداستان نگارش ينحوه مورد در مقاله سري یک پال بعد

 این يدو هر. نوشت کودکان مجالت نگارش براي ينحوه و

. یدندرس چاپ به نویسندگان مختصِ تخصصیِ مجالت درمقاالت 

 و نوشت نویسندگان مختص به را دیگر مجموعه یک او همچنین

 بخار، هايکشتی هايکاپتان که ايمحاوره هايعبارتآن  در

به  را کردندها استفاده میاز آن نظامی نیروهاي و هامسیریاب
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 از طهي مربوهامحاوره نوشتن در بتوانند تا آموختمینویسندگان 

  .بگیرند کمک هاآن

 پال که ودب عکس تعدادي و نقاشی یک مستنداتی که یافتیم شامل

ه دختري حدوداً دو سال ها، تصویرعکسیکی از این . بود فروخته

 توله" نام با کودکان مجله خواندن حال در دهد کهرا نشان می

 "قیقتح" را تصویر این نام پال. است "کوچولو هايگربه و هاسگ

 مورخ به 49تریبیوت ساندي شیکاگو روي بر تصویر این. گذاشت

و دیگر  هاشعر این تمامی کنار در. بود شده چاپ 1941 دسامبر 7

 اهیخومی ریپلی، ستون در مرتبه شش توانست پال ،کارهاي او

  .بنویسد مطلب ،50نکن خواهینمی کن باور

اي از به نامه ،انگیز نیستشگفت ها آنقدر هماز نظر شما این اگر

 راتدموک سان در ستونی در کهتوجه کنید  زیر ينوشته درپال 

                                                           

49 chicago Sunday tribune 
50 Ripley’s, Believe It Or Not 
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، شد منتشر 1940 دسامبر 25 در 52اسکات بورگس توسط 51پادوکا

  اي براي پال نفع داشت:این نامه به صورت غیر منتظره

  

  شانسی خوش ی از یکداستان

 از خوبی استفاده ،دوازدهم شمالی 1625 ساکن توئیچل، پال

 ات واداشت را او که خوب آنقدر. کرد خود تایپ دستگاه

 کرتش از سازندگان آن محصول این خاطر به و نوشته اينامه

 یک در آن دریافت کرد که ايبسته او بعد وقت چند. کند

، قرار بود شده منتشر آن در او نامه کهاي مجله از نسخه

و یک اعالمیه  دلپذیر چک برگ یک ،آن از مهمتر. داشت

 در تبلیغات آن شرکت را به پال اعالم پال که استفاده از نامه

  کرد نیز در آن بسته وجود داشت. می

  

                                                           

51 paducah Sun-Democrat 
52 Burguss Scott 
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 شده منتشر 1940 دسامبر در نیز آن که پال، مورد در دیگري مقاله

  بود:

  ی گستردهشهرت کسب حال در محلی نویسنده

 اخلساخت دمعروف و  تایپ دستگاه یک همچنین توئیچل

 الس اول نیمه در او تصویر و متن. است کرده پیشنهاد را

. شد واهدخ استفادهدر رسانه ملی  گسترده تبلیغاتی در 1941

 دهش داده فیلدز یوجین انجمن در افتخاري عضویت او به

 و نویسندگان هايانجمن بزرگترین از یکی که است

 افتخاري عضو چهارده تنها. است کشور در نگارانروزنامه

  .دارند وجود انجمن این در
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 و کنن خواهی نمی کن باور خواهیمی ستون در پالتصویر صفحه قبل: 

 اجازه چاپ از. بود شده معرفی 1940 دهه اوایل در دیگر ستون شش

 بولینگ ،کنتاکی وسترن دانشگاه کنتاکی، ساختمان ها،کتابچه بخش

 تابخانهک ویژه هايکلکسیون مجموعه از برگرفته و کنتاکی، گرین،

  53 .کراکن مک روستاي عمومی

                                                           

  ي موجود در تصویر (مترجم): هاترجمه نوشته ٥٣

  بینید عجیب است.قدر که میهمین

  هیکس جان نویسنده:

 تمامی در را خود نام متحده، ایاالت دریایی از نیروي توئیچل، پال خانواده

  اند!کرده ثبت آمریکا هايجنگ

 کشور زا خارج در شده کشته آمریکایی اولین وینچ، بارت رابرت عموي پسر او

  !است اول جهانی جنگ طول در

  !بدبخت هايژاپنی

  !کنندمی سقوط شمالی استرالیاي یا فیلیپین از سریعتر ژاپن در هابمب

 ویترق خیلی استوا خط از دورتر جغرافیاییِ طول در انگار که نیروي جاذبه

  ...است

  نکن باور خواهینمی کن، باور خواهیمی
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دات در مستن رویال تایپ هايشرکت دستگاه به پال کوتاه نامه

 اندوست از یکی که بود کرده عنوان پال نامه این در ،موجود است

 طی خواستهمی تنها و داده پیشنهاد وي به را هاآن محصوالت او

 او .است شده محصول این عاشق پال که بگوید هاآن بهاین نامه 

 تغییر به نیاز بدون کلمه میلیون دو به نزدیک من ماه 12طی « :افزود

 اتیغتبل در را نامه این نیز رویال ».کردم تایپ تحریر ماشین نوار

  .کرد منتشر خود

 ودب کرده کسب خود نویسندگی کوتاه سال چند طی پال آنچه

 مچینه توانستنمی هرگز اوکام دوباره،. است انگیز شگفت واقعاً

  .کند تصور را چیزي

  

                                                           

  ریپلی نویسنده:

 ابردوبر قطر با اي دیگردایره داخل درکه  دایره محیط روي بر موجود ينقطه

  .دهدمی تشکیل را راست خط یک است، گردش حال در

  !خواندمی کتاب یک روزي. او کنتاکی پادوکا، توئیچل، پال

  تاس خوانده یکبار سالی گذشته سال 15 طول در را انجیل کل او این، بر عالوه
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  دریایی نیروي در پال
  

 حتی .بود مشغول نیز دریایی نیروي در پال کوتاه، هايسال همان در

 وا ،در نیروي دریایی کردن نام ثبت مثل ساده هايکار انجام در

 ن،مارتی جک نوشته به ايمقاله در. داشت فردي به منحصر روش

 شدن خشمگین باعث هاژاپنی« نام با ،1943 سال به آیلند روددر 

  :نویسدمی مارتین ،»شدند پادوکایی توئیچلِپال

  

 دارپرچم او اکنون ؛کردمی گردي رودخانه گذشته در او

 خواهیدمی اگر. است اندیکات پادگان در دریایی نیروي

 يلهجه با که خود او زبان از است بهتر بدانید راعلت آن 

 چرا!": دگویمی که بشنوید زندمی حرف کنتاکی يکشیده

   ".کردند عصبانی را من هاژاپنی چون

 خاطر هب  را او شما شاید ولی است، توئیچل پال ناوبان سوم او

 "توئیچل رئیس" عنوان با رودآیلند در که یماه شش
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 زیرا ناسید؛شنمی را اوکه  نگویید. بشناسید بود، شده شناخته

 این در که ندارد وجود رودآیلندياز  ايخوانده فرزند هیچ

  .شده باشد مشهور اینقدر کم مدت

 ؛کندخطاب می کوچک اسم با را زیادي معروف افراد او

 زندگی هاآن کنار در یسال بیست هرچند که افرادي

خطاب  را هاآن خانم یا آقا عنوان با همچنانولی  کنید،می

  .کنیدمی

ت پش ی کهمتنوع هايحرفه تأثیر ولی او سن زیادي ندارد

 و شعرها ها،داستان در خوبی به گذاشته استسر

 یکی الپ زیرا ؛دنباشمیمشهود  ،است نوشته که هاییتصنیف

  خودکمِ وزن و سن به توجه با نویسندگان ترینپرکار از

  ...است

 با و ندارد؛ زیادي زمان او روزها این ولی ،نویسدهنوز می او

 سه یا دو به را خود سرعت زند،میخود او  ی کهتخمین

 رد نویسندگی تمامی. است داده کاهش هفته در داستان
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 زمان اندیکات پادگان و شودمی انجام او شخصی اوقات

  .است نگذاشته باقی براي او زیادي آزاد

 نجا،ای به آمدن از بعد که داشت دوست را رودآیلند آنقدر او

 وکاپاد از بالو کامیل خانم یعنی ،خود کودکی دوران عشق

 کلیساي در هاآن. آورد اینجا به گذشته آگوست ماه در را

  ...کردند ازدواج هم با متیوسان خیابان

  :گفتمی شد، عصبانی هاژاپنی از وقتی

 رد اتفاقات که زمانی و بودم مندعالقه قایق به همیشه من"

 دریافت درجه افسريِ دنبال به دادند، روي 1941 تابستان

 پرل هب لعنتی هايژاپنی بعد. بودم دریایی نیروي درکادر 

 یخیالب" گفتم شدم؛ عصبانی خیلی من. کردند حمله هاربر

 نام ثبت نیروي دریایی در موقع همان در و"درجه افسري

  ".کردم
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 از واهدبخ خود آرام و نرم صداي با توئیچل پال اینکه تصور

  .دبو جدياو  ولی است، سخت شود عصبانی کسی دست

  

 انتظار جاي به هاربر تصمیم گرفت که پرل بمباران از بعداو ظاهراً 

 با نیتا جین خاطر همین به که - درجه افسري کادر دریافت براي

 خود کار او. شود دریایی نیروي وارد بدون وقفه – کرد مصاحبه او

. ردک آغاز کشتی افسر ارشدمعاون  عنوان به را دریایی نیروي در

 ايمجله که همانطور زیرا ،کندمهم نبود چه کاري می او زیاد برايِ

 فقط ،نوشت 1942 سال مارس ماه اواسط در ما دریایی نیروي نام با

  :باشد کرده کمکی خواستمی

  

  .کرد نام ثبت توئیچل

که  تاریخی تصاویر و دریا هاي ترسیم شده ازنقش

 مجله انخوانندگ از خیلی براي ترسیم کرده است توئیچلپال

 و مجالت دیگر خوانندگان همچنین و ما دریایی نیروي
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 پال شد، آغاز جنگ که هنگامی...  است آشنا هاروزنامه

یات تجرب که شود دریایی نیروي از بخشی وارد داشت قصد

 سیدهر خبر اکنون. باشند ارزشمند و استفاده مورددر آنجا  او

 در رشدا تخصصی يرسته با استوار ناو عنوان به او که است

 او. است دهش پذیرفته بدنی تربیت و اخالقی تعلیمات رشته

 اي،هفته شش یِآموزشي دوره کردن طی براي زودي به

  .کرد خواهد معرفی نورفولک به را خود

  

 ییعن یافت، ارتقا سومی ناوبان مقام به پال ،1943 سال اوایل در

 اممق داراي رفت دریا به گردش براي که زمانی. افسري جایگاه

 کامل یناوسروان مقام به نهایت در و بود، دریایی توپخانه ارشد افسر

 در نژاپ بر پیروزي از بعد کمی که هنگامی. یافت درجه ارتقاي

 سومی ناخدا مقام به داشت داد، استعفا درخواست 1945 سال اواخر

 االتمق و داد ادامه نویسندگی به پال مدت، این تمامی در. رسیدمی

 همین در و رساند،یم چاپ به کشور مجالت از بسیاري در را خود



  فصل اول: خطر تیغ اوکام

301 

 

 .ردکمی کار ما دریایی نیروي مجله براي خبرنگار عنوان به زمان

  .بود شده سازدردسر کمی او ،آخر در

 ردهک اعالم ارسال شد که طی آن پال به دریایی نیروي از هایینامه

 گرا و ست،هم ه دیگري يمجله خبرنگار او اندفهمیده که ندبود

 يمجله براي داشت نخواهد اجازه دیگر باشد صحیح موضوع این

 ایجاد باعث موضوع این زیرا کند، کار ما دریایی نیروي

. شدند کار به دست کمک براي دوستان ولی. شدمی سرگشتگی

 دست از را پال نداشتند دوست ما دریایی نیروي مجله ویراستارهاي

 به ییدریا نیروي مرکزي دفتر از دیگري ينامه بعد، کمی. بدهند

 دوباره را موضوع هاآن که بود شده نوشته آن در که رسید پال

 التمج خبرنگار پال اندشده متوجه اینکه از و. اندکرده بررسی

 ینا به توجه با و خاطر همین به. اندشده زده شگفت است زیادي

 یروين مجله براي تواندمی و نداشته اشکالی موضوع این وضعیت،

 هک بود این عاشق پال که مطمئنم. کند کارهمچنان  ما دریایی

  .شدندمی گرفته نادیده خاطرِ او به قوانین
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 گرفته رویال ايهتایپیست شرکت توسط ملی رسانه تبلیغات در که پال تصویر

 وستاير عمومی کتابخانه ویژه هاي کلکسیون مجموعه از برگرفته. بود شده

  .کراکنمک

 شده نوشته مقاالت از طویلی فهرست ،موجود هايپروندهدر 

 هااز آن بسیاري. وجود داشت دریایی نیروي مورد در پال توسط

زیر  مورد مانند نیزمقاله  تعدادي ولی ،هستند تاریخی هايداستان
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 ما دریایی نیروي مجلهدر  1943 سال دسامبردر  که وجود دارند

  :چاپ شد

  

  فرانسهآچار 

 خارج کشتی از همه از اول - دریایی نیروي جنگجویان

 انآالسک توفان. شوندمی کشتی وارد همه از آخر و شوندمی

 مانند فراوان شیون و جیغ با و شد وارد برینگ دریاي از

 زارهايچمن مأواي کهکانست هاتز  اهریمنی، شیطان هزاران

کرد نابودرا  بود بایر پرتگاه.  

 جنگجویان. مشغول بودند بیرون مردان ما زمان این در ولی

 هايِزوزه و فریادها آن تمامی و مشغول بودند دریایی نیروي

  .کند متوقف را هاآن نبود قادر جهنمی توفانآن 

  

 در توانمی را دوران این از پال جالبِ هايعکس از تعدادي

 افراد همراه به پال هايعکس ،هااین از بسیاري. یافت هاپرونده
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واهید خ تصور ،ندانید قبل از را قضیه تمامی اگر و هستند، مشهور

 عروفم افراد دیگر و سینما هايستاره با داشت دوست پال که کرد

از  نگیزترا شگفت حقیقت که بینیممی دوباره ولی. بگیرد عکس

  .است تصورات این

 نوامبر 7 مورخ به لوییزویل ژورنال کوریر مجله در که ايمقاله در

  :ه استنوشته شد شد، چاپ 1943

  

 ربیتت مسئول توئیچل ،کادر افسري درجه دریافت از پیش

 و رینتجالب از یکی. بود دریایی نیروي رفاهی امور و بدنی

با  دالري 5000 برنامه اريبرگز او کارهاي ترینبرجسته

 رايب هم سنت یک اینکه بدون ،بود اوبراین تپ شرکت

  .باشد داشته خرج گروه

  

 الپ که بود کارهایی از بخشی سربازان براي مشهور افراد آوردن

 ورام بهبود براي عمومی روابط توانایی خود در از ،اي انجام آنبر
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 همین به. ردکاستفاده می اندیکات پادگان در رفاهی و بدنی تربیت

 از يرابسی" پال که گفت) باالدر ( مارتین جک که است خاطر

 در که است هم خاطر همین به و "زند،می صدا اسم به را مهم افراد

 که افرادي. رسدمی نظر به راحت افراد این با پال ،موجود تصاویر

 باعث ها،برنامه شهرت همچنین و کرددعوت می سربازان براي او

 هک بدهد، پال به ايجایزه ،قدردانی از نشان به دریایی نیروي شد

 نای از بعد کمی. است شده داده نمایش بعد صفحه تصویر در

  .گرفت را خود دومی ناوبان حکم او اتفاق،

 زا برد، کشور دور تا دور به را او پال دریایی تور که وجودي با

 تا جینیا،ویر نورفولک، تا میسیسیپی، پورت، خلیج تا آیلندرود

 ي خودابطهر اوهمواره  ولی رنیا،کالیف بیچ، النگ و سانفرانسیسکو

  . تنوشمی همیشه بود دریا در که وقتی. کرد حفظ دوستان با را
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 پال به همراه جینکس فالکنبرگ،

 مدل و بازیگر تنیسِ هنرپیشه،

 1943سرشناس، سال 

  

  

 مرد«کرین،  جیمی همراه به پال

 رادیو هايپاسخ و هاپرسش

  1943 سال » ورجینال،ا

  

  

 ویژه هاي کلکسیون مجموعه از

  کراکن مک روستاي عمومی کتابخانه
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 اوبراین، تپ همراه به پال

 سال ،سرشناس يهنرپیشه

1943  

 ی،ک سامی همراه به پال

 بند بیگ معروف رهبر

روزنامه به  که شخصی(

  1943 ، سال)دست دارد

  

 ویژه هاي کلکسیون مجموعه از

 مک روستاي عمومی کتابخانه

  کراکن
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 تتربی اداره در خود هايفعالیتبه خاطر  جایزه تقدیر دریافت حال در پال

 ودر داویسویل، اندیکات، پادگان در آمریکا، دریایی نیروي رفاه، و بدنی

 کنتاکی، ساختمان مکتوبات، بخش از چاپ مجوز1943سال  فوریه 25 آیلند،

 .کنتاکی گرین، بولینگ کنتاکی، وسترن دانشگاه

 ورخم به پادوکا، دموکرات سان در ،»زنی پرسه« نام به ستونی در

  :ه استنوشت پاکستون. ج ادوین ،1944 ژوئیه 19
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 يدهفرستن که داشت قرار من میز روي بر دیگري نامه

 در پایین درجه با ستوان، یک بود، توئیچل پال آن

 از ییعن باال از را آرام اقیانوس کل که دریایی نیروي

 و نیهاي میابخش هونولولو، جنوبی، مناطق تا آالسکا،

ي را براي نیرو سختی هايجنگ که هاییبخش دیگر

 هک گویدمی پال. درنوردیده بود ،رقم زده بوددریایی 

 جزایر اًمطمئن من و نبودند بد« میانی بخشهاي به او سفر

 براي آلیایده محل آنجا. دارم دوست را هاوایی

 مادران کلوب. زیباست خیلی...  باشدمی زندگی

 عوتد سخنرانی براي را من هیلز بورلی دریایی نیروي

 خواهم فرصت چه زمانی دانمنمی ولی. است کرده

 يتارهس کامینگز، رابرت مادر کامینگز، خانم. یافت

. ردک دعوت را من مدیره هیئت رئیس عنوان به سینما،

 يرنامهب ملیِ مجمع دربیابم تا  فرصتی باید همچنین
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 م کردنترسی براي که هالیوود، در کلمبیا تلویزیونی

ه ک تخیلی علمی ايهداستان از یکی تصویري براي

 به جهتو با و» شرکت کنمبرگزار خواهد شد،  امنوشته

 سعی همچنان او ،ی که داردوظایف دیگر و هااین

 عشق آن به که کاري براي کافی زمان کندمی

 زودي هب که گویدمی او. بیابد نوشتن، یعنی ورزد،می

 ريدو سفرهاي به« آن از بعد و ،رفت خواهد پادوکا به

  .رفت خواهد »هند و عربستان استرالیا، به

  

  جنگ زمان هاي اندیشه

  

 دیم،زمی ورق را پادوکا و گرین بولینگ هايپرونده که هنگامی

 دهه اوایل در. کرد جلب را همسرم کارن، توجه عکس تعدادي

 رايب مردم. بوددر برگرفته  را کشور کل دوم جهانی جنگ 1940

. ندکن کمک نحوي به کردندمی سعی همه و دادند، قربانی جنگ

 براي هاولی مایحتاج از بسیاري و مس و شکر. بودعادي  غذایی جیره
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 وظایف تا کردند،می کار ترسخت مردم. شدمی ذخیره سربازان

 بودند حاضر و ،دهند پوشش را بودند جنگ در که هاییآن

  تحول کنند. کشور براي را يکاراضافه هاساعت

 و سازي کشتی هايکارگاه به مربوط کارهاي انجام جوان زنان

 عهده به را دادندمی انجام مردان که کارگري کارهاي دیگر

 برعهده یزن را دریابانان و سربازان سرگرمی کار همچنین. گرفتندمی

 بودند جنگ در که مردانی به نوشتن نامه با نیز بسیاري داشتند،

به  هک انگار آمریکا جامعه کل. داشتندمی نگه باال را هاآن روحیه

 که ددی توانمی هاییزمان چنین در. بود گرفته قدرت جنگ خاطر

 به همه این، بر عالوه. شوندهاي خود میتوانایی يمتوجه مردم

وان تمی. کردندمی فرتوتی احساس ،مفرت سختی و کار خاطر

ا که ت هاينامه در به ویژه ،یافتمانده ها را در مستندات باقیاین

 به و نوشتندمی نامه وقت دیر تا اغلب مردم. اندشده دارينگهکنون 

  . کردندمی عذرخواهی بنویسند نامه بیشتر توانندنمی اینکه خاطر
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 ینا تمامی پال. بود شده وشتهن پال براي نامه صدهادر این دوران، 

 با که داد رمو مري به کنتاکی وسترن دانشگاه کتابخانه به را هانامه

 بعد زنی را خود جنگی پالك همچنین او. بود مکاتبه حال در نیز او

  .داد مري به جنگ پایان از

. شدمحبوب می ،گزیدمی سکنی که هرجایی در پال رسدمی نظر به

 ثريا و او با همنشینی از چقدر که دهدمی نشان افراد از تعدادي نامه

 ايهیادداشت بعضی. بردندلذت می ،گذاشتمی بجا خود از که

 مایتح هاآن از خانه در بگویند سربازان به تا نوشتندمی کوتاهی

 خانم کی. بودند ترعمیق یهایدوستی نشانگر هانامه دیگر. شودمی

 است، مردان ظرفیت از خارج که دارد جذابیتی پالکه  بود نوشته

. کرد مزاح بود کرده تعریف براي او پال که هاییداستان مورد در و

 شکرت بود فرستاده هاآن براي پال که هایینامه و هدایا از دیگران

 یدوست توانستمی راحتی به او که دادمی نشان این کردند،می

 فظح را هابا آن تماس خود سفرهاي طول در و کند برقرار نزدیکی
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 نتاکی،ک ساختمان مکتوبات، بخش مجوز با زیر ينامه پنج. دکن

  .است نتشر شدهم کنتاکی گرین، بولینگ کنتاکی، وسترن دانشگاه

 دوم يهده اواخر در خانم یک با پال مکاتبات ترینطوالنی از یکی

. ودب ویالون نوازندگی در اعجوبه یک که ، خانمیبود وي زندگیِ

 ولی شد، آشنا پال با رودآیلند در اجراي نوازندگی زمان در او

 ود،ب مستقل و هوشمند زن یک مشخصاً او. بود بوستون او زادگاه

 این لپا با مالقات او از بعد ،ظاهراً. بود شده افسرده زندگی در ولی

 باور و ردهک یاپردازيرؤ که کرد تشویق را او پال. کرد تغییر قضیه

 در آن خانم. برسد خواهدمی آنچه به تواندمی که باشد داشته

  :نوشت 1943 آگوست 30 تاریخ به اينامه

  

 نايکارولی ازرا  تلگرامِ دیگر و واشنگتن از شما تلگرام

 كنیویور از که را اينامه همچنین....  کردم دریافت جنوبی

 من یقیموس در شما که البته...  گرفتم نیز بودید فرستاده

 و ؟تمنواخ بهتر دیروز که نگفتمآیا به شما . دارید حضور
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 دیشب تیوق...  نیستم تکنسین دیگر من....  بهتر باز هم امروز

 ددیکر کمک نم به متفاوتی هايروش به گفتمبه شما 

 که دکردی کمک من به ايدوره در شما. گفتممی جدي

 بود ایینپ همیشه من سر. بود افتاده گیرگل در کامالً افکارم

 من به دارم،نگه باال را خود سر دآموختی من به شما ولی

 ست،ا کشیدن زحمت از بیشتر چیزي زندگی که دآموختی

 زهايچی به من. باید از زندگی به نحوي که هست راضی بود

که  آنچه و است، بهترین من هدف دهم،نمی رضایت عادي

  .روي دهدباید  ،خواهممی

  

 شتننو به هنوزولی  بود، شده دور از او ،قبل هاماه پال که وجودي با

تور  وارد باید که گفت او به. دادمی ادامه کردن او تشویق و به او

 کسب اعتبار نوازنده عنوان به و شده 54متمرکزخدمات  یسازمان

  :نوشتبه پال  ،1943 اکتبر 2 مورخ به اينامه در آن خانم. کند
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 انگار و - کنم شرکت تور در دخواستی من از! نیست عجیب

 من از. انداخت راه را من که ددادی فشار را ايدگمه که

 خواهممی را کارهمین هم من - ببینم را کشور دخواستی

کرده  ریزيبرنامهشما  را چیز همه که انگار. انجام دهم

  . دبودی

  

 یک »اشقع شدیداً« بگوید او به تا نوشت نامه پال به بعد، سال یک

دمات خ یسازمان تور در که است شده فرانسیسکو سان از نوازنده

بود، آن دو نامزد بوده و قصد ازدواج  شده آشنا وي بامتمرکز 

 اریم،ند را نوشتمی جواب در پال که هایینامه متأسفانه،. داشتند

 .بود ردهک اهدا پال یافتیم چیزهایی بود که کتابخانه در هرچه زیرا

 شدند، بایگانی بود کرده دریافت پال که هایینامه تنها در نتیجه

بود در این مستندات  کرده ارسال که هایییادداشت از یک هیچ

 و اریمد دست در هایی راتکه فقط ما ترتیب این . بهندوجود نداشت

ه در مورد است ک طبیعی. توانیم بشنویممی را داستانهر  از نیمی تنها
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 در اتفاقی چه آنچه نداریم فقط حدس بزنیم و تصور کنیم که

ها این موارد، اغلب در ولی است، بوده وقوع حال در هاآن زندگی

  .بدانیم واقعاً که نیست راهی هیچ پس هستند،پوچ تنها تصوراتی 

 استارویر از که زیر باشد ينامه یافتیم که اينامه مهمترین شاید

 از تعدادي ناشر ،مجله این بود، شده دریافت 55دایرکشن مجله

 ،آن در و است 1944 فوریه 11 نامه این تاریخ. بود پال هايداستان

  :است نوشته خانم ویراستاریک 
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 از چاپ مجوز. بود فرستاده مور مري به را خود پال عکس

 نتاکی،ک وسترن دانشگاه کنتاکی، ساختمان مکتوبات، بخش

 .کنتاکی گرین، بولینگ
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  :عزیز پال

 به تازه دبودی فرستاده نم براي ژانویه 12تاریخ  در که اينامه

 مالدست و قبلی نامه خاطر به خواستممی تازه رسید، دستم

 کنم کرتش شما از دبودی فرستاده نم براي که داشتنی دوست

  .... که این نامه را دریافت کردم

 ماي شهانوشته و هاایده خاطر به پال، متشکرم خیلی شما از

 دانممی اینکه کند،می خوشحال هم را من این ممنونم، خیلی

زیبایی  ها وشناخت ما از شگفتی يمشترك ما برپایه دوستیِ

 با و عمیقما دوستی  نتیجه در ،در زندگی استوار شده است

 شد مه به ما معرفی باعث ابتدا در شما هاينوشته...  است دوام

 شاید زندگی، همان یا( نوشتن براي ما متقابل احساس و

 ترکنزدی زندگی به ،دیگري هنر هر به نسبت نویسندگی

 نزدیک یکدیگر به را ما اصل در که است آنچیزي) باشد

  ... داردمینگه
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 نوانع به را شما روزي دارم عالقه از هرچیز دیگري بیشتر ولی

 براي خاصی فرمول نم نظر از. ببینم روز مهم ينویسنده

 ادهاستف میزان این به آن از که ،داییافته هاداستان نگارش

 شما. ههمیش نه ولی است، آمیزموفقیت اوقات بعضی. کنیدمی

 نوشته زهاچی خیلی که واقعیت این...  دهستی پرکار حد از بیش

 روعش که حاال. کافی نیست خود خودي به دایکرده منتشر و

 زده فتشگ ادبیات جهان که دکنی کاري است بهتر ،ایدکرده

  ... شود

 از هاي کوتاه شماقصه من نظر از شما کارهاي ینبهتر

 شما آثار دخواهیمی اگر ولی هستند، فولکلور هايشخصیت

 محتواي داراي باید نشوند، چاپ هاروزنامه و مجالت در تنها

  ... ندباش داشته منسجمی و هنري تأثیر تا باشند قدرتمندي
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 بخش از چاپ اجازه. 1943 یم 8 ورك،یوین ،يمرکز پارك در پال

 ن،یگر نگیبول ،یکنتاک وسترن دانشگاه ،یکنتاک ساختمان هاينوشته

  .یکنتاک
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 از نیداشتدوست اينامه همراه به را لیدیا داستان به تازگی من

 توصیفات و قدرت با لیدیا کردم، دریافت همسر شما

 ابدیینم ادامه وضعیت این ولی - شودمی آغاز انگیزيشگفت

 زمال روانی يزمینهپیش بدون ،دشویمی اکشن وارد دوباره -

 استاند ولی است، کننده مسحور ابتدا در شما ينوشته اینجا... 

  ... باشد ترطوالنی خیلی باید...  نیست، يآمیزموفقیت

 عمیق و مدرن داستان یک و دبگذاری وقت دارم دوست پال،

 و بیشتر، يهاکاراکتر ،زیادي اکشن بدون ،تفکر با ،دبنویسی

 از اسیانعک بلکه تاریخی، گراییِقهرمان نه - بیشتر معناي

 ارک این شما...  ما عصر ما، يزمانه ديتراژ ،حاضرعصر  تالش

 ولی ،ددادی انجام گرددمی باز خانه به که سربازي داستان در را

 به دبای...  نبود منطقیداستان  روانی بخش آنجا در نم نظر از

 رایطش ،دنویسیمی مدرن عصر از وقتی که دباشی داشته یاد

 بیشتر.. . نیستند رفته شسته تخیلی علمی هايداستان همانند

 هب شما ولی - شوندمی محتواگرا خیلی جوان نویسندگان
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 شدیداً ینانسا شخصاً شما ولی - دنیستی محتواگرا کافی اندازه

ات به بعضی اوق شبیه اصالً و ،دهستی زندهسر و اتیحساسا

 بر یدکن سعی...  دنیستی  دار خودبرق و زرق هايشخصیت

را  یادر زمینهپیش مثال براي - دکنی کار داستان یک روي

 آن با. ستا ترنزدیک شما بهزمینه پیش این زیرا ،یدانتخاب کن

 تغییرآن را  – یدبده ادامه آرام را کار این و ،یدکن زندگی

 در نآ با - یدکن فکر آن مورد در ،یدکن شروع دوباره ،یدبده

 آن ،دیبتابان آن بر را ماه نور - یدکن نگاه هاستاره به خود ذهن

 ودخ ذهن هايتوفان ،هاي خروشان اقیانوس بسپاریدرا به آب

...  دیکن تمام را آن سریع یدنکن سعی - یدکن جاري آن بر را

 - دیمتمرکز باش کیفیت روي یدکن سعی و دداری زیادي زمان

 ولی - دایکرده تولید اثر زیادي تعداد یکم نظر از تاکنون شما

 ادامه از پیش و دننویسی کنونی نحو به دیگر کنممی توصیه

 ایدب کاري چه که فهمید دخواهی سپس،... دکنی فکر دادن

اثري که  که دکنی کاري دتوانیمی چگونه اینکه و دبدهی انجام
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 اريهرک...  باشد داشته را کار چند ارزش دکنیخلق می اکنون

 رتیبت باید ولی است، بوده خوبی کار دایکرده کنونکه تا

موضوع همانند بینشی  این...  دکنی مرتب خود ذهن در را کار

 اجازه که زمانی ،شودنازل می شما بر شب در که است

 ورمجب را خود و کنند صحبت ما با ارواح یا طبیعت دهیممی

  .و با عجله کاري را تمام کنیم سریع که کنیمنمی

 ولی .کنم تمام را خود پیام ینجادر ا  هستم مجبور عزیز، پال

 از که مکنمی را خود سعی بیشترین دنیکمی درك که دانممی

 اگر.. . بگویم سخن شما با خود) واقعی و( یادبیات قلب طریق

 کی تنها هم من. یدببخش ران م کنممی اشتباه خود نقد در

 خاطر همین به و دارم، ایمان شما به قویاً من. هستم انسان

 ولی .هستم اینگونه هم خود با که همانطور هستم، گیرسخت

 رقع و خون شده باشد تراشیده سنگ ازکه  بزرگی اثر هر

 هاینگون ولی...  اشک و. است شده ریخته آن براي فراوانی

 - سانمبر پایان به را خود نوشته غمگین اينامه با که نیست
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 اساحس این معظی لذت و کرد، فراموش نباید را روح پیروزي

 ستانِ ماد ،ایمپیش رفته کار خود انتهايتا  که ما هر یک از که

 یماهردخو را عسل هايشبنم« ما – از بسیاري دیگر باالتر است

ه باشیم که توانست کندنمی فرقی »یماهنوشید را بهشت شیر و

   دیگران هم برسانیم یا نه. دستآن شبنم عسل را به 

  

 که حولیت و پال شخصیت از را تصویر بهترین شاید هانوشته این

 به را خود او سال چندطول  در تنها. کنندمی ارائه کرد،می طی

حق  ارویراست ولی بود، کرده اثبات پرکار ينویسنده یک عنوان

 دفه به او. شودنمی او هاينوشته عظمت باعث کار این که داشت

 دیگریک به خود هايکار کردن مرتبط براي تريبزرگ يزمینه و

 نسانیا طبیعت با را خود درون از بیشتري دانش باید و داشت، نیاز

 کرد یط که تغییراتی به فکر کردن. کردمی مرتبط مدرن جهان و

شگفتی د، شو معنوي بزرگ ينویسنده یک به تبدیل بعد سال ده تا

  .انگیزدانسان را برمی
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 نیروي به پال هايکمک که دریافت توانمی هانامه و مقاالت از

 که است به خاطر هدف واالیی، جهانی اول جنگ طول در دریایی

مشهور شدن مدتی . داداحساسی از عظمت به او میاین  ،داشت

 نظر هب نامه ایندریافت  از بعد یکم ولی ،بخش بودلذت  برايِ او

 حتوايمعنا و م دنبال به بیشتر و داد، تغییر را خود هدفرسد که می

  .تر بودعمیق

در زمان  1944 سال سپتامبر 19 شنبه، سه تاریخ که در زیر ينامه

 ،نوشته شده است پال براي کامیلطرف  ازحضور پال در دریا 

  :دهدمی مابه  در این رابطه سرنخی

  

  :عزیزم سالم

 انتظار - رفتم خانهپست به کردم ترك را دفتر امروز وقتی

 - خواستم محکم کاري کرده باشم ولی نداشتم خاصی

 امروز پسر،. دارم) پال از( نامه 9 که مشد خوشحال خیلی
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 هک هستم زده شگفت آنقدر هنوز. بود بزرگی روز واقعاً

  ... دهم انجام کاري توانمنمی

 و دادم قرار خود جلوي در تاریخ ترتیب به را هانامه

 هک خوشحالم خیلی...  بنویسم یک هر به پاسخ در خواهممی

 لبیجا و مشربخوش افراد اینکه و است بخش لذت سفرت

 از که نمکیم افتخار بهت خیلی پال...  هستند کشتی در تو با

 اتظهموع اولین کن باور و ايبرآمده هایکشنبه عبادت پس

 گونهچ که است انگیزشگفت برایم. بود انگیزشگفت

 بلکه است جذاب تنها نه. دهی انجام را کاراین توانیمی

 بعد هک کنممی فکر این به دارم. است آموزنده و زیبا خیلی

  ... کنیم واعظ را تو جنگ از

 این زودي به ولی نکردم مرور را اتحاد هايدرس هنوز پال،

 هیجان ایمهنامه براي آنقدر حاال تا. کرد خواهم را کار

 دقت هب من. ذاشتمگن دیگري هیچکار براي وقت که داشتم

 را ام که موافقم...  شدم عاشقش و کردم مطالعه را تو خطابه



  فصل اول: خطر تیغ اوکام

327 

 

. است کرده احاطه خدا انگیز شگفت برکت و حمایت عشق،

 یهست حمایت مورد که دانممی چون نیستم نگران واقعاً من

 ساساح شدیداً اوقات بعضی البته - شودمی حفاظت تو از و

 ،گیرمخبري از تو می وقتی ولی کنممی افسردگی و تنهایی

 تمام ارزش - گیرممی روحیه حسابی امروز، مانند

ز ا خبردارشدن دلتنگ روز هر من البته. دارد را شهایسختی

 به دو هر ما من نظر از و اي نیستچاره ولی شوممی تو

  .هستیم خدا رحمت مورد ايویژه صورت

 سریعاً من »... پشتی کوچه«. رمان جدید را دوست دارم

 نم. فرستاد خواهم نگاه و زندگی) مجالت( به را درخواست

 خشیب. دادم افزایش را خودم کار ظرفیت - هستم تو مثل هم

 این هب بیشتر واقع در است، صحیح رویکرد خاطر به آن از

 يریزبرنامه کند،می کمک که دیگري کار و است خاطر

 بیشتر امکان صورت در یا ساعت 2 روزي. است وظایفم

 به و شوم بیدار زودتر هاصبح خواهممی. گذارممی وقت
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 یا تساع نیم فقط زیرا بنویسم صبح را هایمنامه شب جاي

وقتی  و هستم نوشتن عاشق من. کشدمین طول بیشترکمی 

 شینم اولین کاري که دوستنبراي کار کردن پشت میز می

. نویسمب براي تو اینکه - دارم انجام دهم این است که بنویسم

 بتصح تو با که کنممی حس شودمی تمام نوشتن وقتی

   .دارمبراي کار کردن  بهتريحس  بعد ام،کرده

  

یعنی به ازاي هر  – است نوشته پال براي نامه 300 از بیش کامیل

 در پال وقت هر زیرانوشت. روز دوري پال از خانه یک نامه می

مربوط  هاهنام این بیشترِ رفت،می پال نزد نیز او شدمی مستقر جایی

 جواب زانمی همین به نیز پال اًمشخص. به زمانی بود که پال دریا بود

. نیست موجود هاپرونده در پال هاينامه از یک هیچ ولی داد،می

 رد اینگونه کامیل زیرا نوشت،می نامه روز هر که دانیممی فقط

  .است نوشته خود هاينامه
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هاي کامیل مربوط به زمانی بود که به پادوکا باز ی از نامهیک

در آن نامه کامیل نوشته بود که  .گشت، پال هنوز در دریا بودمی

 او بعد از این همه مدت زندگی در خارج شهر دیگر شهر براي

بعد خبرهاي خانواده و دوستان و  آمد.خیلی کوچک به نظر می

 براي اي کهروزانه کارهاي بعد موضوعات مالی را مطرح کرد.

 در. بود نوشته را انجام داده بود مجالت در پال مقاالت انتشار

. کردن ترك را نوشتن هرگز پال که خوانیممی کامیل هايیادداشت

ه ب کشتی در او همراهان آیا که پرسیدمی پال از کامیل واقع، در

 دارند ایتشکهنوز  کندمی تایپ شب در که یتایپیست صدايخاطر 

  .نه یا

 رتشک هدایا و هانامه پایانبی ارسال خاطر به پال از پیوسته او

 و ماندست بلوز، گردنبند، مکزیکو، هاينایلونی جوراب: کندمی

 گفتمی الپ به او. دنیا دور تا دور از و فیلیپین، یا آالسکا هايکوت

 هب را است فرستاده براي او که هاییهدیه دارد دوست چقدر که

 رايب را دوستان اندازد،می راه خانگی پارتی و دهد، نشان دیگران
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 تا کندمی ردیف را هاهدیه و کندمی دعوت چاي و کیک صرف

 ارهاویراست به پال طرف از را تعدادي هدیه همچنین او. ببینند همه

 لذت دادن هدیه از پال رسد کهمی نظر به. فرستادمی دوستان و

  . بردمی

 به لپا معنوي جستجوي رسد این است کهولی آنچه به نظر ما می

 خود کردمی سعی میلاک و شروع شدن بود حال در جدي صورت

 نوشته 1944 سپتامبر 22 مورخ در که نامه این در. برساند به او را

  :نویسد می کامیل است، شده

  

 نمک پیدا وقت اگر. آمدم اتحاد جلسه یک از همین اآلن من

 هايراهنمایی ورنر خانم از توانممی آنجا ،بروم بتوانم و

 و اشمب داشته را وقتش کردمنمی فکر. کنم دریافت زیادي

 و بروم باید کردم حس ولی افتادم عقب هم همین خاطر به

 یک ورنر خانم. بروم که خواهیمی من از توکنم حس می

. کندیم ارزبرگ کتابخانه در هاشب جمعه براي شبانه کالس
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 تا نمکمی تعجب. کنممی شرکت بتوانم که آنجایی تا من

...  بود تو کمک - بفهمم را هایشآموزش توانستم حد این

  .هستند عمیق خیلی

 او وم با کاترین همراه شد اتوبوسدر  خانه به هنگام برگشتن

. شد یپنجم کالس جانی که بگویم تو به تا گفت من به

 وزهن هاوارد، پسر جانی، زیرا کندشوخی می اینجا کامیل[

 در را ظهر از بعد دو روز او ].بود يترپایین کالس درسِ در

ده پنجم پیدا کر کالس در دوستی او .گذراند پنجم کالس

بود و همین باعث شد بتواند دو روز بعد از ظهر را با آن به 

 تیم و کرده غیبتجانی  کرد فکر معلم کالس پنجم برود.

دونم چطور نمی. است پنجمی کالس او که کرد فکر هم

  دوتایی اینطور شدند. حسابی این موضوع سرحالشون آورد.

  

 همه که ودب گفته پال به بود نوشته بعد ماه یک که اينامه در کامیل

 کامیل ادرم. قرار گرفتند تأثیر تحت شدیداًي پال خطابه خواندن از
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 امید و ترجالب از هاخانم تمامی و بود خوانده کلیسا در را آن

 زده شگفت شنیدندمی همیشه آنچه به نسبت آن بودن تربخش

  . بودند

 امبردس در کنتاکی وسترن دانشگاه هايپرونده در موجود هاينامه

 سان هب اخیراً که گفت پال به کامیل. دنابیمی پایان 1945سال 

راي ب خواهدمی که است گفته) کندمی کار که جایی( دموکرات

 نیروي ازهت پال. گرددبرنمی اینکه و مالقات پال به کالیفرنیا برود

 نیویورك به گرفتند تصمیم کالیفرنیا در. بود کرده ترك را دریایی

  .کنند مکان نقل

 ودب نوشته لین دیوید کامیل به 1977 اکتبر 30 مورخ به اينامه در

 هايگروه و کلیساها از پال به همراه او جهانی اول، جنگ از بعد که

 نگارخبر عنوان به خود جایگاه هم پال. بازدید کردند زیادي دینی

 گتنواشن به را هاآن که کاري ،حفظ کرد را ما دریایی نیروي مجله

 ار دریایی نیروي هايکتابچه آنجا در پال تا ،کشانید سی دي

 ساختمان انجمن عمومی روابط مدیر عنوانِ همچنین او. بنویسد
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 رکتش چند و بیمارستان یک کشور، بازرگانی اتاق ملی، سازان

 یک در را کار چند همیشه او رسد کهمی نظر به. داشت را دیگر

  .دادمی انجام زمان

  

 ودر مقاله همراه به باشدمی نگیالن فرانک ي ازکار که ریتصو نیا

 از چاپ مجوز. شد منتشر 1943 سال در که نیمارت جک نوشته به لندیآ
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 نگیبول ،یکنتاک وسترن دانشگاه ،یکنتاک ساختمان مکتوبات، بخش

56 .یکنتاک ن،یگر
  

  

  دروغگویان لیگ

                                                           

  هاي داخل تصویر: (مترجم)نوشته ٥٦

  است نورد رودخانه یک فقط او

  النینگ نویسنده:

  برج است ؟ آیا این یک

  باشد.پال می کوتاه داستاناي از دسته یه فقط! نه

  است. کرده منتشر کوتاه داستان 1500 از بیش کنون تا توئیچل

 بست راردادق تایفوید با بود شده استخدام مربی عنوان به ناشویل در که او

  بال. بیس در او يحرفه به بود پایانی ،کاراین... 

  توئیچل پال ،دریایی نیروي دوم ناوبان 

  دریایی  نیروي عمومی روابط مرد
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 داشته هتوج سخت هايواقعیتبه  فقط باید که دارد تأکید دیوید

  .بگوید وغدر نباید معنوي استاد هیچ. گفت دروغ پال اینکه. باشیم

 وشنر ما برايِ بیشتر رویممی پیش کتاب این در بیشتر هرچه

هن را به ذ پیغام این ،دیوید دیدگاه این پنهان بخش که شودمی

 واهدش بهاگر مردم  و است صلب »واقعی« جهانِ که کندمتبادر می

 هب. دهند، خود را فریب میباشند داشتهن توجه صلبسخت و 

                                                           

معرفی  اکیکنت هايدبیرستان به رقابتی ورزشی عنوان به را شنا ورزش پال

  کرد.

 هايحرفه با آنجا در و کردند مهاجرت قدیمی کینتاك به او خانواده

  شدند. آشنا رودخانه مربوط به

 ایگاهج دنبال به او کردند حمله هاربر پرل خلیج به هاژاپنی که هنگامی

اي لحظه بدون حمله این از بعد ولی بود دریایی نیروي افسري کادر

  کرد. نام ثبت دریایی نیروي در درنگ
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 راراس ،علم که شدمی داده آموزش اینگونه قدیم از دیگر، عبارت

  .کندمی برمال را دین

 ما به او .نرفت پیش کردمی تصور دیوید که آنگونه داستان ولی

 یشتربخود را  تا بود ساخته خود مورد در هاافسانه پال که گفتمی

این همه زرق و برق چه دلیل . دهد جلوه جذاب هست آنچه از

، دیوید مراجع خود به سپردن گوش با ؟تواند داشته باشددیگري می

آغاز  قابل توجهی قبل از موفقیتهیچ  پال که رسید نتیجه به این

 خاصی قبل از شروع اکنکار موفقیتاگر  .اکنکار نداشته است

آیا غیر از این ممکن کرد، صدا از آن عبور نمیهرگز بی داشت،

 پال و هددمی ادامه بیشتر را دیوید دیدگاه حتی جانسون فورد ؟بود

 مقایسه 57پاتولوژیک دروغگوي یک يگونهبیمار حالت با را

 در وردف. بپوشاند دروغ با را خود کمبودهاي دارد سعی که کندمی

  :نویسدمیاینگونه  خدا جوینده یک اعترافات خود، کتاب

  

                                                           

57 Pathological liar 
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 کردم، مقایسه عالئم و توصیفات این با را پال بیشتر هرچه

 و شاعر یک من، نظر از پال،. یافتم بیشتري شباهت

 درآمدي و شهرت به که بود ناامید ولی استعداد با ينویسنده

  .بود نرسیده داشت را آن امید که

  

 کسی ره آنچه از بیشتر یشهرت پال اول هايپیشه ،برعکسکامالً 

 و بريخ داستان صدها. اعطا کرده بود او به کند تصور توانستمی

جدا از  ،بود شده نوشته پال توسط و مورد در که یمقاالت

 خود اول هايموفقیت پال چقدر که دهدمی نشان دیگري،هرچیز

 همه این مورد در چیزي هیچ پال. گرفتمی کم دست را

 با یوقت حتی و ،نگفت اکنکار آموزش طول در خود هايموفقیت

 اشتباهاتی کرد،می صحبت 1940 دهه در خبرنگاران و ویراستارها

 و کرده بازگو بود شده مرتکب خود مهارت آموختن طی که را

 به بود، کرده دریافت بیشماري هايهدیه او. کردمی مسخره

ی زندگ بود، شده دعوت زیادي رادیویی هايبرنامه و هاکنفرانس
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 در و ،دگذرانرآمد نویسندگی آزاد خود مید را با ايشرافتمندانه

  .کرد حفظ را دریایی نیروي در خود دائمی جایگاه حال عین

 ازیر اي نکرد؟اشاره موارد این از یک هیچبه  پال بعد هاسال چرا

 معنوي يدستاوردها مورد در يچیز هیچ ،هاداستان این از یک هیچ

ورد م در خواستمی پال که بود چیزي این و ،گویدنمی ما به پال

 از پال ،1940 دهه اواسط در که رسدمی نظر به. بگوید آن به ما

 زهرگ داد، ادامه نوشتن به او. بود شده خسته کردن توجه جلب

 خود يشده منتشر کارهاي دیگر ولی ،دست از نوشتن بر نداشت

 گونهچ که کرد جلب این به را خود توجه و نفرستاد مور ماري به را

 به ومد فصل در که چیزي کند، یکمک مشکالت دیگر براي حل

  .پرداخت خواهیم آن

. یندبب سفید و سیاه صورت به را هااین تمامی دارد دوست دیوید

 سح اینکه از غیر به کند، اغراق اینقدر پال که داشت دلیلی چه

 دهدمی نشان ما به و مستندات هاپرونده ولی، کرد؟می کفایتیبی

 یاهس ،بود چه هر پال. است دوربه حقیقت از دیدگاه این چقدر که
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. دینجگنمی دسفی و سیاه در هرگز پال. بود رنگی بلکه نبود، سفید و

 بمتعج را ما اوقات بعضی او. باشد متمایز که بود این عاشق او

 ،کرده بودخود خلق  کسی باشد که داشت دوست زیرا دکنمی

 هايکاپتان: نوشتمی هامورد آن در که هاییشخصیت همان

 کردنمی اجرا را دستورات که سربازي رودخانه، هايقایق دمدمیِ

 که مردي ،شدجنگ میدر وجود او باعث پیروزي  ،آخر در و

 عاشق او. شد ملحق زمینی نیروي و دریایی نیروي به همزمان

 ینگونها که کردمی تشویق هم را دیگران او. بود غنی هايشخصیت

  .زیستمی اینگونه نیز خود و باشند،

 هاییتانداس به نسبت بدي احساس آیا که پرسیدیدمی پال از اگر

ارد د که نابود کرده بود، آمار و ارقام و رکورهایی یا بود گفته که

 داد می جواب توان مارك همانند و خندیدیم فقط احتماالً ،یا نه

 »ایدش نبودند، کننده سرگرم  کافی ياندازه به اگر فقط« که،

نوشته  1930 دهه اوایل به مربوط خبري زیر مقاله در که همانطور

  شده است:
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   توئیچلدروغگویانِ  لیگ در اصطکاك

  

 حثب ریاست براي شایسته شخصِ سر بر ،اصلی اعضاي

  .نندکمی

 لیگ تأسیس پیشنهاد با پادوکا انتشارات پیش، هفته دو

 بود، جالب اول. زد جدیدي کار به دست خود دروغگویان

 رینتبزرگ کسی چه اینکه سر بر دروغگویان حاال ولی

 و بحث دارد را لیگ ریاست شایستگی و است دروغگو

  .کنندمی گفتگو

 تهگذش يهفته بدنی، تربیت اداره رئیس توئیچل،پال

انگار  ،حال عین در ولی بود ریاست سر بر رقیب تریناصلی

  .است آمده پیش یاصطکاک توئیچل اردوگاه در که

 را اطالعات این کجاست، از مشکل بدانید همه اینکه براي

 منظور این به لیگ این. دهممی قرار اختیار شما در
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مابین دروغگویان مبتدي ارتباط  تا است شده دهیسازمان

 این به ،داشته باشندبرقرار کند تا احساس راحتی بیشتري 

 یتوضع پس. ندارند را الزم شایستگی هاايحرفه ترتیب

  ... رودمی سوال زیر نیز توئیچل آقاي بودن آماتور

 لالقو متفق ،وکال انجمن به خصوص به دعوتنامه صدور

 تنها کلوب اساساً که خاطر این به قرار گرفت، اعتراض مورد

 بیان راتنظ به توجه با وجود، این با. است مبتدیان به مختص

  .کنند نام ثبت توانندمی جدید افراد ،شده

  

 مارك نظر این ،»آمارهاي مسخره و ها دروغ دروغ،باز هم «

 راگ به ویژه ،منتشر شده بود ي است کههر چیز مورد در 58تواین

                                                           

ي طنز نویس آمریکا ترین نویسندهسرشناس، Mark Twainمارك تواین  ٥٨

ترین نویسندگان آمریکا و نویسنده یکی از برجسته در زمان خود است. او

ا باشد. مطابق بمی» هاکلبري فین ماجراهاي«و » ماجراهاي تام سایر«هاي کتاب

نویسد، این نویسنده سرشناس مخالف متونی بود که در مارمن می داگآنچه 

 تواند درروف نوشته شده است، زیرا معموالً این متون تنها میمورد افراد مع
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 لدتو از بعد سال یک او. بوده باشد مشهور افراد آن در مورد متن

 ینا که استبوده  خاطر این به ها شایدتمامی این. کرد فوت پال

 یفرهنگ در پال شاید یا بود، عادي پال دوران در کردن مسخره نوع

 در را جنوب و شمال ،مساوي صورت به مردم که کرده است رشد

 پال دشمی باعث ترتیب این به و کردند،می حمایت داخلی جنگ

 خاطر به مه شاید یا و باشد، داشته تعصب به نسبت تريآزادانه دید

 تولدم مشروع غیر کودك یک عنوان به دانستمی پال که است این

 او کودکیدوران  در پیشگویی یک خاطر به هم شاید. است شده

 ریاد در یفجیع صورت به جوانی در پال ،آن طبق که باشد بوده

                                                           

ها مطلب بگوید، و چیز زیادي در مورد دیدگاه این افراد یا آنکه مورد واقعیت

ي اصطکاك در اردو«اي که با عنوان گوید. نوشتهاند و هستند نمیواقعاً بوده

کوتاه که  ن متنِخواندید هم به همین امر اشاره دارد، نویسنده ای» توئیچل

گذارد. این امر پال است، میزان طنزپردازي خود را به نمایش می خوداحتماالً 

از دید دیوید لین به دور مانده است. اینکه پال هرگز خود را مقید به چیزهایی 

دامه پال در ا در دید. علت وجود این ویژگیدانست، نمیکه دیوید مقیدساز می

 رجم با اقتباس از نویسنده) مطلب اشاره شده است.  (مت
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لی و. نداشت دادن دست از براي چیزي ترتیب این به - مرد خواهد

 در مورددیدگاه پال تواند میتنها  دلیل آن ها،این يتر از همهمهم

باشد که  یگوید آنچه هستیم باید نتیجه تصمیمکه می باشدزندگی 

   ایم.خواهیم باشیم اتخاذ کردهمی در مورد آنچه

  ، نوشت:59الهی فلوتبا عنوان  خود همانطور که بعدتر در کتاب

  

هرچقدر  ردي که به موفقیت دست میابد، حال هدف اوم

که ناامید شدن را ست ا باشد، اوبزرگ یا کوچک 

 ، بنبا یأس شدن ست که در هنگام مواجها پذیرد، اونمی

ست، ا نهایتشود. او بخشی از نامالیمات تسلیم نمیبست و 

غیر  ارک قادر است  - حقیقت این است که - و به این ترتیب

  . انجام دهدممکن را 

                                                           

٥٩ The Flute of God :ر ایران با نام به معنی فلوت الهی یا فلوت خداوند که د

  (مترجم) ترجمه و چاپ شده است.نی نواي الهی 
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ي که قدرت تنها از طریق مجرا گویندمیبسیاري از تعلیمات 

قابل دستیابی است، اینکه قدرت در وجود دیگر  یک شخص

العاده یا تنها از طریق مجاري خارق لین است وانسا

انگیز قابل دستیابی است. ولی واقعیت این است که حیرت

این  بهقابل دستیابی خواهد بود، اگر کس هر برايقدرت 

  ... باور داشته باشد

ت اسي این تنها به معنی درك زندگی معنوي به همان نحو

معنوي نشأت گرفته است. اکنون  که مستقیماً از قدرت

ی روح، واقعیت تصورِ توانیم درك کنیم که تفکر ومی

ا و ، اشی، و اینکه تمامی شرایطباشندمیاز وجود  ترعظیم

ر ما به تفک هستند که هاییهاي بیرونی تنها مؤلفهوضعیت

  د.نکشتصویر می

  

نها ها تدوم قرار دارند. آن جایگاهبیرونی او در  هايموفقیتتمامی 

انعکاسی از امیدها و آرزوي ممتد او براي امتحان کردن چیزهاي 



  فصل اول: خطر تیغ اوکام

345 

 

 يهفکر کنید که در ابتداي حرف ی. به صدها درخواستهستندجدید 

ا نگه پشد. چه چیزي او را سر توسط ویراستارها رد خود نویسندگی

ان به کودک آنجاگري او نگاه کنید، مربیي حرفه داشت؟ بهمی

فراتر از  به در ورزش توانندداد که میاعتماد به نفس می

 رداو در تشویق دیگران  متوجه روشآیا هاي خود برسند. توانایی

 دوست داشت ؟ اوهستید ن و دنبال کردن آرزوهاي خودآرزو داشت

هاي جدید ایدهبه کنکاش  نیز را تشویق کند و خود دیگران

  بپردازد.

در  دیوید سعی به قولتصویر فردي نیست که بینیم آنچه می

اهد ، شبرعکس. باشد خود داشتهپوشانیدن کمبودها و نقایص 

ین باشد انگران بود که وقت نداشت فردي هستیم که آنقدر پرکار 

هم نبود م او برايصحیح است یا خیر.  ،آنطور که باید آیا کار او که

 ارعاشق این بود که کآموخت، و می او به این روشاشتباه کند.  که

  .بردکار لذت میاز ایناو یگران انجام دهد. را متفاوت از د خود
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ار شم. به نظر خیلی راحت از پس مشاغل بیبود او همیشه نوآور

آمد. ولی مشخصاً مینیروي دریایی بر ها، شهرها وخود در دانشگاه

 کهواقعیت داد. از این را ترجیح می 60نویسندگی آزاد يهاو حرف

 يمرهها ندر آن نتوانسته بود« پست سازمانی داشت کهدر مدارسی 

یروي ن نوشتمیاو براي نشریات متعددي  چون، و »قبولی بگیرد

د. بر، لذت می از قوانین خود صرف نظر کرد به خاطر او دریایی

را در  او هاي اول، اعتقاد و باور تمام و کمالسال همان توان درمی

  .دیدفردیت، به صورت کامالً غنی و رنگارنگ 

که دیوید براي اثبات  هم برخورد کردم دیگري مواردبه من 

یک سال بعد از شد. براي مثال، می هاعاشق آن ،خود ادعاهاي

اي یک ویراستار از یک مجله به پال نامه ،انتشار مقاله تاریخی پال

اي وشتهگرفته از نپال بر يمقاله که نوشته بود و در آن گفته بود

                                                           

60 Free lance writer به معناي نویسنده آزاد و به شخصی اشاره :

براي دارد که براي مجله یا مؤسسه خاصی کار نکرده و ممکن است 

  مجالت متعددي مطلب بنویسد. (مترجم)
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گردد. طی این نامه او خواهان است که به پنجاه سال پیش باز می

 تسرقطر این به همراه توضیح پال به خا الزحمهحق بازپرداخت

 دیدیم، ولی تنها یکپاسخ پال را هم میکه  ادبی بود. آرزو داشتم

ها نشان نای يهمهبا این حال، . در اینجا داریمبخش از داستان را 

اینکه پال سعی داشته  مبنی برادعاي دیوید چقدر دهد که می

ه حک است. تمام بایگانی متعلق بمض ،خود را پنهان کند يگذشته

ها را به ماري مور داده بود تا همه ببینند. پال بود. در واقع پال آن

خواست گذشته خود را پنهان کند، چرا این نامه را هم اگر پال می

ت توانسدیگر چطور مییگانی در سوابق ارسال کرد؟ براي با

  تر از این عمل کند!شفاف

ادبی خواهیم پرداخت،  سرقت جنجالیموضوع  در فصل شش به

 راندیگ اتهمه چیز متفاوت از انتظاردر آنجا نیز خواهیم دید که 

  بود.

بدون  ،مدآدیوید از آن خوشش می کهیافتم  همدیگري  مورد

 چند مقاله را یافتم که پال تحت نام کارل ب. نوشته بود. تالش زیاد
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حتی  .رسد پال خواسته باشد این موضوع را پنهان کندنظرم نمیبه 

 خود را جهت يها و مقاالت منتشر شدهتعدادي از نوشتهزمانی که 

فرستاد از نام کارل استفاده کرد. همین میماري مور  بایگانی به

 به راحتیکه  ايهاي دست نوشتهکارت پستال در موردموضوع 

 کند. در نهایت ماريصدق می هستنددست خط پال  توان گفتمی

اب کارل کیست. پال نیز جو اي به پال نوشت و از او پرسید کهنامه

شناسد، و اینکه کارل نیز او را به همان خوبی او کارل را میداد که 

ون ، ولی چکردکار می الپ مأموري بود که براي کارلشناسد. می

  کند. که او را رها مجبور شد پال خیلی گران قیمت بود

ماري تنها کسی نبود که متوجه شد کارل همان پال است. تعدادي 

ا بماري  کهزمانیدانستند، راستارهاي روزنامه نیز این را میاز وی

 نوع این شد.این موضوع ها مکاتبه کرد متوجه تعدادي از آن

 انو گمبه حدس همچنان شوند شما ها هستند که باعث میداستان

 خودتبلیغ کردن  با. چقدر پال در مورد پال ادامه دهید
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چقدر خالقیت در رابطه با حقیقت به کار ؟ کردمی گذرانیخوش

  برد؟می

ک توان هیچ ینمی ،گویدکه چرا دیوید می دیدتوان میبه راحتی 

شود مطمئن کرد. حقیقت دارد. هرگز نمیباور هاي پال را از حرف

بود. از طرف دیگر، او هرگز از کسی نخواسته است که او را باور 

خواست که به خود باور داشته باشند، نه به کند. پال از مردم می

 تخواساو باشند، بلکه می مثلدیگران  خواستنمیدیگران. او 

ه خواست کردم می. او همیشه از ماشتیاق و شور خود را دنبال کنند

خوب است و چه چیزي  هاخود تصمیم بگیرند چه چیزي براي آن

  خوب نیست. 

یل به عنوان عناصر تشکرا  بیرونیمخشصاً پال قداست یا قوانین 

درون  آن از. منشأ کندترویج نمیمعنوي  شخصیک  يدهنده

 کنید بهترین است. او هرگزاست، یعنی انجام کاري که فکر می

ا زیر ت رتمایل داشت قوانین سنّفردیت خود را زیر سوال نبرد. او 
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در این راه مورد انتقاد قرار اگر  رسد کهمی پا بگذارد و به نظر

  شد. گرفت، ناراحت نمیمی

رد کمتعجب می این مستنداترا در هنگام بررسی ن آنچه اغلب م

ه در مورد او ایجاد شده بود، اشتباه هایی کاین بود که چقدر شایعه

بودند. بعضی مدعی هستند که وقتی پال در نیروي دریایی بود 

 ماه 6و ا بار، و آخرین رفته بود شکبیهرگز به دریا نرفت، ولی 

فت گکردند که وقتی میدر دریا بود. بعضی تصور می متمادي

ند، کدارد مبالغه می ،مسابقات بوکس بوده است يدهندهسازمان

که مسابقات بوکسی ها در آنها مقاله وجود دارد که ولی ده

اینکه او در  قبول. نشان داده شده است ،سازماندهی کرده بود

به دنبال طال بود یا در آمریکاي جنوبی به دنبال مروارید  61نیوجیونی

 هنگام حضور خود اي که او دربراي بعضی سخت است، ولی مقاله

اه ها در نیو جیونی پایگد که آنهددر نیروي دریایی نوشت نشان می

 ساخت و ساز زیر آب مهارتکردن و  غواصینظامی داشتند و در 

                                                           

61 New guinea 



  فصل اول: خطر تیغ اوکام

351 

 

 سمت داراي کرد،تحصیل میهایی که شک در دانشگاهداشتند. بی

از پال به  1942ملی در سال  روزنامه در ستون 62بود. والتر وینچل

گان شناخته شده در دنیاي رین نویسندیکی از پرکارت«عنوان 

ت که او مدتی به صور شکی نیستیاد کرده است.  »نویسندگی

از او  یزندگکه مجله شکی نیست و  بازي کردال ببیس ايحرفه

  بود، و شکی نیست که ... کردهتقدیر 

دیکاي از پال در ستون سن چالرز دریسکول به طور پیاپیبراي مثال، 

. نوشته زیر 63یاد کرده بود نیویورك، روزهر  ملی خود با نام

  باشد:می 1945آوریل  7از روزنامه برگرفته 

  

 اهالی دوست و همکار قدیمی من از یک پال توئیچل،

س ؛ اکنون او در لبااست نگارنتاکی است، او یک روزنامهک

ه بیشتر دستگاه تایپی ک و با استفاده از ستوان با درجه نظامی

                                                           

62 Walter Winchell 
63 Charles Driscoll ,nationally syndicated column, New 
York Day By Day 
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را دیده  دنیا مختلف مناطق ،دستگاه تایپ منترین از قدیمی

  ... نویسد، براي من میاست

یقا، پاناما، اوشنیا، تانگا، هند، آفر درپال  تایپ دستگاه

  .کار کرده استت و چند نقطه دیگر جهان فلسطین، کر

بوده  ودخ به فکر دوستانپال که در کنتاکی و نیویورك 

ت. او به نیس کنم بدت، یک شعر کوتاه نوشت، که فکر اس

، و شبانگاهی ي، یک ستارهاست کردهیک ستاره نگاه می

اي است که مردان خردمند را به همان ستارهاین باور دارد 

  آخور عیسی رسانید. شعر او به این ترتیب است:

  ،اي ستاره شبانگاهی

  ،ونددر جام شب و خدا

  در انتظاري صبورانه در افق،
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گام  نفر هامیلیون ،نفرین شده يجادهانتهاي که در  درحالی

  64.دارندبرمی

خوب، شاید خوشتان آمده باشد، و شاید هم نه. هر کس 

  . براي خود درك شعري متفاوتی دارد

  از دوست قدیمی خوب است، و اینکه شنیدن خبرولی 

نند، که به سمت او پرتاب میبدانیم، برخالف چیزهایی ک

   .وجود دارددر روح او  شاعر بودن،

  

چه شخصیتی  پال گیرد.ام میکنم خندهها را مرور میوقتی این

  .داشت، چه عمق روحی داشت و چقدر شوخ طبق بود

. بر بیاوریدبه یاد که چاپ کرده بود را هاي رنگی کارت پستال

 يمحل تولد پال توئیچل، نویسنده«، بودنوشته  هاروي آن

                                                           

64 Evening star, 
in the bowl of night and god, 
over a horizon you wait so patiently, 
While down the bloody road millions trod. 
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همه  را براي هارتاو این کا» ه، پادوکا، کنتاکی.هاي کوتاداستان

از این کارت  هاي محلی پادوکا پرفرستاده بود، و حتی مغازه

  بودند.  هاپستال

دانستند این قضیه خندیدند، ولی بقیه نمی بر سرخیلی  دوستانِ او

ها آنطور که مشخص است او این کارت پستالچه برداشتی کنند. 

رت کا خاطردادند، و به . بعضی پاسخ میفرستادرا براي همه می

از او تشکر  داد،را نشان می تصویر خانه تولد او که یپستال

 رآخ هک پرسیدندور کرد که از خود میتوان تصدند، ولی میرکمی

لی فرستد؟ خیارت پستالی با تصویر خانه خود میچه کسی ک

  عجیب بود.

. اینکه دارترین موضوع رسیدبه خندهتوان ولی با کنکاش بیشتر می

ی دتحتی براي م بوداي که تصویر آن بر روي کارت پستال خانه

محل اقامت پال نبوده است. دین مک ماکن، در  ،هم کوتاه

وکا هایی که در پادتوئیچل، تصویر تمام خانه يجستجوي خانواده

ی ها شبیه به این نبودند. یکداشتند را نشان داد، ولی هیچیک از آن
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 ي وي شده بودباعث خندهکارت پستال این از دوستان پال که 

تا کنون حتی یک پنی هم به خاطر  نوشت و گفت که براي پال

حدس من . است نیامده گیرِ وي ي اودر خانه »اتاق پال توئیچل«

، نه خانه او است تصویر ،است که تصویر روي کارت پستالاین 

  پال. 

  

 سندهیون چل،یتوئ پال تولد محل« عکس، ریز نوشته. پال پستال کارت

 ونیسکلک مجموعه از برگرفته ».یکنتاک پادوکا، کوتاه، يهاداستان

  .کراکن مک يروستا یعموم کتابخانه ژهیو يها
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ر این داري دممکن است آخر این من باشم که به شکل خندهالبته، 

لی اص دانیم، مادرِما می ي. زیرا آنطور که همهکنمباره اشتباه می

کرد. و نکته در این خانه زندگی می که او را متولد کرد پال

ت یکی که حقیق ، به این خاطردانستیداینجاست که شما این را نمی

عث ، و همین باشودنمایان می ي اوهاپس از دیگري در داستان

 ترراحت ،بینیممی خوب . وقتیاستموضوع شدن  تردارخنده

ها باعث خشم و عصبانیت او کنیم که چگونه تمامی ایندرك می

که در فصلی دیگر به آن خواهیم  شداو  65نشینیخرهصدر روزهاي 

  پرداخت. 

مستندات واضح است این است که  این که با خواندن يولی چیز

هاي او لذت ها از شوخیداشتند. آن دوست او را همگی او دوستان

است. ارزش قائل  هادانستند چقدر براي آنبردند، و میمی

، مانند دیببینفرستادند می او هایی که براينامه درتوانید این را می

                                                           

٦٥ Cliff Hanging  باشدمی "آویزانی از صخره"که معناي لغت به لغت آن .

  (مترجم)
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 66نتوسط هرب والرستی این متنها یافتیم، که در پرونده متن زیر

  نوشته شده بود:

  

خواهم می از شما واقعی است که زیر داستانی داستان

بودم و  نت لوئیسها پیش در بیمارستانی در سیبخوانید. سال

 ورراه د کشیدم. پرستارم را براي تلفنمی دردمثل سگ 

  . مثل برق برگشت و گفت:احضار کردند

آقاي والرستین، والتروینچل از واشنگتن دي سی پشت خط "

  "است و می خواهد بداند حالتان چطور است؟

ک توروخدا، بهم ج«آن همه دردي که داشتم گفتم، با 

  ».نگویید

دانم چه بگویم یا چه کنم، نمیخواهش می«اد، او پاسخ د

چه به راه دور استماس ت کاري کنم، آن مرد پشت خط .

  »او بگویم؟

                                                           

66 herb Wallerstein 
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نیستم و اصال هم  67کی چه کسی استبه او بگو من در «

  برایم اهمیتی ندارد.

ندي برگشت. لبخ عجیبچند دقیقه بعد پرستار با ظاهري 

 نور خورشید بر اش مانندفراخ بر لب داشت و چشمان آبی

، من یدمرا ببخشآقاي والرستین «رقصید. گفت، روي دریا می

یس نوروزنامه واشنگتن با اهلِ وینچلتباه کردم. والتراش

ما از . پیغام تلفنی شرا دارد فرق داردهمین نام  نیویورکی که

. او گفت که دوکا بوداز پا قدیمی شمایک دوست 

خیلی ارادتمند شماست ...  ولیشناسد، کاب را میآیروین

  »پال توئیچل بود، یک دوست قدیمی. نام او

رین خانم، این بهت«یک لحظه به فکر فرو رفتم و گفتم: 

ها باید سختی را در زمانداروي امروز من بود. دوست 

                                                           

اي است که موضوع مجله Who's whoمعنی کلمه  کی چه کسی است ٦٧

  باشد. (مترجم)آن شناسانیدن افراد خاص می که هدف
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شناخت. این پیغام تلفنی به من نشان داد که هیچ چیز در این 

  »رد.تواند جاي عشق و دوستی را بگیدنیا نمی

بود.  ترنینورا ،نم روزِ آن بعد دوباره به فکر فرو رفتم. به نظر

  یکایک این کلمات حقیقی هستند و واقعیت دارند.

  

به  ما رايِب ولی احساس و تصویري که  این یک واقعیت باشدشاید 

گذارد است که حقیقت را با خود به همراه دارد. وقتی نمایش می

پال توئیچل است،  همچونهاي اصیلی موضوع بر سر شخصیت

یلی کند. باید خاو نمی نشناخت برايقضاوت کردن هرگز کمکی 

  تر به کنکاش بپردازید.بیشتر و عمیق

این کار را بکند. تواندهرگز نمیتیغ اوکام 
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  فصل دوم

  ظهور نویسنده معنوي

  

پال لیه عبیش از بیست سال است که دیوید لین به حتک حرمت 

نتقادهاي ا هاکیستاتوئیچل پرداخته است. سازمان اکنکار، و اغلب 

را به  یتوجهبیاغلب این  نیز دیویدگرفتند. نادیده میعموماً او را 

 ولی او دچار سوءتفاهمرد. شمبر می ثباتی بر اتهامات خودعنوان ا

دن داستان باعث روشن ش بیشتر زیرا که دوباره، بررسیِشده بود. 

  شود. بیشتر مطالب می



  فصل دوم: ظهور نویسنده معنوي

361 

 

د زند، مورهر کسی که در جامعه ساز مخالف بدانند می هااکیست

ضا ف«مسائل مذهبی.  مورد درژه به ویگیرد، هجمه و انتقاد قرار می

، به معناي احترام گفتسخن میکه پال از آن  »دادن به دیگران

ها در اعتقادي است که بر به دیگران و آزاد گذاشتن آنگذاشتن 

این به معنی واکنش نشان ندادن به  گزینند. به عبارت دیگر،می

. است خودمان زندگی واقعیدیگران و تمرکز بر عامل بودن در 

، و خواهیم خلق کنیم صرف کنیمرا براي آنچه می توجه خود

 که در عوض به ما عشق داده کنیمکسانی  را نثارخاص خود  محبت

دهند، به جاي اینکه مورد تشویق و حمایت خود قرار می و ما را

  است.  ما متفاوت نسبت به هادیدگاه آننگران کسانی باشیم که 

ه باید آگاهی خود باشیم، بلکتمرکز ها باید مراقب با این وجود نه تن

. پال یمتوجه کننیز  اندافتادهبه چیزهایی که در ناخودآگاه ما گیر 

 به همسر جدید 1964آگوست  17این موضوع را در نامه مورخ 

  :توصیف کرد 3جلد  هایی به گیلنامه، گیل، در کتاب خود
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د... باقی می ماناه منفی در ذهن فرد بعضی اوقات یک دیدگ

 آن دیدگاهفرد تالش کند تا از آن رهایی یابد،  و هرچقدر

ن کاري است که بسیاري از ... این هماماندمیباقی همچنان 

ها با فرد هاي تلویزیون، رادیو و فیلمها، برنامهروزنامه

هد؛ در دروي میکنند. بعضی اوقات این اتفاق با اختیار می

. این دهدروي می نویسنده ناآگاهیبقیه موارد به خاطر 

وضعیت بر روي فرد تأثیر گذاشته و فرد نیز این دیدگاه 

ي نحوهدارد بدون اینکه از مینگهمخرب را در ذهن خود 

  ... باشدرهایی از آن آگاه 

 ،شودکاشته میدر ذهن فرد  يکه ایده یا تفکراین به محض

ر د توانیدمی ها رااینگونه نوشته –کند رشد می به شدت

در ذهن فرد  اي خاصهایی که به قصد قراردادن ایدهروزنامه

ه بگناهکاري  هایی که در آن فردداستان، یا اندنوشته شده

  ... ببینید پردازدویرانگري می
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نحوه انجام اینکار در روزنامه اینگونه است که بر روي یک 

و د ننکنقدر آن را تکرار میو آآنقدر کار کرده ایده خاص 

تا جایی که  –ند نکآن را به ذهن مخاطبان فرو می

 خواننده و کردهرد هاي پیش روي خواننده، وي را خُواقعیت

در این  پذیرد. گویی هیچکسبرا  هاشود آنمجبور می

این  اگر –نیست ها این ایده توسطرد شدن خُکشور نگران 

 ،یاز دوران کودک و باشند یا از گذشته آمیزها تبعیضایده

  شود. سخت می هاآن رهایی ازباشند، تعلیم داده شده 

  

ورد در این م. ي یک طرفه مواجه هستیمباري دیگر با قدرت رسانه

اند ها در ناخودآگاه ما گیر افتادهها پیامهایی را که طی آنما روش

ا ساز شوند رما مشکل توانند برايها آگاه نباشیم میو اگر از آن

  کنیم.مشاهده می

ب ر کتادیوید لین د چیزي که دانستند که بیشتر آنمی هاکیستا

هاي منفی هستند که نه با آن موافق بودند و خود نوشته بود دیدگاه
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. به همین خاطر شوند هاوارد خانه و زندگی آن دادنداجازه مینه 

با این حال دیوید چندین دهه به کوبیدن کردند. به آن نمی توجهی

هاي گروهخود ادامه داد. او همراهان و یاورانی در طبل انتقادات 

ه ها یافت کتندروي مسیحی و محققان آنهاي اي، سازمانضد فرقه

د نکردها فکر میاین گروه يهمه. دادندشاعه میا بهترپیغام او را 

 ارزیابی و بررسیبراي  . و هیچ کاريهستندتحقیقات او دقیق 

از  ویدبه دی هاکیستا پاسخ ندادند. عدم صورتاطالعات دیوید 

بود، در حالی که قصد  وي هاينوشته حکم تأییدي برنظر او 

ی بود هایفضا دادن به او و جلوگیري از بحث از این کار هااکیست

  اي نداشت.که هیچ فایده

هاي منفیاستند توجه خود را بر روي دیدگاهخونمی هاکیستا 

معطوف کنند و این به نفع دیوید تمام شد، او مدعی بود که 

اعث . این بکنندها فرار میمواجهه شدن با این واقعیت از هاکیستا

شد و باعث قوت گرفتن  کاريتقویت تئوري او در مورد پنهان

ان واکنش نش هاي اوبه حرف هایستکاشد. اگر  بیشتر پیامِ او
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 باز همکردند، دیوید به دروغ پراکنی متهم میو وي را  دادندمی

ها به خاطر این است که دادن آن جوابشد که مدعی می

ریب و ف ه شده استها دروغ گفتخواهند قبول کنند که به آنمین

دروغ پراکنی را ساده و آسان  ها. به عبارت دیگر، رسانهاندخورده

 ی بدونگویهیچ راهی براي پاسخ ولی در هر صورت،کنند، می

   باشد وجود ندارد.نآمیز اینکه به نظر مدافعه

گفت معدودند کسانی دهد که وقتی پال میاین موضوع نشان می

ه . بکنند، حق داشتها احتیاط میکه در پذیرش نظریات و ایده

. باشد داشتهحقیقت براي اکثریت اهمیت آید که پیش میندرت 

این همه نظریات را داشتند، حقیقت عالقه  خوداگر مردم واقعاً به 

 آمیزياتهام چرا القا کردن تصاویرکردند. بدون تحقیق باور نمی

  ساده است؟اینقدر از آن ندارند  یمردم هیچ دانشکه 

گیرند. ناخودآگاه انسان شکل می این تصاویر درعلت این است که 

. اگر شوندایجاد میما  ناخودآگاه ی و قدرتمند در پسِتصاویر منف
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ها اجه شویم و اقدامی براي تصحیح آنها موصورت ممتد با آن به

ین شوند. اتهامات نیز به هممی محکم ینکنیم، تبدیل به اعتقادات

ها باید براي شناخت سایه ما ابند. پسیترش مینحو در جامعه گس

 نگاريامهروزناصلی  ي. این وظیفهیمانبتابو دیدن آنچه هستند نور 

. سانهاف سِدستیابی به حقیقت موجود در پی یعن –است  1تحقیقی

گوي آزاد ، متوجه شدم که گفتامولی با توجه به تجربیاتی که داشته

رفه هاي یک طرسانه يقدرت هیپنوتیزم کنندهقادر است است که 

  فرآهم کند.  ما رد کرده و امکان دیدن تمام واقعیت را برايرا خُ

، وبیده باشدکبیش از بیست سال بر طبل اتهامات  یکه به مدتفردي 

دید مردم  يچه آن اتهامات درست باشند چه غلط، قادر است نحوه

د را بدون آکادمیک ادعاهاي دیوی تارنمايها را تغییر دهند. ده

ا به هاینکه شخصاً بررسی کرده باشند، پذیرفتند. وقتی مقاالت آن

ان وکافی از اطالعات یکسصورت گسترده منتشر شد، تعداد زیاد 

                                                           

1 Investigative Journalism 
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ي بر رو تأییديمهر  همچون خود شد،که از منابع متفاوت نمایان 

  . ها بودآن

جه شوم، من نیز تر از آن این بود که بدون اینکه خود متوجالب

دم. این موضوع غلط را پذیرفته بو تعداد زیادي از این نظریات

 من يسازي و تصحیح تصاویر غلط را برااهمیت توجه به پاك

 ست وا کامل هدف ما آگاهیِ، نمایان کرد. اینکه همیشه بدانیم

حال به هر کجا ما را برساند، از اهمیت حیاتی جستجوي حقیقت، 

یم رسیم که اعتراف کنحتی اگر به این نتیجه ب برخوردار است؛

کم حم ما طریق معنوي با را ایم. این رویکرد رابطه مااشتباه کرده

  کند.می

  

  رومی، شاعر صوفی، شعري دارد با همین مضمون: جالل الدین

هایی که بر علیه این دختر پراکنده شده است دروغ داستان

تی با توان دید که حدیگر نباید ادامه یابند. ولی می هستند و
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ر چیزي د ها را کنار گذاشت،توان این شایعهوجودي که می

الن اتصور ما باقی مانده است. تصور و قلب ما مانند یک د

 شوند، بعد داخلفکار در ابتدا وارد این داالن میا –هستند 

  خانه راه میابند. 

که در اعماق  صورتیو هر  تمام دنیا مانند یک خانه است،

خانه نمایان شود ...هر چیزي که  منزل کرده باید در افکار ما

، بدانید که یک روز در خانه آن شودمی بینید وارد داالنمی

د، بینیید. و تمامی این چیزهایی که در دنیا میرا خواهید د

نید در ه در اینجا ببیاعم از خوبی و زشتی، ابتدا قبل از اینک

  2اند. داالن بوده

                                                           

 گرچها نددکر که كکنیز ینا يعود از دفرمو":	فیه ما فیه"از کتاب  37 فصل ٢

 همو ینا ،نشست يچیز جماعت ینا همو در مّاا نتفر هدانخو پیش غستدرو

 همه ینا ندرو خانه در نگهآ یندآ هلیزد در اول هلیزستد همچو میآد باطن و

 بر ستا قدیم خانه ینا که بگویند نیشاا گرا یدندد روـمعمرا هـخان و دـییدنزا
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 آن همچنانک تـسا دثاـح هـخان نـیا هـک مـیهادـیدما نچو دنشو حجّت ما

 و ننددانمی يچیز خانه ینا جز و نداستهر خانه ینا اریود و در از که رانجانو

 نمنبتشا نیست يجوهر نیشادر نداستهر نیاد خانۀ یناز که دـخلقانن ،دـیبیننـنم

 و نبیاابر گویند قدیم را المـع ناـیشا رـگا دـنرو ورـف اـینجدر هم ینجاستاز

 هـچ لاـس ارهز ارهز ارهز بصد عالم از پیش ستا دهبو دجوو را نیشاا که لیااو

 که نباشد حجّت دعد نهو حدّست نه را آن که دعد يجا چه و لاـس ياـج

 آن از بعد و را خانه ینا وثحد تو همچنانک ندهایدد را عالم وثحد نیشاا

 مدَـقِ وـت رـخ اي تیـنسدا هـبچ المـع وثحد که میگوید بسنّی فلسفیک آن

 دثحا که ینستا معنیش قدیمست عالم که تو نتگف خرآ .نستیدا هـبچ را المـع

 از باشد تر نساآ تاـثبا رـب هیاوـگ رـخآ دـباش یـنف بر هیاگو ینا و نیست

 نفال دمر ینا که نستآ معنیش نفی بر هیاگو که ایرز نفی بر هیاگو نکآ

 اول از شخص ینا که میباید ستا مشکل برین عطّالا و تـسا دهرـنک را رکا

 اريبید و ابخو در روز و بـش دـباش دهوـب خصـش آن زمالـم رـخآ اـت عمر

 بیاخو را ینا که شاید دنشو حقیقت هم ستا دهنکر را رکا ینا لبّتها بگوید که

 باشد دهنبو ممکن را ینا که باشد فتهر خانه بحاجت شخص آن اـی دـباش دهبر

 مّاا نیست ورمقد که ایرز تـنیسروا یـنف رـب هیاوـگ نـیا سبب دنبو او زممال

 نيچن دمبواو با لحظۀ میگوید که ایرز نساآ و ستورمقد تثباا بر هیاگو

 میستآد ورمقد که ایرز ستا لمقبو هیاینگوا مالجر دکرنيـچن و تـگف
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 ناظر ،نوشتن این کتابحاصل از هاي جنبه ارزشمندترینیکی از 

 هاکیستابودن بر تغییرات عظیمی بود که ایجاد کرد. بسیاري از 

هاي تهمت اصالحآن را همچون تولدي دوباره توصیف کردند. 

 يباعث زنده شدن دوباره اند،ها سال وجود داشتهکه ده قدیمی

  د. امید و شکرگذاري ش احساس

ود که اي نوشته بطی نامه نم ، برايیستکالین کمپبل راسن، یک 

حسی جدید از با  باراینخواند ولی هاي پال را دوباره میکتاب

 کیستاگشته است. گی بازپال دوباره به زند گویی کهاکتشاف، 

ال نوشته بود، با پ خود از رؤیاي ايبه نام جان، طی نامه ،يدیگر

                                                           

 عالم مبقد تو نچآ از ستاتر نساآ میدهد هیاگووثبحد ینکا سگ اي نکنوا

 سـپ ،تـنیس دثحا که ینستا هیتاگو حاصل که ایرز میدهی هیاگو

 هـک تـیهاندید و نیست لیلید را دو هر چو پس باشی داده یـنف رـب هیاوـگ

 ستا دثحا که نستیدا هـبچ وییـیگـم اورا وـت دیمـق اـی تـسا دثاـح المـع

 وـت يوـعد رـخآ ستا قدیم که نستیدا بچه تو نقلتبا اي میگوید نیز او

 )از فیه ما فیه (مترجم .رتمحال و تـسا رتکلـمش
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 اق نیافتاده بود. در اواخر رؤیاي او،بود اتف چیزي که چندین سال

ر باعث گیج ، این تغییپال توئیچل تبدیل به پال نیومن، هنرپیشه شد

. این رؤیا او را گیج کرده بود تا جایی که متوجه شد او شدشدن 

یک  به همراهو پال اکنون  3منظور از نیومن همان مرد جدید است. 

 مشابه دیگر . من صدها ایمیلِشدزندگی جدید براي وي آشکار 

  نیز دریافت کردم.

اینگونه این اتفاقات را  5گروه خبري تارنماي در 4نندمریل گرش

  شرح داد:

  ،داگ

. دباز هم ممنونم! از اینکه به این موضوعات پرداختی

عظیمی با خود به  بخشامواج شفا  ،کتابهاي این فصل

                                                           

٣ Newman  که متشکل از دو سیالبnew  وman  این  معنیاست که

  می باشد. (مترجم) "مرد جدید"دو کلمه در کنار هم 

4 Cheryl Gruendemann 
5 ARE 



 تمام حقیقت

372 
 

د. این انرژي خیلی قدرتمند و ملموس است. با همراه دارن

و  دیکنایی که یک به یک وارد اینترنت میهدیدن فصل

ها نوشته هایی که در گروه خبري در مورد آنگفتگو

نسبت به پال در گذاري سپاس یک حس عمیق از شود،می

توانست در انباري از کرده است. اینکه او میمن ایجاد 

  است.  انگیزعلوفه، سوزن حقیقت را بیابد برایم شگفت

جاد که ای است سازيیر شفافت، دیدن ستر اسآنچه جالب

ما  ها نصیبو خودشناسی که از خواندن این فصل دکنیمی

را  تارنماراس این زمانی بود که با ترس و هشود. می

دادم، در مورد آن فکر خواندم. به آن واکنش نشان میمی

این  به من . اکنونبردمبه درون میکردم، و آن را می

هایی که هستند با عشق و قدردانی تجربیات به خاطر هدیه

گاهی آ ساحلدر  رويپیاده ترینالعادهفوقاین  کنم.نگاه می

  نی است ...انسا
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رمان به مسی نگریستنتر از آن آزادي است که از ولی عظیم

ا خوانیم بمی که و دیدن اینکه چگونه جاهاي خالی آنچه را

د من خوشود. کنیم، ناشی میدوست داریم پر می که آنچه

تشکرهاي زیادي به  اساساً به این دلیل .دادمرا فریب می

 درها را بود که این زیرا به خاطر کار او دیوید بدهکارم،

اطر تجربیات به ختمامی این  ببینید،... دیدمدر خود  نهایت

سوال پرسیدن و آموختن است ... یر کردن در درونس ،  

پال منحصر به فرد بود و بدون شک همانطور که در طول 

یر خواهد بود. ولی تأثنیز  بعد از مرگ ،زندگی زیر سؤال بود

 چیزي جز فرصتی دیگر براي آموختن از پال مباحثاتاین 

  . نیست

  

اکنون از دیوید  هاآن: امشنیدهدیگر هم همین را اکیستها دهمن از 

ورت غیر این صیرا در به خاطر آنچه نوشته است متشکر هستند، ز
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 ا به داستانما ر امر این از پال بیاموزیم. توانستیماینقدر نمی

  . کندمیتري در اینجا هدایت عظیم

شد اي بزرگی که پال به ما آموخت و باعث میهیکی از درس

اینقدر با اهمیت باشند این بود که حقیقت با نظر کردن  اوتعلیمات

پذیر است. به این ترتیب، اساساً با زندگی ، امکان6جایگاه کُل از

عمل آن به و  شویمغرق میهمگراست. هرچه بیشتر در عمق آن 

  د. نکر واقعیت آن را بر ما نمایان میبیشتکنیم، زندگی می

ا براي رکنیم. ما باید واقعیت آن  شروع شک با ابتدا بایددر ، بله

حرف دیگران را  همیشه کنیم. هیچ دلیلی ندارد خود بازنگري

حقیقت را درك  خواهیم قدرت تمام عیارِبپذیریم. ولی اگر می

صورت است که  نآن را تجربه کنیم. در ای 7کنیم، باید تمامیت

نیم که بی، میمعنوياسطه، گویی با چشمان وناگهان به صورت بی

است. این یک درك ذهنی یا  قرار گرفته همه چیز در جاي خود

                                                           

6 Perspective of the whole 
7 wholeness 
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روح نشأت  ينیست، بلکه شناختی است که از جوهره اعتقاد

  گیرد. می

توان چنین چیزي را توصیف کرد؟ که چگونه می این استمشکل 

البته که نخواهید نتوانست. این چیزي است که از طریق تمرین و 

این مثل دانش آکادمیک نیست شود. حاصل میکنکاش درونی 

یم در توانمی ما با خواندن یک کتاب آن را کسب کرد. که بتوان

توانیم با اینکار دانشی که از نمی ولی مورد آن صحبت کنیم

  شود را کسب کرد.واقعی حاصل می يتجربه

ها د این همه سوءتفاهم هستیم. رسانهشاه ما است که دلیلبه همین  

یا  آن را سفر اثیري و.کنندمیتوصیف اکنکار را نادرست معموالً 

م یا هندوئیس از مدل غربییک . اکنکار را نامندي میرّتمرینات س

نامند. می 9شرق عرفانیا  8راداسوامیوفیسم یا ص مشتقاتیکی از 

اي پال هریباً تمامی تعلیمات را در نوشتهتوان ردپاي تقهرچند می

                                                           

8 Radhasoami 
9 Eastern Mysticism 
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حقیقت  هاانگاريدانند که این سادهمی هاکیستا یافت، ولی

  است.  كاطریق  صرفاً كاطریق  و. ندارند

تجربه محور، با آن مواجه  تعلیمات تمامیاین مشکلی است که 

 دنکر به دنبال راهی ساده براي دسته بندي مردم يهستند. عامه

 باشد، تمامیت زندگی يگیرندهستند، ولی اگر این تعلیمات در بره

را نادیده خواهد گرفت و آن  يجوهره ،بنديدستهچنین  آنوقت

  .خواهد شدفاهم تباعث سوء

 قطفدر یونان باستان، فیثاغورث نیز همین مشکل را داشت. او 

د رث نبود. بلکه عالوه بر آن، اولین فردي بوفیثاغو ينظریهکاشف 

موسیقی در مقادیر مشخصی اوج که نشان داد چگونه آواهاي 

شوند. یمو سپس با دقت باالي ریاضی در هر اکتاو تکرار  گیرندمی

در  که اعداداست  بیشمار و مهمی هاينقشاین به تنهایی یکی از 

در مقیاس  موجودهاي نسبتکنند. با این حال، زندگی ایفا می

دقیق و  يتوان از طریق مشاهدهاعداد را تنها می اسرارِو موسیقی 
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 توان بایافت. به عبارت دیگر، میوجودها درك رشد طبیعی 

  . کسب کرددانش آن را  ،تمرین، کار و تجربه

ورت أسیس کرد، به صرث به همین نام توکه فیثاغ یعرفان يمدرسه

ال ساخته شده بود که دانشجویان المرکز سمتحد يتعدادي حلقه

 گاهیآکردند. با گسترش فهم و بیرونی تحصیل می ياول در حلقه

اسرار بر  ترینو در آنجا بزرگ افتندیهاي مرکزي ترفیع میبه اتاق

 يشد. ولی، دانشجویان اجازه نداشتند آنچه در حلقهها فاش میآن

 بگذارند، زیرا اینخود آموخته بودند را با بیرون از حلقه درمیان 

ها از خرد و وفاداري به حقیقتی بود که شخصی آن يتجربه

خالی نبود که او  آموزش دهد. تنها دانشِفیثاغورث سعی داشت 

 که در ، بلکه او شرایط الزم براي بلوغ آگاهیدادآموزش می

همانطور که شد را فرآهم کرده بود. مراحل متفاوت شکوفا می

 او باعث ایجاد حسادت شد. همچنین ، اینکارِتوانید تصور کنیدمی

ی شهروندانی شده بود که هرگز این موضوع باعث نگران

اقاتی چه اتف مدرسه عرفان این يهاي بستهدانستند پشت دربنمی
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راس رشد کرد و بعضی بدترین چیزها را . هدر حال وقوع است

  تصور کردند. 

رود به حلقه ب توسط یک دانشجو که اجازه ودر نهایت این تَ

 آنجاکه وارد  است کرد حق او(ولی تصور می نیافتدرونی را 

س راهداغِ خاکستر ) به اوج رسید، او به خاطر رشک و حسد، شود

چه در مدرسه . او در مورد آنرا دمید و باعث فوران آن شد شهر

شد دروغ گفت و جامعه را بر علیه آن عرفان آموزش داده می

مردم به مدرسه حمله کردند و مدرسه را  ترقیب کرد، تا جایی که

  و به خاکستر تبدیل کردند.   نددسوزان ،در داخل آن با دانشجویان

اساتید به این نتیجه  که تسا هابه همین خاطر است که مدت

. این دعمومی ارائه کنناند که طریق معنوي را باید به صورت رسیده

ل مصورت کا توان طریق معنوي را بهمیبدان معنی نیست که 

اید ل کرد. بتوان معنا و حسی از آن را منتقتوصیف کرد، ولی می

 طمنتشر شده توس اینکه مطالب دلیلِ ،. از نظر مناین کار را کرد
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 ،کلی به صورت کهایجاد کرد این بود دیوید این همه سرگشتگی 

  وجود داشته است. كاتعلیمات  شناخت شکافی در

ت فرومی داستانی را در مورد فیلی گ الدینجالل در قرن سیزدهم،

ق بسیاري آمده بودند تا مخلوشد. داري میکه در اتاقی تاریک نگه

ند، ولی ها از آن شنیده بودند را ببینانگیزي که تنها در افسانهشگفت

ود خ ها قادر بودند فیل را با دستانچون خانه کامالً تاریک بود، تن

که فیل سر اینرا ترك کردند، بر ینکه مردم آنجالمس کنند. بعد از ا

کردند. مردي گفت که ه شکلی دارد با هم بحث و جدال میچ

لمس هاي بزرگ آب هستند، زیرا عاج او را ها همچون لولهفیل

د، ها همچون ستون هستنکرده بود. دیگري اطمینان داشت که فیل

بود. مردي که به گوش او دست  لمس کردهرا  فیلزیرا یک پاي 

 ی بزرگ هستند.یهاها همچون پرهد اطمینان داشت که فیلده بوز

اي است که در غرب با دانیم این همان داستان کودکانهاکنون می

ی رومی از این معروف شده است، ول 10»مردان کور و فیل«نام 

                                                           

10 The Blind Men and The Elephant 
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ف معنوي را توصی درك مسیرِ کرد تا سختیِداستان استفاده می

ذهن  کنند ولیرا درك می یچککو بخش ،بیرونیکند. احساسات 

ه کلیت ک کسانیتنها  امادرك کرده است، کل را کند که فکر می

 تند آن را بشناسند. تمامی اختالفاتآن را تجربه کنند قادر هس

  شود.امر ناشی میعقاید دینی نیز از همین  بر سرموجود 

 است این يشناساند، ولی نشان دهندهداستان طریق را به ما نمی این

. شودو شناخت منجر به درکی حقیقی می چگونه تجربه که

ن رشد آ باید در ما توان تنها از طریق مفاهیم به آن دست یافت.نمی

تیجه، . در نکسب کردکتاب  خواندن توان بارا نمی هر خرديکنیم. 

کند که مردم با آن ساده به ساختن پلی کمک می ن دیدگاهای

  کنند.  برقرار بهتري يمحور رابطهتجربه یتعلیمات توانند بامی

وا رهاي موجود در انتقادات دیوید که بر پال بسیاري از سوءتفاهم

م. شناخت بسازیهایی از دهد تا پلداده شده است به ما فرصتی می

چالشِ یافتن حقیقت و خطرِ  يدهها نشان دهناین سوءتفاهم

وده بر بتشخیص حقیقت زمان ينحوهآموختن . داوري استپیش
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ی هاي فانواقعیت درك و چه قصد مانیاز دارد،  تالش و توجهو به 

 يسترهگ اختالفات باشد، یا در حال مراقبه بر روي یا رسیدن به بطن

 . این اصول بخشیهستند یکیحاکم  خرد معنوي باشیم، اصولِ

 مشتق شدهحقیقت  است که از ايالینفک و اساسی از هر شاخه

  . باشد

 هاکه تنها قصد آن منفی هايدیدگاه با خرد خود، هاستکیااغلب 

که زندگی این  دانندها میآن گیرند.تخریب است را نادیده می

ي در جاي خود کند، و اینکه هر چیزحل می موضوعات را در خود

یکجا  در طوالنیبراي مدتی . ولی، زمانی که چیزي قرار دارد

است  به این معنیشود،  و قادر نیست به خودي خود حل افتدمیگیر

ی ها و در جایتپه آن باالي . معموالً دردرسی از قلم افتاده است که

مدفون شده است. این کتاب  ايگنجینهرا نداریم  که انتظار آن

نمایش  به را کشف شد یافتن این گنج آنچه از ماجراجویی

دست  ماجراجویی چنین بهخواهیم . در نهایت اگر میگذاردمی
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کند را روشن می 11که کُل باشیم به دنبال گنجی بزنیم، بهتر است

کند. پراکند، و معناي این جهان را افشا میهستیم نور می آن کهو بر 

  آیا این بهترین نوع افشاگري نیست؟

  

  جستجو
  

نامید، زیرا شامل » جستجو«دیوید لین فصل دوم کتاب خود را 

به صورت بیرونی با ، زمانی که پال بود 1963تا  1950هاي سال

چندین آموزگار معنوي رابطه برقرار کرد. همانطور که کامیل بالو، 

به دیوید نوشت، پال همیشه  1977اي به سال همسر اول پال، در نامه

  در حال جستجو بوده است:

او (پال) همیشه به مسائل معنوي عالقه داشت. او زمان زیادي 

 نويموضوعات مع ازا صرف مدیتیشن، و خواندن هر آنچه ر

کرد. در نیویورك ما به چندین کلیسا و مراسم یافت میمی

                                                           

11 Whole 
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 ه پال را بهمذهبی رفتیم. تنها به عنوان مهمان ... من همیش

  شناختم.جوینده دین می یک عنوان

  

ال گوید پشناخت، پس اینکه میکامیل پال را از دبیرستان می

 از اومدت شناخت  لِبه کّ به مسائل معنوي عالقه داشت ههمیش

با  .اشاره دارد هنوز از او با خبر بودپال تا زمانی که  جوانی دورانِ

یل دیگر مهمان معمولی نبودند: ، پال و کام1950این حال، در سال 

ملحق شده و به آشرامی  12یکتاگراییها به کلیساي خود اشراقی آن

  در واشنگتن دي سی نقل مکان کردند. 

، بنیانگذار این کلیسا، همکار نزدیک فرد 13سوامی پریماناندا

خود اشراقی  ياز حلقه 14تري با نام پاراماهانسا یوگاناندامعروف

  بود. 

                                                           

12 Self-Revelation Church of Absolute Monism 
13 Swami Premananda 
14 Paramahansa Yogananda 
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اطالعات زیادي مربوط به مدت زمانی که پال با پریماناندا گذراند 

ر د اینکه پال در طول پنج سال حضور خودقط فدر دسترس نیست، 

ه نام کلیساي سوامی، ب انتشارات ياین گروه، ویراستار و نویسنده

  بود.  15صلیب عرفانی

سا  زندگی پال در کلینویسد، می همانطور که دیوید در کتاب خود

  ناگهانی متوقف شد:به صورت 

  

ه بوئیچل خواست تا ، سوامی پریماناندا از ت1955در سال 

کلیسا را ترك کند. در همان  خاطر خطاهاي مرتکب شده،

 1960سال، پال و کامیل از هم جدا شدند. و باالخره در سال 

  از هم طالق گرفتند.

  

همان اتفاقی است که پال در سمینار جوانان پال به نظر  ياین تجربه

  :به این شکل آن را بیان کرد 1971سال در اکنکار 

  

                                                           

15 Mystic Cross 
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که در خانقاه یا آشرام  امهمردمی بودمن همیشه مخالف 

 مطور دائ به این اماکنکنند زیرا در تعدادي از زندگی می

ود خ زندگی زنی، و بزرگترین دعواي مشتامزندگی کرده

داشتم. من را اخراج کردند. من  را در یکی از همین جاها

مشکل دعوا را شروع نکردم، ولی من بودم که اخراج شدم. 

ه صورت دائم در کنار هم زندگی وقتی مردم باین است که 

مندان، یا هر کس سال يکنند، مانند افراد مسن در خانهمی

شود، ها به صورت وحشتناکی تسریع میدیگر، کارماي آن

الك کارما آنقدر زیاد است در آشرام. سرعت استه به ویژه

به همین خاطر  ،آیدمی هاآن دانند چه بر سرنمیها آنکه 

ویند دوري و گبه همین خاطر میشوند. می متخاصمخیلی 

 ، خصومتتحت این شرایطدگی دوستی. بعد از مدتی زن

  شود.ایجاد می
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وط به سال مرب الهیفلوت دیوید به بخش جالبی از کتاب پال با نام 

به صورت مواجه شد، در آن زمان هر بخش از این کتاب  1966

  :شدچاپ می16اوریون يماهیانه در مجله

  

 ؤسسم م که سوامی پریماناداي هندي، کهبه خوبی به یاد دار

 شخصیی وقت«سی بود، گفت کلیساي یوگا در واشنگتن دي

زندگی چیست، او چند  يپرسید فلسفه 17از برتراند راسل

  .»پاسخ به این سؤال نوشتجلد کتاب در 

وقتی مریدان مسیح از او همین سؤال را پرسیدند، او گفت، 

د زیقلب، ذهن، روح و جسم به خداي خود عشق بوربا تمام «

یز خود ن يد به همسایهورزیو همانگونه که به خود عشق می

  »به همان نحو عشق بورزید.

  

                                                           

16 Orion 
17 Bertrand Russel 
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 1970در سال  روشن راه انتشاراتاین است که وقتی  جالب ينکته

، نام سوامی پریماناندا به را به صورت کتاب چاپ کرد متون این

کرده بود. از آنجایی که دیوید این موضوع گ تغییر نسیسودار

به  در آن فصلما هم کند، جایی نام را در فصل پنج بررسی میجاب

  این موضوع خواهیم پرداخت.

ه بود، نوشت 1959را در سال  الهی فلوت پال از طرف دیگرولی 

ایید بی پس ،حال بررسی آن هستیمدر اکنون اي که ما یعنی دوره

سوامی  ازال پبا نقل قول ازیم که ن کاملی بیاندتر به متنگاهی دقیق

ان هایی را نشدرس به ما این متن به نظر من. شودشروع میپریمانادا 

ها از آموزگاران معنوي متعدد حال آموختن آن که پال در دهدمی

  بود:

  

ود فراتر خ افراد معاصردر هر عصري از بزرگترین فیلسوفان 

ر هربار با حضواند که بوده انسانناجی ها همیشه . آناندبوده
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در مخصوصاً آورند، را به این جهان می کالم خدا خود

  زمانی که انسان در زوال معنوي بوده است.

 قلب خودا بها ان هستند، زیرا آنولی اساتید فراتر از فیلسوف

. کشیش و دهندآنچه انسان باید انجام دهد را آموزش می

تر است. حال آنکه هیچ مهمآموزد که سازمان روحانی می

بزرگی تاکنون از سازمان مشتق نشده است، بلکه از  يفلسفه

 يکه مسیر جستجوي او مطالعهاست تق شده فردي مش

  بوده است ....  او هايراه و روشو  وندخدا انفرادي

هریک از ما باید مسیر خود را در عالم بیابیم، تا بتوانیم خرد 

به روش خود،  – آن وارد شویمبه زندگی را درك کرده و 

  .کنیمدرك میشناسیم و تنها روشی که مییعنی 

ها و فنون ي که روشمکن است ما خرد الهی را از استادم

را  ماتاگر تعلی، کسب کرده باشیم. دهدخود را آموزش می

، با تالش خود، و از طریق واالوجود مستقیماً از آن 

توجه به درك خود نائل  سازي فنون شخصی که باساده
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ارد خود و يبه شیوهوقت ایم، دریافت کرده باشیم، آنشده

  ایم.شده مسیر حقیقی

  

به  خود؛ این چیزي بود که پال يبه شیوه مسیر حقیقیوارد شدن به 

ده ازمان مشتق نشبزرگی هرگز از س ي. هیچ فلسفهبود آن دنبال

به دنبال حقیقت شود که خود هایی ناشی میاست. بلکه از آن

پال  منحصر به فرد تعلیماتتبدیل به ویژگی  موضوع هستند. این

هاي بعد از آن شد. این یکی از اصول اساسی اکنکار است در سال

ها را آن ،هااست که پال در همین سال یهایکه منشأ آن درس

  .آموخت

  

  خویشِ خالق

  

ایم، ا یافتهر نویسندگی پال ياکنون که سوابق مربوط به اوایل حرفه

ها، براي روزنامه 1930در اواخر دهه  بینیم که او نویسندگی رامی

 هاي مختلفمختلف در روابط عمومی مجالت و از طریق مشاغل
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او استعدادهاي خالق خود  1950حوالی سال  در آغاز کرد. ولی،

  عنویت.مبه  –را به چیزي که همیشه عالقه داشته است معطوف کرد 

  

عجیب در وجود من است که عمیقاً خالق  یک بخش

دهد که چگونه خلق آن بخش اهمیت نمی، و باشدمی

ابه با کالمات، هنر و چیزهایی که طبیعتاً مش فقط بایدکند، می

که  ت، بخشیمن اسدر عجیب  یبخش اینهستند کار کند. 

  کند.همیشه من را کم و بیش کنترل می

 آن را فرو کردندیاند که سعی مدر گذشته افرادي بوده

هایی در جهت منافع خود بنشانند یا آن را تبدیل به کانال

از روي  نم بدون توجه به آنچه احساساتکنند، ولی من 

 این روح به هیچ وجه گویند، طغیان کردم.منطق به من می

  گیرد.قرار نمی بشري قواعدتحت کنترل 
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 خود را در درونِکند طلب میروح اگر راه و روشی که 

شود، فلج شده و در لجنزار فراهم نکنم، زندگی سخت می

 رود.فرو می

  1957پال توئیچل، دندان ببر، سال  -

  

 داشته واعدقمبتنی بر ِ زندگییک  که دهداین نیرو به پال اجازه نمی

 .این نیرویی خالق بود که طریق باید مطابق با میل آن باشدباشد. 

حرارت خود  او بگیرد، زندگیِ کرد آن را نادیدهسعی می او اگر

  کرد.از دست داده و راه خود را گم می را

رد همان کنویسندگی ترقیب می يل را به ادامهپاکه  ینیروي خالق

پال را در این زمان، از یک تعلیمات معنوي به  نیرویی بود که

دیگري هدایت کرد. همانطور که او بارها گفته است، او مابین 

کرده بود. ولی طی تمام هزاران کتاب و تعلیمات معنوي جستجو 

برنداشت. به  مدت جستجوي خود، هرگز از نویسندگی دست

ه دنبال د، بلکه بشکوفایی معنوي بو عبارت دیگر، نه تنها در پیِ
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بتواند این خرد خالق را که حس  تعلیماتی بود تا از طریق آن

  ابراز کند.  را است گیريکرد در درون او در حال شکلمی

گیري را به هاین نتیج ،یرات بیرونی زندگی پالتمرکز دیوید بر تأث

نیروهایی بودند  ،کند که این رویدادهاي خارجیذهن متواتر می

آنگونه باشد، گویی که آموزگاران و  ،پالکه ند که باعث شد

ن ، ولی پال خیلی بیشتر از ایکردپال را تعریف می هاآن تعلیمات

 یت نیروهاي خالقدانسشد. میها از درون خود هدایت میحرف

  رانند.می پیش به که او را وجود دارند

  

  18دیدگاه تمامیت بین

  

من به سال گذشته را با  30از بیشتري هاي پتی سیمپسون یادداشت

ود، داشته بهایی که نگهها و مقالهاشتراك گذاشت. در بین نامه

ین سمینار جوانان در سال پال در اول سخنرانیزیر را که ي نوشته

                                                           

18 Vision of the Whole 
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توان دید که پال سعی باشد یافتم. در این نوشته میمی 1971

 هاي آموزگار خوب راگیکرد به جوانان کمک کند تا ویژمی

هاي پال تهولی نوشند. بهتري باشي بشناسند تا خود بتوانند آموزنده

ا شکالتی که بمدرسه، م درهمچنان به ما بینشی از تجربیات او 

  دهد:می ،بردهایی که در نهایت به کار میحلداشت، و راه هامعلم

  

ها اولین . شاید آنشرقی بود ،تفکر یونانیان يشیوه

مابقی همه  تند.داش تمامیت بینهایی بودند که تفکري غربی

یک  هنرِو  رمز. این نگر بودنددر تفکرات خود، جزء

ه به جاي اینکه از به این صورت ک خوب است؛ يآموزه

  ها صحبت کنیم از کل بگوییم.جزئیات یا بخش

کند، از  بیاناي را خواهد نکتهزمانی که آموزگاري می

یز ن کند، و اکثریت گروهصحبت میدیدگاه کل با گروه 

  آن براي خود بیابند. کلیتچیزي را در  توانندمی
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همیشه از زمانی  جالب اینجاست که موضوعات کالسیک

ها را بخوانم، نقدر بزرگ شده بودم که بتوانم آنکه آ

ها را آن گاهی که اکنونبردند، ولی ام را سر میحوصله

حبت ص تمامیت بیناز دیدگاه بینم که خوانم میدوباره می

  کردند.می

اي بود که ترشیده دخترِ ،يامیلی دیکینسون، شاعر نیوانگلند

هرگز خانه را  برد. اوخود را در خانه به سر می زندگیام تم

ر کوچه سکنم حتی تا سبزي فروشی ترك نکرد. فکر نمی

شد، و او هرگز خریداري می باشد. همه چیز براي او رفته هم

ه بخود دورتر نرفت. ولی شعرهاي او  يات پشتی خانهاز حی

   اند.ترتیب نوشته شده همین

 ند؟رسشاید بپرسید این افراد از کجا به چنین چیزي می

ها دیدگاه تمامیت بین داشته باشند در آن که شودچگونه می

 ايهکنیم حتی ذراینجا با مردم صحبت می که در احالیکه م

نیز خود یک ذره از آن را از آن را هم نداریم، و مردم 
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توانید این را به دست آورید، و ولی پس از مدتی می ندارند!

، بهترین راه موجود در جهان کنم تدریس کردنمن فکر می

  است. آموختنبراي 

آن را روش یادگرفتن یک موضوع، چه  من معتقد هستم

 بیرون رفته و آن را آموزش دهید.  ، این است کهیا نه بدانید

خواهید کرد. اگر  اگر آن را آموزش دهید، آن را درك

اید به باید و ی را انتخاب کردهکار را نکنید، مسیر سختاین

ن قرار آ تحت تأثیر، و به این ترتیب آن بپردازید يمطالعه

گوش  کسی. اگر در بین شنوندگان هستید و به گیریدمی

  اید. واقع شده دهید، مفعولمی

ضعیفی بودم، زیرا  آموزهمیشه به همین خاطر من دانش

هرگز به نشستن در کالس درس و تالش براي درك مسائل 

 ریختابه ي دیگر، حتی هادرسجبر و هندسه یا هیچ یک از 

 اي به آنچه معلمنداشتم. اصالً منطقی نبود. عالقه ايعالقه
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زیم و خود وبدانم و بیامتوانستم گفت نداشتم. به آنچه میمی

  مند بودم. با تحقیق بیابم عالقه

 درس تاریخ موفقسال اول دبیرستان بودم و در  زمانی در

 به آن مسائل شبیهاي به تاریخ و اتفاقات و عالقه زیرا نبودم

تم تصمیم گرفآن ترم از سال تحصیلی در ... ولی نداشتم

کرده و بر آوري در مورد ورزش یونان جمعتوانم می چههر

در  کنم بعد از مطالعهمیروي آن مطالعه و تحقیق کنم. فکر 

 به یرادانستم، زن خیلی بیشتر از استاد آن درس میمورد یونا

خش را بارقه الهام ب و زمینهپیشمن یافته بودم. دست  بینش

  یافتم که به درك محتواي آن برسم.

  

عادي  آموزدانشتوانست یک بینید، پال هرگز نمیهمانطور که می

 امتص مخاطبی که منفعل و نقشِ تالش براي بازي کردنِد. باش

و متوجه شد که ساز بود. امشکل ها براي اودرس آموختنو  است

وش ها گزمانی که به معلم بیشتر از کند،وقتی خود تحقیق می
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 میت بین که کشف کرده بوددیدگاه تما هنر. گیرددهد یاد میمی

وست آنچه د کردمیکه به صورت فعال سعی  استبه این ترتیب 

ها در میان بگذارد. آن و با دارد بیاموزد را به دیگران آموزش دهد

  .آن نبود سرکوب بهاین همان نیروي خالقی بود که قادر 

 یعنصر مهم براي اونامید،  می 19رو به بیرونپویاي که پال جریان آن

اساس  ،ده بود، و همین اصلبود. او بارها بر روي این نکته تأکید کر

  . دادرا تشکیل میاکنکار  او در مورد تعلیمات

ي چیزي نیست که بتوان به صورت ومعن آثاربه عبارت دیگر، 

هرگز قادر نخواهیم بود  اینگونهکنیم.  عل به خود جذبمنف

آن را از درون به بلکه باید طریق معنوي را درك کنیم.  يجوهره

یکی از  آن بیان کردنبیرون کشف کنیم، نه از بیرون به درون، و 

  است.  هاي آموختنِ آنبزرگترین راه

به  ،کرد تا با آموزش اکنکاررا تشویق می هاکیستاپال از ابتدا 

، كاهاي اري کالساز طریق برگزان کمک کنند. چه دیگر

                                                           

19 Active form of outflow 
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، ، یا صحبت با دوستانكاداري از مراکز معارفه، نگه يهاسخنرانی

موسیقی یا نویسندگی، او مردم در بیمارستان، خلق هنر، بازدید 

کنند  بازي هایی که نقش فعالیبراي آنطریق داد که توضیح می

نکار مسئله بر سر مبلغ بودن براي اکشود. تر شکوفا میخیلی سریع

ه کار را ب كا گانزم نیست حتی نام اکنکار یا واژنیست، زیرا ال

ه شود کنمایان می . در هر صورت تمامیت طریق بر کسانیدبر

  کنند. را در زندگی خود تبدیل به فعل میاصول معنوي 

 ه در زیر خواهیم دید، پال به دنبال این بود که این جریانِهمانطور ک

رائه ا شناخته شده، را از طریق تعلیمات معنويِ رو به بیرون خالق

خواستند تا پیرو و ها از او میموفق نشد. آن کاردر این دهد، ولی

دانشجو باشد، نه رهبر یا معلم. در حالی که پال به تعادلی بین این 

القیت و آموختن باید همراه هم دو نیاز داشت: دو عنصر خ

  بودند. می

  

  آزادي معنوي و مسئولیت
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اهی به نگ کندبه ما کمک می که به ما نشان دادمتن دیوید تعدادي 

ا زیر نامه فریدریک يها بیاندازیم. نوشتهزندگی پال در این سال

 1973می  12، به تاریخ 21شبروزنامه جنبه ویراستار  20ساتون

  باشد:می

  

هاي که سازمان آزادي 22، جک هاپنر1950در اوایل دهه 

که مرکز  24را تأسیس کرد و چارلز بورنک 23خالق شخصی

را تأسیس کرد، به همراه توئیچل و من، دانشجویان  25توانایی

                                                           

20 Fredricka Sutton 
21 Movement Newspaper 
22 Jack Hapner 
23 Personal Creative Freedoms Foundation 
24 Charles Burnek 
25 Ability Center 
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و  27دیانتیکس يبوده و به مطالعه 26ل. ران هابارد

  مشغول بودیم.  28ساینتالوجی

  

  دیوید نوشت:

  

شاخه  –به ساینتالوجی  1958پال توئیچل در حوالی سال 

وئیچل آید که تملحق شده بود. به نظر می –دینی دیانتیکس 

ها به که خیلی 29پاك جایگاهدر آنجا کارمند نیز بود و به 

  دنبال آن هستند، رسیده بود.

 

                                                           

26 L. Ron Hubbard 
٢٧ Dianetics : .سیستم توسعه یافته توسط مؤسس کلیساي ساینتالوجی، ل

جسمی با پاك سازي ذهن  –ران هابارد، که هدف آن تعدیل اختالالت روانی 

  رب است. (مترجم)از تصاویر مخ

28 Scientology 
29 Clear 
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پال نه تنها در آنجا کارمند بود، بلکه تعدادي از مطالب آموزشی را 

 .پال آورده شده است هاينوشت. در اینجا تعدادي از نوشتهمی نیز

  :1957، سال داريروانشناسی برده

  

ده کامل شرطی بو شه در مقابل پیروزيِهمی هاآمریکایی ذهن

 يندهتاریخ ما نشان ده ،انقالب تا کنون دوراناز . است

 ازاست، ولی امروز ذهن مردم آمریکا تکرار این واقعیت 

  گرایی احاطه شده است. سو با مغلوبهر

  

که  ، زمانیدهد: در آغازپال منشأ این اتفاق را به ما نشان می

ن واکنشی را مورد مطالعه قرار ذه ،ندانی مانند پاولفدانشم

عات براي کنترل مردم استفاده دادند، تعدادي نیز از این اطالمی

ناسی هاي روانشدهد که چگونه تاکتیککردند. پال توضیح میمی

ها مورد استفاده قرار ها و بعدتر توسط نازيتوسط کمونیست

گرفت. هیتلر با استفاده از تاکتیک تغییر جبهه از جایگاه دوست به 

ا رواج کل اروپدشمن و بالعکس حس شکست و سرگشتگی را در 
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 هايبودند که از آزمایش ترفندهایی ،هاداده بود. این روش

. بر ندبدست آمده بودها انجام شده بر روي خوك روانشناسیِ

ها اول با خصومت مواجه خوك ها، زمانی کهمایشاساس این آز

ر گذاشتند. ولی اگواکنش شدیدي از خود به نمایش می شدند،می

 واجهمدید و دوباره صلح هاي تهمحبت و بعد دوباره با سیکلبعد با 

ها شدند، در نهایت دچار سرگشتگی شده و مقاومت ذهنی آنمی

  دادند. می، هیچ مقاومتی نشان ندر آخرشد. رد میخُ

و  بلیغاتو ت کند که استفاده از شعارگیري میپال اینگونه نتیجه

  وقایع جعلی،

  

ها شود تا جایی که آنباعث ایجاد سرگشتگی در مردم می

کند. ایجاد رویکرد مغلوب را مجبور به قبول شکست می

  هدف همیشگی دیکتاتورها است.  ،بودن در ذهن دشمن
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هستند کسانی مانند ل. ران هابارد، خوشبختانه در نژاد بشر 

ی در سع که گروهی نتالوجی، رهبر یکی از چندمؤسس سای

  اي دارند...ره ظالمانهآزاد کردن خود از چنین سیط

مدت طوالنی در  ولی عجیب است که خطاي حقیقت به

ماند. دیر یا زود این خطا نمایان شده و ذهن بشر باقی نمی

داري هستند به پا سیطره برده مردمی که تحت يتوده

  خیزند تا خدایگان دروغین دیکتاتورها را نابود کنند.می

بعد از آن است که انسان آزادانه قادر است مقصود خود را 

  تعیین کند.

  

ال براي پها گذارد که مدتمورد بحث می به این مقاله موضوعی را

معنوي. با وجودیکه  : آزاديِاز اهمیت زیادي برخوردار بوده است

شته شده تالوجی هابارد نوبه تعلیمات ساین تمایلاین نوشته با کمی 

در ترویج خودشناسی را پال  يو عالقه توجهتوان میولی است، 

در آن دید. این موضوع به صورت برجسته در کل تعلیمات وي در 
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اکنکار آشکار است. چه موضوع در مورد فشار اجتماعی، انتظارات 

اویر ها براي القاي تصالقیات دینی یا استفاده از رسانهاعی، اخاجتم

، پال همیشه به اهمیت يچیز دیگرهر یا  مردم باشد ذهن منفی در

میشه ه به نحوي که تعادل فردي اشاره داشته است، يحفظ آگاهانه

  علت زندگی خود باشیم، نه معلول آن. 

مهمی در  پال با ل. ران هابارد بخش هايبا وجودي که کار

ند که کدیوید تأکید می بوده است، درك اینکه چرامطالعات پال 

ملحق شد سخت است. به آنجا  1958در سال  و پال خیلی دیر

زمان این رویداد را اوایل دهه فردریکا ساتون، که همراه پال بود، 

 1957را در سال داري روانشناسی برده پالشمارد، و بر می 1950

  نوشت.براي هابارد 

از  يرا از تعداد 1950اوایل دهه  ، یعنیدر اینجا ذکر شده تاریخ

ام. ها با او بودند نیز شنیدهاولین دانشجویان پال که در طی این سال

ان کمی بعد از اینکه کتاب هابارد با عنو ،ها به من گفتند که پالآن
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ع با هابارد شرو ،شددر آمریکا  کتاب ترین، پرفروش30دیانتیکس

  به کار کرد. این زمان درست قبل از تأسیس ساینتالوجی بود.

ها چقدر است، ولی مدعی بودند که دانم دقت اطالعات آننمی

بود، بخشی از  31هابارد در مورد تتان بیشتر به مطالبپال  يعالقه

 رد انسان که قادر است پوسته فیزیکی را ترك کند. زمانی که تتان

رافات وضعیت انسانی را دیده و دن است قادر است انحخارج از ب

 توانجذب شدن پال به این موضوع را می ها را التیام دهد. علتآن

  است. او بودهسفر روح تجربیات شخصی  ،به راحتی دید، علت آن

ه به من گفتند بحثی در دوران همین دانشجویان پال بودند ک

ین االزم است که گیري ساینتالوجی مطرح بود که آیا شکل

علیمات در تموضوع تتان در تعلیمات بماند یا نه، و پال بر حفظ آن 

، براي 1965ژوئن  5اي از پال که در تاریخ مؤثر بود. دیوید نامه

                                                           

30 Dianetics 
31 Thetan 
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یافت که این موضوع را تأیید را نوشته شده بود  32جان و آن فیش

  کند:می

  

 یِآموزش هايسرفصلابارد سعی داشت با استفاده از ران ه

 مردم را از بدن خارج کند، ولی صادقانه ،33کالج خود

. زمانی که من در آنجا کارمند خورد سختیشکست ، بگویم

در  یک عضوِشد تا به بودم، بعضی اوقات از من خواسته می

هاي ک کنم تا واقعیت تجربهکمکالس  درحال تحصیل 

توانایی خارج از بدن را درك کند ... هابارد هیچوقت این 

که بعد از اینکرد. اي نمیمن را تصدیق نکرده و به آن اشاره

  انجام دادم. در این زمینه او را ترك کردم آزمایشات زیادي

  

 1955که پال در سال بر این بود آید که باورِ دیوید می به نظر

سوامی پریمانادا را ترك کرد و بعد از آن براي مدتی کوتاه به 

                                                           

32 John and Ann Fish 
33 HCA 
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، 1950دهه  بینم، پال در اوایلِآنطور که من می ابارد پیوست. ولیه

ا کرد، کار بدر آشرام سوامی پریمانادا زندگی می هنوززمانی که 

پال حتی چند سال بعد از شروع مطالعات . ه بودهابارد را آغاز کرد

همچنان به هابارد نامه  1950ه در اواخر ده 34خود با کیرپال سینگ

ل دهد که پایگر به ما نشان مینوشت. این موضوع براي بار دمی

ی براي راه بود، بلکه به آزادي معنوي و یافتنفقط یک جوینده ن

آنچه دوست  آموزش همزمان باکمک به دیگران و فعال بودن، 

  مند بود. عالقه داشت بیاموزد،

 ، یک35دهد. ماري هانسناستان زیر همین موضوع را نشان مید

 شناختم، این داستان را برايها قبل میسال از دوست اکیست که

ها بود که خبري از او نداشتم، ولی زمانی که . سالنقل کرد نم

، 1970. در دهه شروع به نوشتن کردرا دید، ن کتاب آنالین م

 کرد، براي التیام مشکالتنی که ماري در سان دیگو زندگی میزما

                                                           

34 Kirpal Singh 
35 Mary Hansen 
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بود.  36روي بران خود با یک ماساژور آشنا شد. نام او دکتر کمر

حال هکه آن دکتر تاب ها در مورد اکنکار شروع به صحبت کردندآن

نشنیده بود، ولی وقتی ماري نام پال را گفت،  چیزي در مورد آن

  هاي دکتر تیز شد. مابقی داستان را از زبان ماري بخوانید:گوش

  

 و بعد »خوب میشناسم.او را ه، پال توئیچل. او«او گفت: 

لبی را . سپس داستان جاگفت که در ساینتالوجی با هم بودند

  تعریف کرد. نم براي

ومی ، که مسئول روابط عمن گفت که روزي با پالودکتر برا

 37بود و یک ساینتالوجیست واالمقام با نام جان مک مستر

د، کرو با ران هابارد از نزدیک کار میبود  38»پاك«که اولین 

هاي باال بودند. سپس سه در ردهبودند. هر مشغول صحبت 

 پاك نیستند. هابارد یک %100 »هاپاك«جان گفت که 

                                                           

36 Dr. Roy Brown 
37 John MacMaster 
38 Clear 
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نیاز از  رهاییقرار داده است، و آن هم » رهایی« به نام مرحله

  به خوده ساینتالوجی است. 

از  اي دورها به مکزیک رفته و خانهگفت که هر سه آن ري

تا خود را به ز و شب کار کردند ها روشهر اجاره کردند.آن

. گفت که کار طاقت فرسایی بود برسانند» رهایی« يمرحله

و مدت زمان زیادي به طول انجامید، ولی در نهایت موفق 

  شدند و به سطح خیلی باالیی از آگاهی دست یافتند. 

آمد. درب را باز کردند و راهب ی بعد، درب به صدا درکم

  سفید مویی را دیدند.

ها به نآ »است.ببینم اینجا چه خبر آمدم تا «مرد گفت، پیر

گفت که در غاري دور یکدیگر نگاهی انداختند. راهب 

ها و متوجه نوري درخشان از خانه آن کند،دست زندگی می

  است. ود و آمده بود ببیند آنجا چه خبرشده ب
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آزادي معنوي: هرگز نباید به چیزي اجازه دهیم روح را محدود 

ختلف در مورد این موضوع صحبت کرده ها روش مکند. پال به ده

بود. به همین خاطر آگاهی معنوي از اهمیت زیادي برخوردار 

 آموزد که چگونه از گیر افتادن پیشگیري کنیم.است، زیرا به ما می

، به همان بگشایددین به همان راحتی که قادر است آگاهی را 

  . مسدود کندرا  تواند مجاري آگاهیراحتی هم می

تا دهند ردم به ترس اجازه میتنها نتیجه ساینتالوجی نیست. ماین 

هاي دینی. من حتی از ترس به ویژهند، ها را محدودکآن

هاي عیتوض يام که مجبور بودند پوستهقدیمی شنیده هايیستکا

س حبعدي برسند.  يتا به مرحله بشکنندرا  خود آگاهیقدیمی 

ند در مورد طریق عقب نشینی کنردند باید از عقاید قبلی خود کمی

دوباره را تجربه کنند. به محض اینکه بر  تا حسی جدید از آزاديِ

ر د شکوفا شدن يردند، متوجه شدند که نحوهترس خود غلبه ک

ن ادامه دهیم و فراتر از آنچه طریق اینگونه است. باید به رها کرد

  را بیابیم.  تمام حقیقتدانیم برویم تا آزادي و می
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هابارد را  واژگانگفت پال تعدادي از ید حق داشت که میدیو

هاي توان تعدادي از اصول هابارد را در کتابکرد. میاستفاده می

ر ، جلد دوم، دهایی به گیلنامهپال یافت. براي مثال، در کتاب 

  ،نوشت، پال 1963می  23تاریخ 

  

که درجه بقا است. معیاري  »ضریب بقا« ]این نامه[موضوع 

ریب ضدهد. از کمترین مقدار تا بیشترین مقدار نشان میرا 

ابزاري منحصر به فرد است که چندین سال پیش توسط  بقا

یین ها براي تعشد، و یکی از بهترین روش ترسیمران هابارد 

  است... يِ زندگیوجود موقعیت فرد در مقیاسِ

  

  باشد:ر میزی به ترتیب به پایین مطابق با گفته پال، این معیار از باال

  

بقاي عالی؛ در اغلب موارد حق با اوست؛ کامالً  27 – 40

دار هستند؛ روابط خوب انسانی؛ مسئولیت پذیر، همه به او وام

همیشه خوش برخورد؛ او منبع و قطب حرکت و جنبش 
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داند؛ گوید؛ به خود ایمان دارد؛ میاست؛ حقیقت را می

  آرام است.  – 39علت است، و من آن هستم

  

  در کمترین سطح به ترتیب زیر می باشد:و 

  

مرگ. اشتباه. بدون مسئولیت. در تملک هیچ ندارد.  0.0

ها هیچکس. هرگز چیزي نخواهد شد. تمامی حرکت

دانم. تحت تأثیر همه متوقف هستند. دچار توهم. هیچ نمی

اي جز یک تکه سنگ یا تکهچیز هستم. هیچ چیز نیستم، 

  از من پیشی بگیرد.  تخلقتواند در چوب. هر چیزي می

  

                                                           

٣٩ I AM it  عبارت معروفی که پال در کتاب دندان ببر  "من آن هستم"یا

ساچ خاند، بیان کرد. یعنی احساس  هنگام مالقات با خداي اولین طبقه روح،

ارتباط با خداوند که گویی او همان خداست. در اینجا یعنی او همان علت است. 

 و نه معلول. و در ادامه همین باعث ایجاد آرامش و صلح می شود. (مترجم)
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ن از این ضریب براي ارزیابی تواپال توضیح داد که چگونه می

  ها و مردم استفاده کرد:گروه

  

یري جنبه گتوان براي اندازهبینی که از ضریب بقا میپس می

یا یک گروه از مردم، یک  عاطفی فرد یا یک شرایط،

ه ادیان لبتخبري و غیره و ا يشرکت تجاري، صنعتی، رسانه

  و کلیساها استفاده کرد. 

  

هاي معنوي را به ما نشان گروه درجالب توجهی  بخشضریب بقا 

 يو آزاد و براي دیگران فضا در حال شکوفایی بودهدهد: آیا می

ذیري و قیقت، مسئولیت پبراي گفتن ح فضاییقائل هستند؟ آیا 

قایی ببه این ترتیب سطح ؟ هستها در بین آن باوريتشویق خود

ان دید تومی اینگونه. شودکنند، مشخص میکه در آن فعالیت می

وي براي ارزیابی تعلیمات معن ،که چگونه پال از ابزارهایی مانند این

  کرد استفاده کرد.در آن زمان مطالعه میکه 
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  40کیرپال سینگ

  

نویسندگی کرد و براي او ر زمانی که پال با هابارد کار مید

  آموزگار معنوي دیگري آشنا شد:، با کردمی

  

من تحت آموزش آموزگاران زیادي قرار داشتم، و شاید باید 

، قدیس هندي، که 41آموزگاران بیشتري را ببینم. مانند مهر بابا

 اند تا جایگاه خودند نوزده آموزگار به او کمک کردهگویمی

تا کنون من هفت آموزگار داشتم،  را در عالم کسب کند،

کیرپال سینگ، از دهلی شري  ، مانند،گانز برجستتعدادي ا

هند. هر یک در شکوفایی من در هدف معنوي نقش متفاوتی 

ایگاه اند از جداشتند؛ و هر یک در کمکی که به نژاد بشر کرده

تري ی نزدیک. ولی من عالقه و دوستبرخوردارندواال و یکسانی 

ل اطول حدوداً یک سم، که در کردبا کیرپال سینگ حس می

                                                           

40 Kirpal Singh 
41 Meher Baba 
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که تحت آموزش او بودم، چیزهاي متفاوت و زیادي به  اولی

  من نشان داد.

  
  

  

  

 در رپالکی حضور اولین طول در سینگ، کیرپال همراه به پال تصویر

وي  سرِ و بوده زدن زانو حال در پال. 1955 سال در متحده، ایاالت

  .کیرپال چپ سمتدر  درست است، پایین به رو
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فته گپیشتر  همانطور که کهبود  42مجالت اوریون نوشته باال از سري

  .ردکرا منتشر می الهی فلوت ی ازهایبودم قسمت

  نویسد:دیوید در این باره می

  

بعد از ترك کلیساي خود اشراقی در واشنگتن، دي . سی. 

 43سنگروحانی ستتوئیچل با کیرپال سینگ، مؤسس 

یر ارتباط برقرار کرد. کیرپال سینگ کسی بود که بیشترین تأث

موزگار دیگري را بر زندگی معنوي پال نسبت به هر آ

ها بعد توئیچل جنبش خود، اکنکار را داشت. در واقع، سال

آغاز  سنگروحانی ستمبتنی بر تعلیمات کیرپال سینگ و 

  کرد.

  

وید ان دید که چرا دیتوپال در باال می قبلی يه سادگی از نوشتهب

ست، اکرد کیرپال سینگ بر درك معنوي پال مؤثر بوده تصور می

                                                           

42 Orion Magazine 
43 Ruhani Satsang 
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اي که پال از جانب کیرپال حس دوستانه يبه خاطر رابطه به ویژه

 اي از تعلیمات کیرپال استکرد. ولی این ادعا که اکنکار شاخهمی

  خیلی بعید است. 

کن است ممکه اشاره کنیم  ايدر اینجا خوب است به نکته

که دیوید براي اولین بار ، هنگامیاز آن آگاه نباشد خوانندگان

 44راداسوامیآموز ا در مورد اکنکار نوشت هنوز دانشر خود کتاب

زندگی  46هند ، شهري درزدر بی  45بود. آموزگار او، چاران سینگ

کرد، جایی که کیرپال سینگ نیز در آنجا تحت آموزش بود. می

)، کیرپال گروه 48کیرپال (ساوان سینگ 47گورويفوت بعد از 

 یرپالکرا ترك کرد تا گروه خود را تشکیل دهد،  سنگ بیزست

روحانی . تعلیمات نامید سنگروحانی سترا  خود گروه

                                                           

44 Radha Soami 
45 Charan Sing 
46 Beas, India 

٤٧ Guru(مترجم) : به معناي استاد  

48 Sawan Singh 
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ناي تقریباً همسان هستند، به استث سنگست راداسوامیو  سنگست

یس که خود تأس سنگروحانی ستدر گروه تنها  ،کیرپال اینکه

 تركشد و در گروهی که بود به عنوان گورو شناخته می کرده

   ) گورو نبود.بیزدر نگ س راداسوامیکرده بود (

است. آموزگاران  49راداسوامی يتاریخچه منحصر به ،این ویژگی

هی براي خود تشکیل دهند. گروه شوند تا گرواز گروه خارج می

قر ماسوامی بود، اي از گروه اصلی رادخود شاخهدر بیز  سنگست

 یاصلاسوامی در آگرا، هند بود و خود مشتق شده از تعلیمات راد

در مورد همین موضوع  بود. دیوید چندین کتاب 50تامسانت

اینکه دیوید چنین برداشتی از پال توئیچل دارد،  نوشته است، پس

  بیند، تعجب برانگیز نیست.و او را موردي دیگر از این الگو می

است که دیوید هرگز حتی یکبار هم در کتابی که ولی عجیب آن 

اسوامی رادنوشته بود نگفت که شخصاً در  در مورد اکنکار

                                                           

49 Radhasoami 
50 Sant Mat 
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ي . او حتی زمانی که اولین مقالهستداشته ا عضویت سنگست

ها بود که دانشجوي نوشت، سالرا در مورد اکنکار می خود

بود. درك اینکه چرا چنین بخش مهمی از  سوامی ست سنگرادا

  باشد. تعلقات خود را نادیده گرفته است سخت می

وجه که قابل ت _اسوامی و اکنکار هاي رادتفاوتدر فصل هفت، به 

ولی اکنون به این نکته توجه کنید که خواهم پرداخت.  _هستند 

سال  یش ازاشاره دارد که پ »يهفت استاد«به  در باال پال ينوشته

آموخت  و آنچه از کیرپالها بود. همچنین اتحت آموزش آن 1959

که البته مدت زمان خیلی  توصیف کرد »سال اول حدوداً«را طی 

  کوتاهی است.

به نوشتن یک سري نامه به گیل کرد (پال ، پال شروع 1962در سال 

ها دیدگاه خوبی این نامه.ند)ازدواج کرد با هم 1964و گیل در سال 

ها، یکی از این نامه د. درندههاي او در آن زمان به ما میاز آموزش

، دهدهاي معنوي را براي گیل شرح میزمینهپال همانطور که کلیت 

 خود هاي دیگرکتاب را بخواند. او در نامه 245کند به او توصیه می
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 وامیراداسهرچند تعلیمات  .کندکتاب دیگر نیز اشاره میها به ده

   ولی تعداد آن خیلی کم است. باشندمیهم در این لیست 

 وي اهاتوان عنصر هر چیزي که پال آموخته بود را در نوشتهمی

 صتفحفت خود به تحقیق و گیافت. منظور پال از اینکه می

ا خود مفید است ر یعنی اینکه آنچه برايِ مابپردازیم هم همین بود: 

نطباق این به معنی ترتیب دادن و ا کشف کنیم و از آن استفاده کنیم.

  است.  روش زندگیِ خودمان با تعلیمات

نظر  شناسد. ازاصلی اکنکار می منبعدیوید راداسوامی را به عنوان 

که همه  دبوکیرپال سینگ  معمولی اندانشجوی یکی از او پال تنها

ی شخص يتا نسخه کیرپال آموخت و بعد او را رها کرد از را چیز

دیگر  ايهشاخه ت را آغاز کند، همانند تمامیخود از همان تعلیما

ه برا مطالعه کنیم اسوامی هاي رادفرقه تمامی اگرراداسوامی. ولی 

 که اختالف زیادي با هم ندارند، در حالی که رسیماین نتیجه می

 هايامی بیش از شباهتبا راداسوتعلیمات اکنکار  اختالف بین

 موکول شدهاین بحث به فصل هفت  ي. ادامهاین دو است مابین
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 او ز نظربیند که امی دیوید چیزي را بینیم کها میاست. باز در اینج

هاي اهتوان دیدگدیوید، می ياست. با توجه به سابقه صحیح کامالً

اهد مشخص خو د، ولی همانطور که بیشتر و بیشتراو را درك کر

ر ب تقریباً به صورت کامل«او در این باره که اکنکار  يگفته شد،

  ارد.با واقعیت همخوانی ند »استتعلیمات کیرپال سینگ مبتنی 

  دهد:دیوید اینگونه ادامه می

  

کیرپال سینگ اولین سفر خود به ایاالت  1955در سال 

 51متحده را انجام داد. در همان سال، توئیچل واصل شد

  .در آمدکیرپال سینگ  سنگست به عضویتو 

  

کرده است.  بررسیدیوید مدعی است که اسناد وصل پال را 

رد و بدل شده بین پال و کیرپال  يها نامهگوید که دههمچنین می

را دیده است. هیچ یک از این اسناد  1966تا  1955هاي در بین سال

                                                           

51 Initiated 
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عموم قرار نگرفته است، ولی امیدواریم روزي دید در معرض 

  اینگونه شود.

  نویسد:دیوید می

  

یچل به ) بود که توئ1956/1957( هاسالحوالی همین 

کیرپال  ین(واصل 53و ویو ساندرسون 52بتی شیفلت

گفت که استاد کیرپال  یشام مالقات طیسینگ) 

(کالبد  54در نوري ساروپآخر هفته  یک روزِسینگ 

بر وي ظاهر شد و بخشی از کتاب را به وي نورانی) 

ال پ بالًق«گفت: در این رابطه ل سینگ یرپاکگفت. 

ت گفنوشت، و مینامه می نم توئیچل هر هفته براي

استاد بر من ظاهر شد و بر روي صندلی نشست و «

                                                           

52 Betty Shifflet 
53 Wave Sanderson 
54 Nuri Sarup 
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ها را در او آن» .دیکته کردتعلیمات خود را به من 

  منتشر کرد. 55کتاب دندان ببر

  

را  56خداخواراندیوید یک بخش از مقاالت قدیمی پال با عنوان 

 ابمنتشر شده بود، در کت 57شاهد روانیدر  1964هم که در نوامبر 

  آورد: خود

  

ا در رن م استاد کیرپال سینگزمانی که  1957در سال 

به کرد، هاي نامرئی هدایت میگذر از این جهان

به این اساتید اشاره کرد. داستان این سفر  کوتاه صورت

  ثبت شده است.  »دندان ببر«در کتابی به نام 

  

 هاي پال دریافت که او در موردتوان از این نوشته و دیگر نوشتهمی

ت راحرابطه نزدیک خود با کیرپال سینگ در آن روزها، خیلی 

                                                           

55 Tiger's Fang 
56 God Eaters 
57 Psychic Observer 
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دیوید با مهارت خاصی این رابطه را با استفاده از  .کردصحبت می

کلمات ولی، اینکه چرا اینقدر دیوید درکندپال توصیف می خود . 

جیب ، عکردپال، گزینشی عمل می هايبه اشتراك گذاشتن نوشته

 ،1964سال  يتوان به بخش زیر از همان مقالهاست. براي مثال، می

  ، اشاره کرد که پال در آن نوشت:خداخواران با نامِ

  

هاي نامرئی در رفت و ها در این جهانبا وجودي که سال

ه او بود ک هايآمد بودم، تنها با آمدن ربازارتارز و راهنمایی

  .من حاصل شد درتغییرات زیادي 

 هاییرا به سرزمینن و م کنار زدهاي معنوي را جهاناو موانع 

  .رهنمود کرد که هرگز باور نداشتم که وجود داشته باشند

  

میت و براي باري دیگر اه دیوید تحت تأثیر کیرپال بود اًمشخص

  . گرفتمیدیگر پال را نادیده  58آموزگاران

  

                                                           

٥٨ Teacher(مترجم) آموزگاران =  
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  ان ببررویداد دند

  

، زمانی 1963هاي دیوید، رابطه بین پال و کیرپال از سال طبق نوشته

هند  یِرا به کیرپال سینگ، در دهل دندان ببرکه پال کتاب خود، 

ید نکرد . کیرپال کتاب او را تأیفرستاد، شروع به گسسته شدن کرد

و دیوید مدعی است که این تا حدي منجر به نارضایتی پال شد که 

  .فاصله گرفتاز کیرپال 

  

  کند:می تاباثدیوید ادعاي خود را به این ترتیب 

 ]دیوید لین[در نامه شخصی خود به نویسنده  59رنو ح. سیرین

استاد کیرپال سینگ به من "نوشت:  1977فوریه  22به تاریخ 

ا را به پال پس نفرستاد، زیر »دندان ببر« گفت که کتاب

بسیاري از تجربیات درونی توصیف شده در آن کامل یا 

  "دقیق نبودند.

                                                           

59 Reno H. Sirrine 
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 این فرد"گوید: در مورد این رویداد، کیرپال سینگ می

من گزارش وصل او را به  –آمریکایی توسط من واصل شد 

مه نوشت، دست خط خودش دارم. سپس او به من در نا

ا ب تصویرآن  »درون بر من ظاهر شد. جهانِ استاد در تصویر«

، در ردکدیکته می نم کرد، تعلیمات را برايمن صحبت می

به من  1963درون. و تمامی آن تعلیمات طی کتابی در سال 

  ارسال شد.

را پس  نم کتاب«دیگري برایم نوشت،  يبعدها نامه"

. من کتاب را پس فرستادم. آن »دندان ببر بدهید، کتابِ

هاي درونی بر او وارد شده بود، سط من در جهانتعلیمات تو

و اشکالی نداشت. او پیش از انتشار کتاب آن را تغییر داد؛ 

را  يي دیگرمن بود را تغییر داد و نام گورو جایی که نام

  "نوشت.
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از آنجایی که باور دیوید بر این بود که پال، کیرپال سینگ را ترك 

تعلیمات خود را  راداسوامی، هاي قبلیمانند تمامی شاخههکرد تا 

ز فاصله گرفتن پال اآغاز کند، مشخص است که به دنبال علت 

 فوق يد بگذارد. از نوشتهاي بر قضاوت خوکیرپال بود تا صحه

از  »ان ببررویداد دند«در مورد  دیوید توان دید که دیدگاهیم

ایدار تئوري او پ ا این حال،. بنشأت گرفته استپیروان کیرپال 

دان بل خود در رابطه با دنطر د. بیست سال بود که دیوید بمانَنمی

ه خود دیوید تحقیقاتی ک تکیه بر کوبید تا اینکه باالخره من باببر

  کرده است.به او نشان دادم که اشتباه میانجام داده بود، 

ز ا این مدرکی است که به او نشان دادم، این نوشته برگرفته

  باشند:ها کلمات شخصِ دیوید میت. ایناصالحیه کتاب دیوید اس

  

را ن م 60نت دارشان سینگ، س1988 سال در ماه مارس

ید کیرپال سینگ فقدعوت کرد، او فرزند و جانشین اصلی 

                                                           

60 Sant Darshan Singh 
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در  61را به آشرام ساوان کیرپالن م وي،بود، او و همسر 

  دعوت کردند ... 62هند در ویجی نگار، دهلی قدیم،

ه این مالقات، این بود ک در موردانگیزترین بخش شگفت

اسناد مربوط به مراسم وصل پال توئیچل و دیگر  ،دارشان

ن اسناد ... ای داشته بودنگهمکاتبات مربوط به او را در جایی 

ده سال اول تأسیس اکنکار به همراه  زندگی پال در مربوط به

تباط او با کیرپال سینگ و اسناد مربوط به ار

د، براي من بوهستند. این فرصت نادري  سنگتسروحانی

 ايههایی که شامل نامهبه همین خاطر با دقت تمام پرونده

ودند را ، کیرپال سینگ ب"استاد او"محبت پال توئیچل به پر

  بررسی کردم.

توسط کیرپال سینگ واصل شد،  1955پال توئیچل در سال 

قابل  لدانستیم. تجربیات او در زمان وصهمانگونه که قبالً می

                                                           

61 Sawan Kirpal Ashram 
62 Vijay Nagar, Old Delhi, India 
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 ترفیعتوجه است: او صوت درونی را شنید، نور را دید، و 

گ بعد کیرپال سین کاتبات توئیچل بارا حس کرد. م معنوي

ي خارج از ادهد که او مکاشفات شبانهنشان می ،از وصل

ا ها به طبقات فوقانی اثیري رفته و ببدن داشته است و طی آن

 آن جمله از ، کهاز اساتید معنوي گفتگو داشته است يتعداد

این  توان به ساوان سینگ  اشاره کرد. موضوع جالبمی

ز اي خود به کیرپال سینگ اهاست که توئیچل هرگز در نامه

یکبار.  ايبر حتی –سینگ نامی نبرده بود ربازارتارز یا سودار

زمانی این مکاتبات  يمهمی است زیرا بازهاین موضوع 

) را پوشش 1966 – 1955سال ( 10طوالنی بوده و بیش از 

که  توان گفتمیمکاتبات،  این دقیق ي. با مطالعهدهندمی

اس او اکنکار مستقیماً به خاطر تم ایجاد اشتیاق توئیچل براي

ع، بوده است. در واق روحانی ست سنگبا کیرپال سینگ و 

 ، یعنی یک1966در سال  د کهروتوئیچل تا آنجایی پیش می
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ینگ از کیرپال س سال بعد از اینکه اکنکار را تأسیس کرد،

  را منتشر کند.  خود دندان ببرکتاب  خواهد تااجازه می

  

طور که آن کند کهثابت می خود او با قلمِاین متن در کتاب دیوید 

 1963در سال  دندان ببرهیچ اتفاقی در مورد  دیوید مدعی بود،

د از سال بع یک« 1966نیافتاده بود. رابطه پال و کیرپال نیز تا سال 

 ام بوده است.با احتر دوستانه و متقابالً» اینکه اکنکار را تأسیس کرد

  ند:کتر میشته دیوید این موضوع را روشننوي دنباله

  

، توئیچل ده نامه به کیرپال سینگ نوشت؛ 1955تنها در سال 

تجربیات درونی پال در مدیتیشن به  هااز آن ر یککه در ه

یات دقیق این تجرب ي. با مطالعهصورت خالصه بیان شده بود

 ند.اهها در هنگام خواب روي دادتوان گفت که اغلب آنمی

توان نتیجه گرفت که سفرهاي درون پال در اغلب موارد، می

رؤیا هستند، که ممکن است به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه 

ال توان نتیجه گرفت که فنون پمی دوبارهایجاد شده باشند. 
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 دراز کشیدن و خوابیدن ،براي ایجاد تجربیات خارج از بدن

ن یی روشبیدار شدن در رؤیا ،و بعد از چند دقیقه یا ساعت

(اثیري) بوده است. شاید دقیقاً به همین خاطر است که 

ن دقت ونی پال را بدوکیرپال سینگ بسیاري از تجربیات در

  دانست. و ناکامل می

اي کیرپال سینگ هم خیلی صریح هستند، زیرا در هپاسخ

واندم، خ یی که من از استاد کیرپال سینگهاهیچیک از نامه

د. کرسرزنش نمی او رفتارهايهرگز توئیچل را به خاطر 

و  کرد،سینگ رفتارهاي توئیچل را تحمل میبلکه، کیرپال 

مند بود. حتی داد عالقههمیشه به کارهایی که انجام می

اي از توئیچل کمک خواست تا در کیرپال سینگ در نامه

  در امریکا به وي کمک کند.  هاي اوانتشار یکی از کتاب

  

اظهارات دیوید در مورد رؤیا به خوبی اختالفات موجود بین عقاید 

. دهدو پال را نمایش می مشتق شده است راداسوامی که ازدیوید 



 تمام حقیقت

432 
 

نها که تمبنی بر این خود يرسد که دیوید بر عقیدهمی به نظر

به همین  ،پا برجاست ،تجربیات کامالً آگاهانه داراي اعتبار هستند

یا » ثیريا«اسم  پال را با يانهآگاه کامالًخاطر او تجربیات 

 نتیِسکند. تفاسیر او بیانگر دیدگاه خطاب می» رؤیاهاي روشن«

ور که دیوید است، به همین خاطر هم بود که همانط راداسوامی

. »نبودند دقیق یا کامل«کرد تجربیات پال گفت، کیرپال تصور می

 نکار،است. در اک اکنکاربا این تنها یکی از اختالفات چشمگیر 

جربه هاي کسب تفنون مربوط به رؤیابینی یکی از بهترین روش

ت تمامی همینطور در و شناسیمعنوي و شکوفایی در آگاهی خود

  باشد.زندگی می

می هاي پال به کیرپال هیچ اس، در نامهگویدآنچه دیوید میمطابق با 

 چنان ایناز سودار سینگ یا ربازار تارز برده نشده بود. دیوید 

ه اند. بزند که گویی این اساتید هرگز وجود نداشتهحرف را می

د کند این را بگوید که اگر این اساتیعبارت دیگر، دیوید سعی می

شاره ها اهاي خود به آنواقعی بودند، پال حداقل یکبار باید در نامه
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ال در پکه آیا  کنداي نمیاشارهولی دیوید به این موضوع  کرد.می

 یادسوامی پریمانادا یا ل. ران هابارد هاي خود به کیرپال از مهنا

هاي خود به ل. ران هابارد و یا ت یا نه، و اگر پال در نامهکرده اس

د. پس شکرد، خیلی غافلگیر کننده میسوامی پریمانادا اشاره می

ن آ ینیم که دیوید به دنبال چیزي است که دوست داردبدوباره می

  . کند پیدا را

در هر صورت دیوید اخیراً از ادعاهاي خود در مورد کتاب دندان 

ال س اي شخصی در ژانویهببر عقب نشینی کرده است. او در نامه

  نوشت: براي من 2002

نم که بیکنم میهایی که خواندم فکر میاکنون که به نامه

  بین پال و کیرپال روي نداده بود.  جدياختالف 

  

  ت،نوش نم براي کتاب دیوید در سایت خوددر پاسخی که اخیراً 
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 ان ببر نتیجهرویداد دندگوید که صحیح می کامالً داگ

فته گسینگ  کیرپال و نزدیکان پیروان آنچیزي است که

 ایجاد جنبش. به همین خاطر بود که در نسخه اصلی بودند

  هاي رنو سیرین را هم قرار داده بودم.من نامه ،معنوي

 ،ردندان بب او،نزدیکان مشخصاً، از نظر کیرپال سینگ و 

  بود.پال با کیرپال اختالف 

  

ود و او پیروان کیرپال بي نظریه دیوید اعتراف کرد که این تئوري،

کرد ین تئوري با تفکر دیوید که فکر میافقط آن را پذیرفته بود. 

 تشبیه تعلیما پال از کیرپال جدا شد تا تعلیمات خود را که

یوید متوجه نشد ا بود. د، همراستاندازي کنداست راه  راداسوامی

  کرد. این تئوري را نقض می هاي خود اوکه نوشته

ارسال شده بود را در  او که براي جدیدياخیراً دیوید اطالعات 

 . این اطالعات شفافیت بیشتري به بحثبه نمایش گذاشت تارنما
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است که در نوامبر  63پرکینزبخشد. نوشته زیر متعلق به راسل می

  چاپ شده بود: 64ت ساندشر ساد 9741

  

استاد [کیرپال سینگ] مدت زمان زیادي را صرف توضیح 

فاف ش نم براي خواستکرد که میمیمسائل متفاوت به من 

 کاري حساسِ شدیداً باشند (کاري که اغلب به خاطر طبیعت

از همین داد). و یکی به من واگذار کرده بود انجام می که

ترین پیروان غربی او [پال موارد این بود: یکی از قدیمی

 يازهبدون اج توئیچل] یک سري کتاب منتشر کرده بود،

تجربیات درونی خود را با جزئیات  ،هااستاد، و در آن کتاب

 65ها، او به ساچ خاندیادي بیان کرده بود. طبق آن کتابز

  دست یافته بود. 

                                                           

63 Russell Perkins 
64 Sat Sandesh 
65 Sach Khand 
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در هند به دست من  یک به یک ها،نامهها و این کتاب

ان زیادي را صرف صحبت در مورد رسیدند، استاد زممی

سر هم و روزي  کرد. در واقع، او پنج روز پشتها میآن

صحبت کرد (بعضی اوقات من با  یک ساعت در این رابطه

 او تنها بودم، ولی معموالً یک یا دو نفر دیگر هم بودند) و

ها کتاب از اینکرد که کامالً روشن  ما موضوع را براي این

راي کرد که بتأکید می آن پیرو و مکاتبات ناراضی است.

طبق ( ها از استاد درون اجازه گرفته است وانتشار آن کتاب

ار معنوي که ب یتکرار پنج نام در برابرگفته او)، استاد درون 
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گفت که مشکل جدي استاد میولی  .67پایدار ماند 66دارند

ها را نداده چاپ این کتاب ينه تنها او اجازه: این است که

  به ساچ خاند نرسیده است.  هرگزبود، بلکه آن پیرو 

                                                           

٦٦ Charged namesباشد، این عبارت : در لغت به معناي اسامی باردار می

هندي راداسوامی  که در تعلیمات اشاره داردکلمات مقدسی  به در اصل

شود که به لمات به افرادي آموزش داده مین کشود. ایآموزش داده می

چون ذکر توسط اعضاي این همها واصل شده باشند. این اسامی تعلیمات آن

 HUهایی که کلمه مقدس خود یا کالم شوند، همانند اکیستگروه خوانده می

  خوانند. (مترجم به نقل از نویسنده)را می

که فرد دارنده این منظور و تأکید به کلمات مقدس از این جهت است  67

تجربیات مدعی است که تجربه او از استاد واقعی و حقیقی بوده است، زیرا بعد 

از اینکه او پنج کالم مقدس را خواند، تجربه همچنان ادامه داشت. این به او 

نشان داد که حضور استاد حقیقی بوده است. در اك هم همین موضوع آموزش 

نی خود دروتواند حقیقت تمامی تجربیات میشود: در اکنکار جوینده نداده می

هاي بررسی اعتبار تجربیات معنوي استفاده از کالم مقدس را بپذیرد. یکی از راه

 یا یکی از کلمات باردار (داراي بار معنوي) است. (مترجم به نقل از نویسنده)
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ونه چگکه این موضوع براي ما عجیب بود. از او پرسیدیم 

 من کامالً قبول دارم«چنین چیزي امکان دارد. او جواب داد، 

مقداري از  ونشانیده  خود پايکه استاد او را بر روي 

، این وي آشکار کرده است ايبرهاي درون را گنجینه

از آنچه به وي داده شده بود  درست است؛ ولی او

ل اي تلخ حاص، و همین باعث شد نتیجهاستفاده کردسوء

اد شود استه میپرسید که چگون یکی از ماسپس  »شود.

 موردهاي معنوي را در اختیار کسی قرار دهد که گنجینه

ش پر از آت ستاد خم شد، چشمان او. اواقع شوند استفادهسوء

نگاه کن! چه کسی مسیح را به صلیب کشید؟ بگو! چه «بود: 

آیا یهودان نبودند؟ یکی از کسی او را به صلیب کشید؟ 

.. .به صحبت در مورد پال توئیچل کرد شروعسپس  »خودش!

کامالً قادر به درك این  هرچندبراي همه ما مشخص بود که 
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کامالً جدي  ادي استرابن موضوع ایولی مسئله نبودیم، 

  68بود.

                                                           

اشاره  گویداي در مورد آنچه راسل پرکینز در اینجا میباید به نکته 68

اي شارهبه آن ا تمام حقیقتاي است که در کتاب اصلی و آن نکتهکرد، 

نشده است، ولی نویسنده تأکید دارد که این موضوع به صورت پی نویس 

اضافه شود تا خوانندگان فارسی زبان این امتیاز را داشته باشند که از این 

طه بموضوع آگاهی یابند. در اینجا توجه شما را به آنچه نویسنده در این را

ز اي در مورد داستانِ راسل پرکینباید به نکته«کنم: گوید  جلب میمی

اشاره کنم. آن زمان که این کتاب را نوشتم، با وجودي که به نظر 

رسید پرکینز به پال توئیچل اشاره دارد، و هرچند از پال توئیچل به می

پال از رعنوان نمونه استفاده کرده بود. ولی معلوم نیست واقعاً منظور کی

اي پیروي غربی چه کسی بوده است، زیرا که مستقیماً به نام او اشاره

ها بعد از انتشار این کتاب (کتاب تمام حقیقت)، نکرده است. مدت

اطالعات جدیدي به دستمان رسید و مشخص شد که آنکه پرکینز به آن 

 گوید تعدادي کتاب نوشته بود پال توئیچل نیست. بلکهاشاره کرده و می

ر او کرد منظومنظور او شخص دیگري بوده است. دیوید لین تصور می
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 دهد که کیرپال دراین حس به من دست می با خواندن این نوشته،

 زیرارد، کپال به دست آورده بود افتخار می ابتدا نسبت به آنچه

 .در آموزش پال بوده است هاي اوها نتیجه تواناییکرد اینحس می

تجربیات چشمگیري نائل شده پال در سال اول از مطالعات خود به 

او  بر تعلیماتها مهر تصدیقی کرد آنبود و کیرپال تصور می

ز رسد به این فکر افتاده باشد که شاید پال قبل اهستند. به نظر نمی

هم چنین تجربیاتی داشته باشد. شاید به همین خاطر  ويمالقات با 

تا به ال پپال شروع به انتشار تعلیمات خود کرد، کیروقتی بود که 

 . از نظر او پال حق نوشتن در مورد اکتساباتشدناراحت  این حد

 میِتمازه از کیرپال نداشت، زیرا از نظر او اجاکسب بدون  خود را

  بودند.  ويبه خاطر  اکتسابات آن

                                                           

پال توئیچل بوده، و به همین خاطر هم آن را در مورد پال بیان کرد. ولی 

  »دانیم منظور پال نبوده است.اکنون می
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 ه باشیمیاد داشتعجیب باشد، ولی باید به  ما شاید این رفتارها برايِ

که سکه کسب رضایت  دهدآموزش میگوروهاي هندي  نت

ال که پ بخش مهمی از طریق است. مشخص است که کاري ،گورو

وان ت. طرز فکر کیرپال را میکردنمیکرد، کیرپال را راضی 

ت نی، در غیر اینصوراینچنین تصور کرد: باید گورو را راضی ک

 شود. فکراي تبدیل به هیچ میداده کنی انجامهرچه تصور می

از او  مراستا است. چیزهاییبا تعلیمات کیرپال ه تصور کنم اینمی

نم با کهستند، پس فکر مینزدیک تصور ام که خیلی به این شنیده

ندارم او را م موافق باشد. قصد اهاو نوشت تصوري که از جانب

باشد.  ودهب اینگونه او ویم شاید طرز فکرگفقط می قضاوت کنم،

 ست، علت آن تنها این استاگر از نظر ما چنین رویکردي اشتباه ا

  که تعلیمات پال نسبت به کیرپال متفاوت بوده است. 

 ردهخیلی بی پهاي خود بینیم که دیوید لین در صحبتبعد می

  نوشت: 69خبري تارنماي. او در کردبرخورد 

                                                           

69 ARE 



 تمام حقیقت

442 
 

  

 کنم که اظهارات کیرپال زننده هستند و تأثیرشخصاً فکر می

  بدي از او بر جاي خواهند گذاشت.

خوانیم، بین توئیچل و کیرپال سینگ را می مکاتبات وقتی

کوهش او را ن در آن مکاتبات می بینیم که کیرپال آنقدر هم

سبت ن او را نکوهش آمیز اًشدید رفتارِ ،کند ... ولی بعدنمی

 بینیم ... کمیبه پال در مقابل دیگران و در غیاب پال می

  آید. عجیب به نظر می

  

  گفتگوهایی با استاد

  

با کیرپال،  پال يبینیم که رابطهمی ،با توجه به آنچه در باال خواندیم

از  ردندان بب کتاب دوستانه بود. حتی پال در یان سالسالبراي 

ال را در س خود بعدها، زمانی که پال کتابد. کیرپال تشکر کر

 ر آند او هايراهنماي سفرکه  در آن نوشته بودمنتشر کرد،  1967

را  دیگري اختالف نظر موضوع . اینکتاب ربازارتارز بوده است
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کیرپال را در  چرا پال تمامی ارجاعات خود به –انگیزد برمی

ع را این موضو از آنجایی که دیوید –تعلیمات اکنکار حذف کرد 

کول مو آن فصلرا به کند، ما نیز بررسی آنبررسی می 5در فصل 

  کنیم. می

ولی چون هنوز این بحث گرم است، فکر کنم مناسب باشد که به 

اي هاشارهاي آتی براي یادآوري در بحثدر همین رابطه چند نکته 

ید که پال در گوتوجه کنید که کیرپال به ما می به این نکته :کنیم

استاد بر من ظاهر شد و بر روي صندلی «به او نوشت:  خود هاينامه

 اد دراست شمایل«و  »دیکته کردرا به من  نشست و تعلیمات خود

 لشمای«و  »استاد«نه کیرپال، بلکه ». جهان درون بر من ظاهر شد

ی که کند، جایرکینز نیز به همین نکته اشاره می. راسل پ»استاد

شد و اجازه را از راهنمایی می »استاد درون«گوید پال توسط می

  گرفت. » استاد درون«

گفت: نیز توجه کنید، که می دندان ببرمورد  به ادعاهاي کیرپال در

 حرفاین  »دادم. به او هاي درونها را در جهانمن آن آموزش«
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هاي در مورد سفر معنوي پال به جهان دندان ببرعجیبی است، زیرا 

  و توسط استادي بیان نشده است. تخداوند اس

ا او مالقات کرد ب »استاد«کنم وقتی پال به کیرپال گفت که فکر می

. در همان دش غافلگیر کیرپال ،دیکته کردو تعلیمات معنوي را به او 

توان دید، هاي دیوید می) همانطور که در نوشته1956/1957(زمان 

پال همین حرف را به پیروان کیرپال نیز زده بود. استاد بر پال ظاهر 

یکته د نوشته شده است را به او او شده و تعلیماتی که در کتاب

دان ببر دنکرد صحبت می آن . ولی این کتابی که پال در موردکرد

 1956گري بود که یک سال قبل از آن در سال ینبود. بلکه کتاب د

  .گفتگوهایی با استادنوشته بود: کتاب 

 1970زمانی که براي اولین بار در سال  این کتاب،پال در مقدمه 

  منتشر شد اینگونه نوشت:

  

هاي یک سري دیسکورس متشکل از استادگفتگوهایی با 

 صرعاکنکار در  کهن پیامبرباشد که ربازارتارز، معنوي می
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من  رانی به مدت یکسال برنو در کالبد انهشبزمانیکه امروز، 

  ...دیکته کرد  نم ، برايشدظاهر می

ول در طکه ربازار این گفتگوها تا حد امکان به کلماتی 

ساخت تا تعلیمات جاري می د، از زبان خودیدارهاي شبانه

رد، بگذا نم ري اکنکار را در اختیاردانش س يپیشرفته

این گفتگوها در همان سال، او  انتهايباشند. در نزدیک می

رح حال آن در کتاب را به سفري معنوي برد که شن م

  ثبت شده است. »دندان ببر«دیگري با نام 

  

 هانآ که این دو کتاب منتشر شدند، پال اعتبار هر دو به محض این

ل تري در فصرا به ربازارتارز داد. ما این موضوع را به صورت دقیق

پنج بررسی خواهیم کرد. ولی نکته مهم این است که در کتاب 

کردن  تهو دیک »استاد«هاي شبانه ، پال مالقاتگفتگوهایی با استاد

ند، درست همانطوري که به کتعلیمات معنوي را توصیف می

ال این کتاب به خوبی با اظهارات پکیرپال و پیروان او گفته بود. 
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که  ده باشدافتاکنم که کیرپال به این فکر یهمخوانی دارد. فکر نم

نوشته باشد، و به همین خاطر تصور هم شاید پال کتاب دیگري 

 ي ازیگرد ينوشتهاست. بوده  دندان ببرکرد که منظور پال کتاب 

تر خواهد روشناین موضوع را پال که در فصل بعد خواهیم دید 

   کرد.

دانیم، به نظر ادعاي کیرپال مبنی بر اینکه او حال که حقیقت را می

 اعتبارِ سبکرا به پال دیکته کرده است تالشی در راستاي  دندان ببر

دندان ر د گفتمیآن  ازهایی که پال . دیکتهکتاب پال بوده است

دیکته کرده  ودخ را که یتعلیماتال حتی پثبت نشده بودند. کیر ببر

هد که دو این موضوع به ما نشان می ،تشخیص دهدنتوانست  را بود

  ها تعلیمات او نبودند، بلکه تعلیمات پال بودند. آن

در مورد پال صحبت  ی خودهاي عمومکیرپال بارها در سخنرانی

 وداز استاد خکسی که  از نمونهیک کرده است. او از پال به عنوان 

کیرپال چنان . کردصحبت میکند، را ترك می اوجدا شده و 

پال تعلیمات خود را از کیرپال آموخته  گویید که کروانمود می
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است. دیوید هم دقیقاً نگرش کیرپال را پذیرفت، همانند بسیاري از 

دیگر پیروان کیرپال. خیلی عجیب است که این موضوع ما را به 

ن فصل از پال نقل قول کردم در ای ترپیشیعنی آنچه  ،ما اولِجاي 

  گرداند:بر می

  

د، باشدر وجود من است که عمیقاً خالق می یعجیب قسمت

از کلمات، هنر و چیزهاي مشابه آن که در و با استفاده 

کند. این بخشی عجیب و طبیعت وجود دارند، خلق می

غریب از من است، بخشی که همیشه من را کم و بیش کنترل 

  کند.می

کردند آن را اند که سعی میهدر گذشته افرادي بود

خود  هایی در جهت منافعبنشانند یا آن را تبدیل به کانالفرو

از روي  نم من بدون توجه به آنچه احساسات کنند، ولی

گویند، طغیان کردم. این روح به هیچ وجه منطق به من می

  گیرد.قرار نمی بشريتحت کنترل اصول 
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 خود کند را در دروناگر راه و روشی که روح طلب می

زار شود، فلج شده و در لجنفراهم نکنم، زندگی سخت می

 رود.فرو می

  

ندان ددوباره خیلی عجیب است زیرا که مرجع این کلمات، کتاب 

ا شاید شد. یاش کیرپال منظور پال را متوجه میباشد. اي کمی ببر

شد، ولی با همین موضوع مشکل داشت، چون کیرپال هم متوجه 

اید و پال از اینکه چگونه هر فرد ب گفتمیاز سرسپردگی به استاد 

  یقی را بیابد.و روش خود طریق حق شیوهبه 

  

  خود اساتید تشکر پال از

  

ل قصد بینیم که پاکنیم، میهاي پال نگاه میاکنون که به نوشته

نداشت خود را تبدیل به آموزگار معنوي کند. در واقع، او در حال 

هاي الهی بود که در ز جهانانگیز اجدید و شگفت یکشف عمق

، نوشتمی هاآن ، و هرچه بیشتر در موردشدمیظاهر  او تجربیات
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مین خاطر است که خود را کنم به همیآموخت. فکربیشتر می

تن نوش باکرد را د که آنچه در درون خود دریافت میدیمجبور می

خواست توضیح دهد که معناي این به اشتراك بگذارد. او می

کند.  ا را دركهچه هستند تا خود بتواند بهتر آن تجربیات درونی

شما ید، بخوانیی که پال در این مدت نوشته بود را هااین کتاب اگر

  هم اینطور فکر خواهید کرد.

نچه خلق آ ن کانالی براي به اشتراك گذاشتنِبعدها پال به امید یافت

ها کار کرده بود با آنها را به آموزگارانی که کرد، اعتبار آنمی

ادا، پریمانهاي خود را به سوامی خواست اعتبار نوشتهو می. ادادمی

ل.ران هابارد و کیرپال سینگ بدهد تا بدین نحو بتواند خالقیت 

رده کاري ک نوشتران سهیم شده و با چیزي که میخود را با دیگ

بار پال اعت دهد که وقتیهاي فوق نشان میباشد. در واقع، نوشته

را به هابارد داد، در همان سال اعتبار  داريهروانشناسی بردمقاله 

  را به کیرپال سینگ داد.  ببردندان 
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شدند. پال را از آشرام ولی همچنان مشکالت در سر راه پال سبز می

هرگز  ،زندگی این نوعپریمانادا بیرون انداختند و او متوجه شد که 

هاي پال نیست. هابارد براي توانایی سازگارفرد مستقلی چون او  با

ده و را ترك کرصمیم گرفت او ت پال براي همین ،ارزش قائل نشد

پال را  هاي شخصیجربه بپردازد. کیرپال هم که نوشتهبه ت شخصاً

ان وبه کیرپال به عنبی اعتبار خواند، با وجودي که پال همچنان 

طه و براي سالیان سال راببخشید اعتبار می یکی از آموزگاران خود

  را با او حفظ کرد. ي خوددوستانه

اي چون بفهمانندکه براي جوینده به اوکردند تجربیات پال سعی می

ذیري پادي معنوي و مسئولیت: فردي که اهمیت آزاو جایی نیست

، و فردي ردي که باید براي آموختن آموزش دهددانست، فرا می

ها درون خود داشت. اینکه نیاز عمیقی به پیروي از نیروهاي خالق 

او  لیو هستند،تعلیمات معنوي  در به نظر اصول واضح و صریحی

  ها جزو اصول آن باشند.توانست تعلیماتی را بیابد که اینن
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رد کران خود نپرداخت. تنها کاري که پال هرگز به انتقاد از آموزگا

وشتن از نذاشت و ده سال بعد هاي خود را کنار گبود که نوشتهاین 

رود او و . ولی تمامی این تجربیات باها کردانتشار آنها اقدام به آن

  . ندبازي کردرا ، نقش مهمی عدي تحول معنويبه فاز ب
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 فصل سوم

   صخره نشینیهاي سال

  

 آگوست 27در نامه مورخ  هایی به گیل،نامهپال در کتاب سوم 

  نویسد:میاینگونه  1964 سال

  

اً هواست. طبیعتنیاز هر فردي به حقیقت مانند نیاز او به 

  تر است. توصیف علت آن سخت

 هاي خودششبه داخل  هوایی است که حقیقت همانند

 افکار و . حقیقت هم وارد ذهن،رانیممیو بیرون  بردهفرو

چون  شود. در هر ساعت حقیقتمی ما قسمت مرکزي وجود
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ر ه –شود ته و دوباره خارج میفرو رف ما ونِبه در دم و بازدم

  پر از رویداد است! زرو

یا  با واقعیت حقیقت ، ولیتوان به درون بردحقیقت را می

 ایدحقیقت را بجریان  زیرا بعد از ورود، دانش متفاوت است.

توان همیشه حقیقت را گرفت و نمی –بیرون داد  مثل بازدم

رد آن ف . اگر حقیقت در درون فرد بماند،خارج نکردهرگز 

  مسیر نخواهد بود ... يادامه طی نمودنِ قادر به

پیوندد، ولی از طرف حقیقت وارد روح شده و به روح می

ها تن –دیگر، حقیقت همانند بازدم دوباره خارج خواهد شد 

رد روح شده است در بازدم خارج از آنچه وا کوچک ايذره

 حقیقت از اي دیگرشود. در دم بعدي، دوباره ذرهمی

 رایندفشود. این ته شده و مابقی طی بازدم خارج میداشنگه

  از حقیقت شود. مملوتا جایی ادامه میابد که فرد 
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نش از واقعیت یا دا«گوید حقیقت توجه داشته باشید که پال می

  تر از حقیقت اشاره دارد.بعدي ژرفاو به پس  »متفاوت است.

 1که روزي کارل یونگ اندازدرا به یاد داستانی مین م موضوع این

، یروانشناسدر مورد روزي بعد از سخنرانی آن را تعریف کرد. 

. آن خانم روانشناس نبود و به نزدیک شدیک خانم مسن به او 

 هايبخشقادر نیست وي همین خاطر یونگ اطمینان داشت که 

 سخنرانی او را درك کند، ولی توانسته بود پیغام از تخصصی خیلی

 . آن خانم دستان یونگدریافت کند ترعمیقیونگ را در سطحی 

. »کلمات شما غذاي من است«را فشرد و از او تشکر کرده و گفت: 

م ی او براي آن خانگفت با وجودي که جزئیات سخنرانیونگ می

ولی آن خانم اهمیت موضوع سخنرانی یونگ را  قابل درك نبود

  ه بود.خیلی بهتر از دیگر متخصصین درك کرد

                                                           

1 Carl Gustav Jung 
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ر ت چیزي است که ما دمنظور پال از حقیقت نیز همین است. حقیق

ارد. دکنیم. روح براي گسترش آگاهی به آن نیاز آن زندگی می

  رسد. این غذاي روح است. روح اینگونه به شکوفایی می

وانند تبه ندرت میا هارتباطی با واقعیت ندارد. واقعیت حقیقت

ل تفسیري ه هر نحو قابتوان واقعیت را بگذار باشند؛ میاینگونه تأثیر

به تجربیات و  حقیقتف کرد. ولی تحری ،خواهندکه مردم می

 سازد. این اساسارد که زندگی را براي ما آشکار میدانشی اشاره د

معنوي است. حقیقت چیزي زنده است که روح باید به  طریق

  س دهد. پباز آن را از زندگی بگیرد و به زندگی صورت پیوسته 

نند انتقادات زیادي کافرادي که این موضوع را درك نمی من از

قدر ینپال اهاي ها به این اعتراض دارند که چرا نوشتهام. آنشنیده

دچار تناقض است و اینکه نباید در تعلیمات خود اینقدر از 

اص به موارد خ توانست نسبت. او میکردپارادوکس استفاده می

ا با واقعیت ر نبود کهبرخورد کند. نیازي  رتزندگی خود صریح

  داستان ترکیب کند. 
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 کند یا در تناقضاتمات پال، فرد یا حقیقت را درك میدر تعلی

افتد. فرد یا قادر است منظور او را از دیدگاه کُل گیر میها آن

  . پذیردنمیرا  آنیا نتوانسته و درك کند، 

ندارد که  پال است. تعجبیهاي شگفت انگیز البته این یکی از جنبه

  برد استایگر بیوگرافی پال را به صورت زیر آغاز کرد:

  

  پال توئیچل یک معماست.

  

توان . نمیشناسدبرد نشان داد که پال را میساده،  يبا این نوشته

اید هبه محض اینکه تصور کنید توانست پال را با منطق تعریف کرد.

آورد. کنید، از جایی دیگر سر برمیندي بپال را به هر ترتیبی جمع

 نظریات دست انداختنهاي جدید و گویی پال از ایجاد دیدگاه

خواهد حتی اندکی بر سر برد، زیرا نمیلذت می تحت اللفظی

 فتادن در اَشکال والحه کند. او از گیر امص حقیقت واقعیِ معنايِ

کنند به صورت کریستالیزه شده که مردم سعی می هاییفرم
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توان تر از آن است که بزندگی خیلی سیالکند. می پرهیزآورند، در

ح را از رو يزنده سِفَنَدر یک بطري آن را جمع کرد. ما باید 

طریق احساسات موجود در ظریف دریافت، واسطهبی ادراك 

  کنیم.

به  2اخد يیک جوینده هاياعتراف، که اخیراً به اسم در کتابی

به عنوان نمونه به فردي اشاره شده  ،چاپ شد 3نوشته فورد جانسون

است که در درك این موضوع دچار سوءتفاهم شده است. فورد با 

تا  127(صفحات  الهی فلوتزیر از کتاب پال،  متن نمودنِ نقل

پال اعمال  براي قضاوتعنوان معیاري از حقیقت  ) از آن به128

  استفاده کرد.

  

  پال نوشت:

در . ا داشته باشیمباید حقیقت ربراي دستیابی به قدرت 

ه ترحم باحساسِ غلط . هرگز به خاطر باشصادق افکارت 
                                                           

2 Confessions of a God Seeker 
3 Ford Johnson 
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 از روي عمد از افکار ناقدانه دوري نکن. هرگز ،خویشتن

ما ن. تالش نک براي فراموش کردن چیزي که نامطبوع است،

  م. یاهمسئول مواجهه با چیزهایی هستیم که خود خلق کرد

 اول ،هید عرضه دیگران به را قیقتح بتوانی اینکه از پیش

 در باید. بدانی خود زندگی مطلق به عنوان الزام را آن باید

  ی.بیاندیش آن به و بشناسی ببینی، را حقیقت حال همه

 چهآن شناخت که کن تظاهر برگردان، حقیقت از را رویت

 اشد،ب می ممکن غیر است حقیقی غیر آنچه از دارد حقیقت

 رد حقیقت غیر با را آن کن سعی کن، مخدوش را حقیقت

 حقیقت دهی، فریب را دیگران و خود کن سعی آمیزي، هم

 تو آنگاه زندگی و کن، عرضه دیگران به آن شکوه بدون را

  ...پر از آشفتگی خواهد شد 

 یزچ هیچ و ،تمام حقیقت حقیقت،« است حقیقت زمانِ زمان،

 و یسرگشتگ ،حقیقتنصفه زمانِ اکنون هم ».حقیقت مگر
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. هستند افسوس بذرهاي هااین. نیست نداشتن ادراك

  .اندنهفته حقیقت در شهامت و درك آسودگی،

  

نظور م ارزش حقیقت براي پال است، ولی ياین نوشته نشان دهنده

ن است که در زندگی به ما . ایپال در اینجا، آگاهی معنوي است

صداقت و آگاهی از زندگی. منظور او از تمامی  –دهد قدرت می

ها حقیقت و هیچ چیز مگر حقیقت، همین است. منظور او واقعیت

این  يی براهستند. پال وقت »حقایقنصفه«ها یا منطق نیست. این

 روح باید کلیت. شوندها باعث گمراهی ما میچیزها ندارد زیرا این

  که بدانیم. کند واقعیت را ببیند. نیاز ما حکم می

ولی فورد مدعی است که پال به معیار خود از حقیقت پایبند نیست. 

خود را پنهان  يچرا؟ زیرا در مورد سن خود دروغ گفت، گذشته

را به عاریه گرفت. فورد باور کرده بود  راداسوامیکرد، و تعلیمات 

 یتی پنهانعواق افشاگرِ دارد،بر پال روا می دیوید لینکه  یکه اتهامات

مراه توانند گحقایق می نصفهدهد که چقدر هستند، و این نشان می
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ت است که پال در مورد آن کننده باشند. این همان تحریف حقیق

  کرد. صحبت می

 ،کنداستفاده می پالاي که فورد سعی کرد از واژهبه عبارت دیگر، 

که پال  دکنحقایقی استفاده  نصفه به جايحقیقت،  ياز واژه یعنی

فورد به صورت کامل در مورد د. رکرد می آن را به صورت صریح

معیار پال از حقیقت دچار سوءتفاهم شده بود. از دیدگاه پال، 

رد. ت نداحقیقت ربطی به واقعی روح است. اي هر روزِحقیقت، غذ

زدم وارد بدن کرده و بعد خارج حقیقتی که چون هوا در دم و با

بتوان با چانه زدن بر سر رویدادهاي کنیم چیزي نیست که می

م در لحظه توانینیم بیابیم. بلکه چیزي است که میتاریخی بتوا

  بیابیم، در زمان حال. چیزي بسیار قدرتمندتر. 

رام، ا احتب يخاطر است که به عقیده من، گفتگو و مذاکره به همین

را  تواند هر وضعیتیوقتی با هدف یافتن حقیقت انجام شود، می

بخشد. نه به این خاطر که به جهان چیزي را ثابت  جان و آگاهی

جا که وفادارانه تا هر کبه این خاطر که باید حقیقت را بلکه کند، 
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این باشد، قادر  ما ، دنبال کنیم. اگر هدفکندمیما را هدایت 

  خواهیم بود غذاي زندگی را بیابیم، حتی در کالم منتقدین خود. 

  

  خره نشینیص

  

یعنی تاریخ تأسیس  ،1965به چند سالِ کوتاه منتهی به اکتبر اکنون 

 يهتوانیم به چند نوشتپردازیم. اکنون میاکنکار توسط پال می

اندازیم. با ، نگاهی بیاند ببینندتوانسته قدیمی پال که تعداد کمی

وجودي که دیوید از تعدادي خالصه مقاالت قدیمی پال استفاده 

 د، من متون خیلینظر خود را ثابت کن کرده بود تا نکات مورد

یرا این متون چیزهایی را نشان ام، زبیشتري را در اینجا آورده

دهند که هرگز در گذشته به دقت مورد بررسی قرار نگرفته بود: می

ا این زمان شکل گرفت. ب اینکه تعلیمات پال چگونه در اینیعنی 

شده و  پوشانده در شناخت ما هاي موجود، شکافهابررسی

ینقدر براي اگیري اکنکار و اینکه چرا بصیرتی از چگونگی شکل

  دهد.میبه دست بعضی جذاب بود، 
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ه تباشتوان به اتر میراحتاین موضوع،  شفاف نمودنبا از نظر من 

اکنکار، پی  در مورد هاي اووید در بسیاري از حدس و گماندی

تري دسترسی یر دقیقتر به تصوکامل ی. به این ترتیب، با اطالعاتبرد

  خواهیم داشت. 

 4اي از جک جارویسکتاب خود را با نقل مقاله از دیوید فصل سوم

پست در  1963 سالِ جوالي 9مورخ کند که در شروع می

 منتشر شده »پال توئیچل، مردي چند وجهی«، با عنوان 5اینتلیجنسر

  بود. بیایید به آنچه جارویس نوشته بود نگاهی بیاندازیم:

  

اي کاغذ خانه عمومی سیاتل رفته بود، برگهخانمی که به کتاب

ر روي بود خارج کرد. ب انتخاب کردهرا از کتابی که از قفسه 

 يدمراز کاریکاتور تصویرِ یک  مهري با ،آن برگ کاغذ

اره بود. انگشت شست و اشنقش بسته پی خندان با کاله گَ

                                                           

4 Jack Jarvis 
5 Post-Intelligencer 
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 تعالمک حلقه به دست راست آن مرد در کاریکاتور ی

  داد. مینشان تأیید را 

  دور کاریکاتور عبارت زیر نوشته شده بود:

  6»پال توئیچل توصیه شده توسط«

آن خانم برگ کاغذ را به مسئول کتابخانه نشان داد و 

  شود:آن کتابخانه شنیده میسؤالی پرسید که اغلب در 

  »پال توئیچل کیست؟«

  رو پاسخ به این سؤال است. ستون پیش

  

با او ، له شدسا 40مردي معتدل است که اخیراً  پال توئیچل

 توانند مهر تأیید بر روياگر مجالت می خود گفته است،

د تواننراهی میهاي سرآشپزخانه بزنند و رستورانوسایل 

وئیچل، پال تیعنی  ند، پس او،ها را تبلیغ کندیگر رستوران

  کند. توصیهرا  د چیزهاییتواننیز می

                                                           

6 Recommended by Paul Twitchell 
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ل خرا در دا »توصیه شده توسط پال توئیچل«ي هااو برگه

، ولی بعضی اوقات دادخواند قرار میهایی که میکتاب

او را دریافت ...» نگور ترش ا يجایزه« کاغذ ،هاکتاب

  ند. کنمی

انگور  يجایزه«، و »شده توسط پال توئیچل توصیه« يجایزه

، الیهستند که خیلی عهایی به ترتیب براي کتاب...» ترش 

هاي پر از نامه . جعبههستندنزدیک به عالی و شاید عالی 
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 توصیه«شاهدي بر واکنش جالب افرادي است که عنوان 

  ند.کنمیرا دریافت » شده توسط پال توئیچل

هاي مختلفی بوده است که بدون ترتیب خاصی او در جایگاه

توان به روزنامه نگار، نویسنده، دریانورد تبلیغاتی، شوراي می

ر نیروي دریایی، اي، افسبط عمومی، بوکسور حرفهروا

خدم یک قایق در رودخانه مست آموزگار دانشگاه و

ي صید مروارید در اشاره کرد. او همچنین برا میسیسیپی

 به کاوش 7نوگینهواصی کرده است، در آمریکاي جنوبی غ

 یاد گرفته 9جادوگري 8طال پرداخته است و در وست ایندیز

یري گوسط زمستان براي اندازه نزدیک بودحتی وي است. 

  . بدهدجان خود را از دست آالسکا  در یک کوهارتفاع 

                                                           

7 New Guinea 
8 West Indies 

٩ Voodooism جادوگري :  
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اي در هند و پنج سال را در او تقریباً یک سال را در صومعه

هر از هم یک فرقه هندي در مریلند سپري کرد. او هنوز 

 اي هندي در ژاپن منتشراي که توسط فرقهگاهی براي مجله

  ..نویسد طلب میشود، ممی

یک ند، کاعتراف می ئچل، همانطور که خودپال توی

 یاريکه مانند بس غیر قابل توصیف استو فردگراي اصیل 

ر که ب است »ما فرهنگ سوپرمارکتی«، مخالف اندیگر از
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 بهتر ... و جان کندن براي پول تأکیدبه اصطالح  زندگی

  .دارد

نشینی آویزان از صخره « –نامد خره نشین میو خود را صا

ر از تشاد تر از غریبه،ها؛ غریبتودهها و در امان از خرهص

ی انگرایخشمگین و در قطبی متضاد از وجود مردان جوان

  .»نداردهیچ امیدي در زندگی  انسان باشندمی که مدعی

او در واقع منظور  »مزخرفات دنیاي مدرن است،«او مخالف 

هاي اعتباري، بیمه و ، کارتبا هم بودناز مزخرفات، 

  باشد.در داخل شهر می ايمزرعههاي خانه

کند .... او یک فرد تنها و او از زندگی روتین اجتناب می

  گر است. طغیان
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 عنوان با جارویس، جک مقاله با همراه که پال تصویر

  منتشر شد وجهی چند مردي توئیچل،پال

  

ی براي ، پول کافنامهیک ماهنامه و یک هفتهویرایش 

تأمین بر روي آب را  پرداخت اجاره خانه کوچک او

  ...کندمی
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. خوردکشد. جز شامپاین چیزي نمیاو هرگز سیگار نمی

نویسد، سالی خوار است. روزانه چندین ساعت میهگیا

کند. او در یک کالس خوانی می تندچندین هزار کتاب را 

، شغل روابط عمومی شرکتی است تندخوانی شرکت کرده

امن  حضورِ«دهد. او از را دارد که همین درس را آموزش می

 هاي عامهسریال يکه بر پایه جهانِ مدرن این در خط مونتاژ

دوري کرده و لبخند بر لب  »است طرح ریزي شده پسندانه

  نگرد.آمیز میجهان را با صبري طعنهمابقی 

و  آیندمیو این است پاسخ سؤال کسانی که به کتابخانه 

  :پرسندمی

  "پال توئیچل کیست؟"

  

ه شد درخواست طی آن هایی کهشده بود از نامه پرروزنامه دفتر 

، ارائه شودنی نشیخرهص يدر رابطه با فلسفه يطالعات بیشتراتا  بود
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لیجنسر، یاتل پست اینتخواستند پاسخی در این راستا به ساز پال می

  بدهد: 10»مربعی يگیره«با عنوان 

  

مصاحبه با جک جارویس در پست اینتلیجنسر به از زمان 

شده  رها به سوي من سرازیها و تلفنیه، سیل نامهژانو 9مورخ 

  »چه؟ خره نشینی یعنیبه ما بگویید ص«که  پرسندو از من می

اصلی  خره نشیناي تک نفره است. من صنشینی فرقه خرهص

و تنها شاگرد آن هستم. این نام براي توصیف رویکرد من 

اي از اي مردم به عنوان مجموعهفرهنگ تودهسبت به ن

  است ...انتخاب شده  ،سخنان بیهوده

اي زینهگ ،خره نشینبراي این ص مدن دروغینین ترفتارهاي ا

و همراه شدن با  یکدست يجز روي برگردانیدن از جامعه

قی ، باشدندخره نشین نامیده میص روزي هایی که شایدآن

                                                           

10 The Square Peg 
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، 13، ریمباد12، تام پین11مانند بایروننگذاشته است، کسانی 

ی نظیر الرنس عربستان، و دیگر کسانی که عناوین

ها گرا، طغیانگر و عجیب و غریب به آننشین، فردگوشه

  شده است. اتالق

هاي عمومی ندارد، رق و برقزاي به نشین عالقهصخره

مغرور باشد یا براي  ندارد همچون یک قهرمانِاي عالقه

ها یا به علل دیگر مدعی آوري خیریه براي بیمارستانجمع

باشد تا بدین ترتیب کالس متوسط جامعه را  عشقی عظیم

ر دهم  _دین  به ویژه _ . و هیچ چیز دیگريعاشق خود کند

صخره نشین از  باعث شود وجود ندارد که هااین عصر توده

  کوره در برود .... 

و  اصیل ،متعارفنامردمان تاریخ را تأثیرات عمیق همین 

 ها نشأتهاي جدید از آنکه ایده سربلندي آفرینِ خیال

                                                           

11 Byron 
12 Tom Paine 
13 Rimbaud 
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ادر ق خود زنند. جامعه بدون صخره نشینانگیرد، رقم میمی

مایش ترین ابزار نها برجستهزیرا این مسیر نیست، يبه ادامه

  ند. اهمردمان آزاد در دسترسقدرت 

رهنگ ف که است بهتر ،خاص انسانِبه همین خاطر از نظر این 

ي، افرهنگ توده گاهاز نظراي ما کوتاه بیاید، زیرا توده

... این  ، خطرناك هستندروح و آزاد آفرین مردان خیال

گذراند، می  زندگی خود را با یکی از هنرهامعموالً انسان

 ارابطه ب ، و دربراي برقراري ارتباط زبان خاص خود را دارد

  .است» غیر منطقی« که او گویندمیفلسفه و عمل 

ي هافرهنگ فروشگاهعادي که تا خرخره در این  هايانسان

 ،داندمردود می انساناین اند را فرورفته ايزنجیره

ري، هاي مستمري بگیبرنامهکه پر هستند از  هاییفروشگاه

   .کارگزاران مالیو  تعصباتو و تلویزیون، تلفن، رادی

ي رو به انحطاط در مسیربه همین ترتیب، او این تمدن را 

بیند، و اگر خود سریع از آن خارج نشود، بیشترین زیان می
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است که هیچ  14را خواهد دید. ولی از طرفی او همانند تورئو

فقط  ، ونداشت خود يرفتارهاي زمانه دادن اي به تغییرعالقه

  خواست تنها باشد تا از تنهایی خود لذت ببرد...می

خدایان باشد، و مشخصاً  يرد عالقهمو صخره نشین شاید که

او تنها قهرمان زمانه است، ولی همانطور که قبالً گفتم، این 

 ت، که مؤسس، رئیس و شاگردفرقه فقط براي یک نفر اس

  من هستم. خود ،آن

  

 ايتوده ها از فرهنگ مصرف گرایی و رؤیاينسلی از آمریکایی

گم  و اجناس محصوالت. مردم در دنیاي اندشده سرخوردهمردم 

ترین اند، در فرهنگی که مهماند و خود را فراموش کردهشده

زي مرک ي. پال به هستهو جایگاه است و تملک موضوع آن دارایی

هدف خود را ، و رد کردخُرا  آن ها و اصولو سنت آن نفوذ کرد

 خبردر فردیت و جستجوي فردي حقیقت، یافت. مشخصاً، 

                                                           

14 Henry David Thoreau 
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هاي کشور به آن شده بود و روزنامه جارویس پخش يبهمصاح

کردند. پال این ختند و سؤاالت بیشتري را مطرح میپردامی

 و نام گذاري کرد صخره نشیندیگري که،  يموضوع را با مقاله

به چاپ رسید،  1964 سال جوالي ماهدر  15در سایکیک آبزرور

  بینید:هایی از این مقاله را میبخشدنبال کرد. در زیر 

  

ر هاي سراسچند هفته پیش در روزنامهاز زمانی که مصاحبه 

ت ارسال شده اس نم هاي فراوانی برايکشور منتشر شد، نامه

  »چیست؟ ینشینواقعاً صخره «ضمون که با این م

 خیلی ساده است، به صورت شخصی ادن به هر فرددپاسخ 

من  هخان ولی اینکه بخواهم به تعداد زیادي نامه که به درب

ند یکجا پاسخ دهم مانند این است که بخواهیم کوه رسید

 يبراي توضیح سادهرا با بیلچه جابجا کنیم.  16بارانی

 من ویکردر توصیف براي نام ایننشین باید بگویم که صخره

                                                           

15 Psychic Observer 
16 Mt. Rainier 
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 از ايمجموعه عنوان به مردم ايتوده فرهنگ به نسبت

  ... است شده انتخاب خزعوالت

نگونه زیرا طبیعت او ای ،است صخره نشین به دنبال تنها بودن

پیر است  17شبیه به دانیل بون اوتوان گفت کند. میطلب می

د و دید قدیم بیدار ش یِبحی بهاري و زیبا در کنتاکصکه در 

و ، تاس سکنی گزیده او اي در سی و پنج مایلیِکه همسایه

میسوري  غ شده است بهزمین دیگر خیلی شلوبا این تفکر که 

تا بتواند در صلح و صفا بدون هیچ مزاحمی د نقل مکان کر

 صد مایلی ايفاصلهمگر خرسان و سرخپوستانی که در 

  ، زندگی کند...بودند

 مردودي زمانه است. ترین مرطود سنگسار شدهاو مستقل

طغیان نیست، بلکه دوري  از دیدگاه وي یکجامعه  دانستن

 یزيچ گزیدن از سیستم اقتصادي، از این نوع ایدئولوژي، از

هاي حقیر سیاسی نامم، و از ارزشمی "دروغ بزرگ" که من

                                                           

17 Daniel Boone 
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ر این فرهنگ جمعی احساس او همانقدر دو اخالقی است. 

در کنوانسیون  18فرد هرمافرودیتکند که یک آسایش می

  حمایت از حقوق زنان ...

من در مدیتیشن و تجربیات خارج از بدن خود به دنبال 

 نام دو مکانحضور همزمان در آرامش یا آنچیزي هستم که 

. این تجربیات در زندگی دانشمندان قدیمی عادي دارد

، شاعر عرفانی هندوي قرن است کبیر من بودند. قدیسِ

موخت. آطریق شبدا یوگا را می ،19شانزدهم که شبدا مارگ

 هستم عبارتند از هاآن رويدنبالهمن که  یدیگر قدیسین

، حافظ، شمس تبریزي، خدامردانی چون جالل الدین رومی

  راما، ناجی هندي، و کیرپال سینگ هندي. 

                                                           

١٨ Hermaphrodite :(مترجم) .شخص دو جنسیتی  

19 Shabda Marg 
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، کتاب مقدس شبدا یوگا را به عنوان کتاب 20من سار باچان

ش از تحقیقات، من . در این بخکنممطالعه میمقدس خود 

زندگی  جهانی انسانِهستم که در آن  به دنبال اقالیمی

ها، مسیحیان، صوفی تعداد انگشت شماري ازکند. می

ا در آن ر يهنشاندست یافته و  به این اقالیمها هندوها و عرب

  . اندتاریخ ثبت کرده

اي است تجربیات شخصی من است، واژه ينتیجهاکنکار که 

این ام. دهکر اتالق، یکه به فلسفه ایجاد شده از صخره نشین

 ين کلمهاست. ای از یوگا ریبغقالبی  شبدا یوگا، مبتنی بر

باشد که در زبان میجریان صوتی عالم  به معنايهندي 

  شود. ترجمه می وندخدا جهانی يرودخانهبه محلی ما 

 گرا هستم، زیرا قصدن از دیدگاه معنوي و سیاسی واکنشم

 داوممآزاد و زندگی  مردانِ اساسیِ يمن بازگشت به فلسفه

هایی که در فرهنگ معنوي است. ولی آن در این آزاديِ

                                                           

20 Sar Bachan 
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ا موضوع ندارند زیراي به این نند عالقهکاي زندگی میتوده

ادي، که روح آز داراي پرداز وخیال فرد ها هراز نظر آن

ها خطرناك همان صخره نشین است، براي موجودیت آن

  ... باشدمی

ا گیج ر نشینصخره  ،تطبیق دادنِ خودیکی شدن و  مشکلِ

د خواهند وارزیرا از نظر او اگر سیاه پوستان میرده است ک

ر سیاه . اگند خرفت هستندسفید پوستان شو ستپجامعه 

 یچهپوستان عقل سلیم داشتند، جامعه خود را تشکیل داده و 

  ... دادندراه نمیبه آن  را سفید پوستی

ولی  ،پردازندمیاشاره کردم  هابه آن من به نکاتی که آثار

ه نظر ب توجه نسبت به قانوناست ظاهراً شخصی بی کنمم

 نمایشآمیز زمین داران را با دیدگاهی تمسخرکه  برسم

  .دهممی
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اس شبدا یوگا بر اس«وید اکنکار گه این نکته توجه کنید که پال میب

 مینکه ه، و مدعی شد تکیه کرددیوید به این موضوع  »باشد.می

 همان تعلیمات کیرپال سینگ تعلیمات پال که ندکثابت می امر

چیزي فراتر از این  . ولی منظور پال در ذهن اوبوده است

هاست. او به راما، قدیس هندو، حافظ، رومی و شمس حرف

گوید یبه همین خاطر م کند.یزي، که صوفی بودند نیز اشاره میتبر

  نهد. را خطوط ادیان سنتی را زیر پا می، زی»غریب از یوگاقالبی «

توان به راحتی دید که چرا دیدگاه صخره نشین اینقدر باعث می

ها هاي جامعه رباالنه، که از بازيه شد. رویکردي سبکجلب توج

در مورد شبدا یوگا و حضور  ي آنمجنونانههاي است، و فلسفه

توجه توجه زیادي را به خود جلب کرده بود. در دو مکان همزمان 

  .مردم بیشتر جلب شد

  

 سبت به قانون و زمین دارانن بی اعتنا
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در فصل گذشته، دیدیم که محرك درونی پال براي فعال و خالق 

کرد نسبت به تعلیماتی که در گذشته مطالعه میبودن باعث شد 

ولی  تند.. آزادي و فردیت براي پال اهمیت داشمتضاد به نظر آید

که احساس پال در این باره نه تنها براي  دید تواندر مقاالت باال می

او  .صادق استگرایی مصرف دین، بلکه در مورد کلیت زندگیِ

بیشتر از اینکه احساس غریبه بودن از تمدن مدرن کند، حس 

می فرهنگ عمو ينهباالسبک تمسخرکرد، و از می متفاوت بودن

  لذت می برد. 

نتلیجنسر ل پست ایسیاتدر  را پتی سیمپسون بعضی از کارهاي پال

اً دهد که پال دقیقزیر نشان می يکرد. نمونهها دنبال میدر آن سال

  نویسد:. پتی میکردگفت زندگی میهمانطور که می

  

هاي هاي سیاتل سالکرد که سال استنتاجتوان اینطور می

سخت، ولی رضایت بخشی بودند و پالجی در حال شکل 

 اوا ب پس از آن که بودي تصویر ودادن به یک سبک جدید 
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ري سسبک فرد همچونتوان از جهتی گفت باقی ماند. می

وید، اصالً پشیزي براي گده و میکه طغیان کر مانستمی

هم  معه ارزش قائل نیستم، و همین وضع دررویکرد جا

  شد.شهر میدر باعث هیجان  ،او يریخته

ک ستون از روزنامه سیاتل به او تعلق داشت که اغلب به ی

محض  گوییبذلهتار و مار کردن اکتسابات محلی یا 

 .بود موجود پال يروزنامه مقاالت از تعدادي در که صویريت
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توان به ها میپرداخت. با نگاه کردن به این ستونمی

 ردبرخوردهاي مدرنیته  طیطبعی و هوش سرشاري که شوخ

  پی برد. شد، این مرد ظاهر می

نوشته شده توسط توئیچل که این هوش هاي یکی از ستون

  بود. هاي دودزادهد در مورد اتوبوسنادر را نشان می

توان کاریکاتور پال به همراه عالمت در باالي این ستون می

است را  راه اوپی اسپورت راهکه همان کاله کَتجاري او 

  دید، در زیر آن نوشته شده بود،

هان ت زبان در دنتوانسبعد از اینکه شهردار خوش مشربمان «

هواي پاك در  يها را در مورد هفتهدارد و آن حرفنگه

 اپیتالپ مسابقه فوتبال بین استنفورد و مؤسسه آموزش عالی

حمل و نقل جدید ما هاي زند، از اینکه متوجه شدم اتوبوسن

 گیرآالیند سخت دلرا با گازهاي دیزل می ما هايخیابان

  شدم.
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 صوصیخ یک بازرس تصمیم گرفتم همانندبه این ترتیب، «

نم. ، اقدام ککندمیبررسی را طالق  يپروندهیک که وقایع 

شهروندان به خاطر این که آیا بررسی کنم خواستم می

ها و معابرمان مثل راههاي دیزل استفاده شده در شاهسوخت

  میرند یا نه.پروانه می

ینکه و با توجه به ا حمل و نقلهاي بعد از بررسی دقیق برنامه«

 در حمل و نقل داشت پیشرفت راسانست هیل کمترین 

تصمیم گرفتم براي بررسی به آنجا بروم. در ظاهري غیر قابل 

بی، شلوار آتر یشناسایی با کاله اسپورت آبی آسمانی، سوئ

 نامتعارف و با حالت هاي آبیآبی، جوراب آبی و کفش

  گاهی به آنجا رفتم.آکار

سیر سر اتوبوس سانست تا انتهاي م این بود که پشت امبرنامه«

تند راه بروم تا ببینم آیا دودها همانطور که گزارش شده  آن

بودند یا خیر. هرگز به شرایط فیزیکی خودم فکر  شدیدبود 

بد نبود چون در هر چراغ قرمز و توقفی که  اولنکرده بودم. 
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به آن  دایستاپیاده کردن مسافر می اتوبوس براي سوار یا

  رسیدم. می

 کرد من عقبیرهاي طوالنی که اتوبوس توقف نمیدر مس«

خود را بیرون  يسینهدر این مسیرها  بیباکانهماندم. می

روي سرعت در پیادهدادم، با دادم، سرم را به عقب میمی

، دن، دستانم آزادانه در حرکت بودداشتمبرمیسنگپوش قدم 

ا را این گازه مجبور نبودم کردم کههایی فکر میو به زمان

دران شهرمان براي حرکت استنشاق کنم، زیرا در آن زمان پ

پرداختند. ه واردات نفت نمیب هاي خوددادن دیزل

رفتند که حتی عمه قدر آرام میدر آن زمان آن ما هايواگن

ی نبه واگخود  دامن داشتننگهتوانست با باال ادي هم میص

  برسد.  رفت،می سریع که

دي که باباهاي شهرداري در هاي جدیاین اتوبوس«

اند در کنار سرعت باال، هاي سیاتل رها کردهخیابان

ن م. نتوانستم به آن برسم. ولی دارند هم ي زیاديسروصدا
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بهانه دارم، یک ماشین پلیس گشت چند مرتبه من را یک 

ید که به نظر مؤدبانه پرسسؤاالتی میمتوقف کرده و 

 رسیدند و بعد از اینکهاسم من را پ ن پلیسافسرا آمد.نمی

 روي چرخانیدن انگشت اشاره در حالها یکی از آن دیدم

  رهایم کردند.است،  خود گیجگاه

در آنجا راننده در در هر حال به انتهاي خط رسیدم و «

به بود. او  21فکاهیدر حال خواندن یک کتاب  آسایش خود

ار بیشتري داشته و از من خواست تا سو محبتها پلیس نسبت

  شوم.

شرح دادم، فریاد  ام براي اوبعد از اینکه در مورد بازرسی«

، باید همون موقع توي شهر بهم چرا پسر جون"زد، 

ا تونستم مشکلو برات راحت کنم. چرگفتی. من کلی میمی

و بکشی؟ احت بنمیري پشت اتوبوس دراز بکشی تا بتونی ر

  »دم!گاز می برات حسابیمن 

                                                           

21 Comic 
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ی او در مورد دراز من به این خاطر از او تشکر کردم، ول«

اطر به خ ن در اینصورت وقتیگفت، چوکشیدن راست می

با سر سقوط نکرده و به خودم  دیگر شدمبیهوش می دود

ارم تمام شد همه گفتند که زدم. ولی وقتی کنمیآسیب 

  آمیز بوده است.ام موفقیتبازرسی

که  سیاتل این استاین تحقیقات براي شهروندان  ينتیجه«

شهر هستید، چه براي رسیدن  هاي جدیداگر پشت اتوبوس

هستید، دودهاي ناشی از  ي خودها یا اگر در خودروبه آن

نی مطمئناً ضربه ف یتگزاس اتوبوس جدید 250هاي این دیزل

ها و بو و سروصداي زیادي در خیابان قدرتمندي هستند

  اند.دهایجاد کر

د زیرا باش هبه صرف تواند حسابی براي مابرق می از نظر من،«

هاي الزم براي یستم حمل و نقل ما داراي زیرساختس

ایش خیلی بیشتري هم خواهیم ، و آسهستخدمات برقی 

  »داشت.
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  پتی ادامه داد:
  

ن دولتی نبود که ای مجرايتنها سیاتل  حمل و نقلسیستم 

نویس کاله کپی اسپورت پوش دریافت  ضربات را از ستون

خود را به اداره پلیس نیز  طنزآمیز رد. پالجی تیرهايکمی

 پرت کرده بود و بعدها گفت که تا چندماه بعد از این واقعه

 خودروي پلیسیک  کرد،هربار در اطراف شهر رانندگی می

  .پشت فرمان بود اشتباه او کرد و منتظرآن را دنبال می

 بهد اي خوافسانه ياو ستونی مربوط به گربه ،1964در سال 

اي از این نوشته هاي زیر خالصهنوشتهنوشت.  22نام جادو

  دهند:کلیات داستان جادو را نمایش میهستند که 

اه سی و سیامی، ابریشمی ينیمه يگربهیک خانم جادو، «

است که بر روي یک کشتی کوچک به دنیا آمده و بیشتر 

 گفت توانده است، شاید میي آب گذرانر روعمر خود را ب

                                                           

22 Jadoo 
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تی هاي کشي کافی در مورد سوتکه نه خیلی ولی به اندازه

  23.دانستبخار می

در طول یک سفر تابستانه به نیو اورلینز، در دلتا کویین «

تان کاپرودخانه میسیسیپی،  بر روي یک قایق درقدیم، 

ا به رمالکیت جادو جفرز، کدخداي یک کشتی کوچک، 

ه دنیا ک هفروز بود که فردي یک گربااین رؤیایی دل .دادمن 

  را گشته و بلد است سوت بزند را به شما بدهد.

اي مناسب براي توصیف کاري بود که او سوت زدن کلمه«

داد. او مادرزادي دچار کجی لب بود، و همین انجام می

                                                           

دهد که جادو به گفته نویسنده کتاب به نقل از پال، پال اینگونه توضیح می ٢٣

هاي بخار سفر کرده بود. شاید بیشتر از اغلب مردم. ها بر روي کشتیمدت

توانست از خود صداي صوت درآورد. پال این را با حالتی عالوه بر این، او می

زد. ولی این وت میکند. این حقیقت دارد که او سف میه جوك تعرینیم

اي خاص است که آموخت عاشقش داستانی گرم و پرحرارت در مورد گربه

  باشد. (مترجم)
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شد صدایی مانند صداي سوت جک باکس باعث می

 ز کنارها اادو همیشه با عبور کشتیته باشد. جکودکان داش

لینز، ي آبی نیو اورهاکشتی کوچک کاپتان جفرز در کناره

  .زدسوت می

 است. او» جادوي سیاه«جادو در زبان هندوستانی به معناي «

گی در زمین خاکی خاکی و زنداین جهان هاي نسبت به آدم

ده است نسبت به تفاوت است. این موضوع باعث شبی

ر تجذاباو  ،بینیمهایی که در زندگی میآدم بسیاري از

کرد تا دل کسی که از دست راهی پیدا میباشد. او همیشه 

او ناراحت است را به دست آورد آن او به خاطر اشتباه .

  انگیز بود.اي شگفتگربه

اي به آب ندارند مگر اینکه ماهی طالیی ها اغلب عالقهگربه«

جادو دریا را بیش از مابی در داخل تنگ آب باشد، ولی 

  دیک یا کاپتان بلیک دوست داشت.
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وقتی که جادو متوجه شد قصد دارم او را با خود به سفر «

ببرم، با من دوست شد. اولین سفرمان به هاییتی، پورت 

فاده تسفر دریایی اسبود. ما از هر فرصتی براي  24اوپرینس

راي الزم ب يهزینهبعضی اوقات مجبور بودم  کردیم، ولیمی

، اواطر فقط به خاي خارجی را سفر رفت و برگشت به اسکله

  تأمین کنم.

با وجودي که در بین دریا نوردان قانونی نانوشته وجود دارد «

ن جادو از ایولی که حیوانات حق ورود به کشتی را ندارند، 

ا و هاطر این انحصار، او با سوتبه خد. امتیاز برخوردار بو

 هايدار خود اسباب شادي را براي کشتیخندهرفتارهاي 

  کرد.باري فراهم می

در ساحل براي جادو خیلی طوالنی بود که  اقامتمشاید «

روزي نتوانستم آن را پیدا کنم. و شنیدم که به دریا دیگر 

  برگشته است.

                                                           

24 Port-au-Prince, Haiti 
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ی در قشنیدم که او را بر روي قایبعضی اوقات اخباري می«

 خود ننه جا تمامیاینکه  خبراي خارجی دیده بودند. اسکله

در یک سفر به گوشم رسید. او بر را از دست داده است، 

که با پرچم دانمارکی حرکت  25روي کشتی ساسفال

  آفریقاي جنوبی مرده بود. 26کرد، در مسیر کیپ تانمی

بدن او با تمامی تشریفات در دریا انداخته شد، که به خاطر «

  .»بود داشت، حق او به دریا ی کهاستقالل و عشق

  

 هاي منحصر به فرد ودوباره عالقه پال را به شخصیت این داستان

 ل بهها تبدیدهد، این ویژگیهاي خارج از عرف نشان میدیدگاه

رد و به این موضوع پی برد که رویکشدند. ا او فلسفه صخره نشینی

 زندگی مدرن باعث شد با جهان دچار به فرهنگ تطبیقینسبت  او

ها باعث جلب تعداد روزافزون ولی این نوشتهومت شود. خص

                                                           

25 Southfall 
26 Cape Town 
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ها این دیدگاه به نظاره بنشینند. آنتوانستند از افرادي شد که می

شود، و دانند محدود نمیدانستند که زندگی به آنچه میمی

  کنند. تند که رویکردهاي سنتی کفایت نمیدانسمی

  

  جهان هاي معنوي يجوینده

  

با نگاهی دوباره به مطالعات معنوي پال، از نظرم عنصر جالب 

دیگري هم وجود دارد که ارزش بررسی دارد. در فصل قبل دیدیم 

ه شروع بکه در همان سالی که پال تحت نظر کیرپال سینگ 

 یهاي درونو مالقات »قالب استاد درون«در مورد ، یادگیري کرد

او به صورت هفتگی، به  .نوشتمی هم با دیگر آموزگاران معنوي

که در را ثبت کرد،هاي درونی خود آموزشمدت یک سال تمام، 

د. بعد از این منتشر ش گفتگوهایی با استادنهایت در کتابی با عنوان 

 هبنوشت، که در مورد سفر او را  دندان ببرتجربیات، او کتاب 

  هاي معنوي خداوند بود.جهان
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دانش  لیست ساده یا بکه کسی این مکتوبات و تجربیات براي 

هایی . من از بحثبودنداکتسابات خیلی عظیمی  است آموز بوده

داشتم متوجه شدم  تمانتاسوامی و ساراد 27هايسنگیکه با ست

 موزشآچنین تجربیاتی حتی بعد از یک عمر  انگشت شماري،که 

نین با کیرپال چ ولی پال در سال اول مالقات خوداند. داشته

فاوت پال مت روشکرد. مشخصاً، سفرهایی را ثبت میتجربیات و 

  ود؟کسب کرده ب معنوي بود. چرا او به این سرعت چنین تجربیات

در همین زمان، تنها طی چند سال، پال در سازمان ل.ران هابارد به 

و  ها کارمقامی که حتی بعد از گذشت دهه –رسید  »اکیپ«مقام 

شوند. چطور ممکن بود پال اندکی به این درجه نائل می آموزش،

  تنها بعد از چند سال به چنین جایگاهی برسد؟

همانطور که خود . به همین خاطر ها غافل نشدپال از این تفاوت

بپردازد.  ، تا بیشتر به کنکاشزدبیشتري  گفت، دست به آزمایشات

تمرکز بعدي او در طول روزهاي  امر موضوع و به باور من همین

                                                           

٢٧ Satsangi هاي سانت مات (مترجم)یا ست سنگی: پیروان فرقه 
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در  حضور همزماناو در خصوص : تئوري دبو وي صخره نشینی

  . 28دو مکان

، مجله اوریون اولین مقاله 1964 سال که در ژانویه نویسدمیدیوید 

ن . در ایمنتشر کرد ،تماماً در مورد اکنکار بود کهرا  عمومی پال

ولین ، پال ادر دو مکان فلسفه حضور هم زمان، اکنکارمقاله، با نام 

  :را ارائه کرد مفصلتوصیف 

  

اتی ادراک يدربرگیرنده، بدني خروج از اکنکار، فلسفه

 جربیاتت مشابه با ،تجربه حضور همزمان ياست که در نتیجه

  شود. هر اعتقاد و مسلکی، حاصل می در دیسینپیغمبران و ق

من تعلیمات حضور همزمان را تحت سرپرستی سات گورو 

 هب سودار سینگ، در اهللا آباد هندوستان آغاز کردم. سپس

                                                           

٢٨ Bilocation :ر همزمان در دو موقعیت در یک لحظه. (مترجم)حضو  
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 يکیرپال سینگ در دهلی قدیم، رجوع کردم. هردو 29ريش

یوگاي به معنی ند، که دادرا آموزش می شبدا یوگا هاآن

. تحت این آموزش باید خروج ارادي باشدمیجریان صوتی 

  آموختم. حمت از بدن و بازگشت به آن را میو بدون ز

ر د دهمتوضیح میاي که بخش قابل توجهی از فلسفه

 ،»لهیا فلوت«به تفصیل شرح داده شده است،  من ايهکتاب

 مربوط به سال »ببر دندان«نوشتم، و  1959کتابی که در سال 

هاي ابدي خداوند جهان، افشاگر سفري است که در 1957

  سپري شد ...

ي از هاي بیشماریسکورستوان به دهاي من میدر بین نوشته

و  جهان فیزیکی هم درها اشاره کرد، این دیسکورساساتید 

  . اندهاي درون روي دادههم در جهان

                                                           

» ريس«در ایران به صورت هاي منتشر شده اکنکار که در کتاب sriشري یا  29

د، به این باشمی» شري«شد ولی با توجه به اینکه تلفظ صحیح آن نوشته می

  صورت نوشته شده است. (مترجم)
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، همان ادگفتگوهایی با استکرد که کتاب  به این نکته اشارهباید 

کتابی بود که پال در هنگام صحبت با کیرپال و پیروان او در رابطه 

کرد. ن تعلیمات به آن اشاره میبا حضور قالب استاد و دیکته کرد

  نبود. ببردندان منظور پال کتاب 

توان در این مقاله دید که پال همچنان به صورت می ،الوه بر اینع

ین دآزادانه در مورد کیرپال صحبت کرده و به عنوان یکی از چن

 1966 سال د. این موضوع تا اواخرداآموزگار خود به او اعتبار می

، زمانی که تمامی ارجاعات به کیرپال به صورت داشتادامه 

 ع را در فصل پنج بیشتر بررسیشد. ما این موضوناگهانی متوقف 

  .پردازدهم در همان فصل به این موضوع می دیوید زیرا کنیم،می

یشتري در ب دانشبه ولی اگر تعلیمات کیرپال به پال کمک کرد تا 

مورد آنچه بعدها سفر روح نامید، دست یابد، چرا هیچ یک از دیگر 

ی یک ،لشتند؟ چند سال قبدانشجویان کیرپال تجربیات مشابهی ندا

در مورد این موضوع به مطالعه پرداخت. او از  تانت ماس انپیرو از
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به جرها تیمی سؤال پرسید، ولی هیچیک از آنها ست سنگی قدده

ببینند  منتظر بودند تا بتوانند هنوزها معنوي قابل توجهی نداشتند. آن

ریان جبودند تا ها را برگزیند، یا منتظر قالب استاد از درون آنو 

ا وعده داده شده بود. او تصور هکه به آن را تجربه کنند،صوتی 

ت گفت که نتوانستنها او دچار کمبود است، ولی می کرد کهمی

د از عداشته باشد، حتی ب ايرا بیابد که تجربه دیگري هیچ کس

باعث  و دهاي خود را در اینترنت قرار دابیست سال مطالعه. او یافته

  شد. ی عظیمطوفان ایجاد

  پس تفاوت پال در چه بود؟

ي سفر روح براي او چیز جدید توانیم ببینیم کهدر مقاله فوق می

ظر تعلیمات خود تحت ن به . او در اینجا، شاید براي اولین بار،نبود

ضور حنزد او براي اولین بار  کسی که، کنداشاره می سودار سینگ

، البا کیرپ پال قبل از مالقاتآموخت. به عبارت دیگر،  را همزمان

پال به این نحو مقاله فوق را به تجربه خارج از بدن داشته است. 

  :اتمام رسانید
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که  دندهآموزش می اینگونه هاي شرقی ارتودوکسفلسفه

ا رتوانم این نمیمن انسان باید با خداوند یکی شود، ولی 

شود، نهاست که با خداوند همکار می فردي بپذیرم. خود 

نه به معناي یکی شدن با منشأ الهی، آن،  تمامیتبخشی از 

کنیم، ولی آزادانه ا ما خود در کالبد خداوند زندگی میزیر

وانیم در این چارچوب تعیین شده توسط قدرت مطلق، تمی

  حرکت کرده و تصمیم بگیریم. 

اغلب کسانی که در تالش براي یکی شدن با خدا هستند راه 

این  افتند، و بهسیر معنوي گم کرده و به تله میخود را در م

لقت خود به عنوان یک فرد شکست ترتیب در هدف خ

  خورند.می

ا طی او ر داشته باشد که بتواند ياگر فرد راهنما یا استاد

هاي دیگر ببرد، خیلی بهتر از این به جهان ،آموزش يدوره

یر به مس . قدم برداشتن در اینپیش روداست که به تنهایی 
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 ندهرچهمراه دارد،  هاي زیادي بهتنهایی اشتباهات و سختی

ا موزد، آن رآهمانطور که در جهان فیزیکی میتواند فرد می

  نیز بیاموزد، ولی خودآموزي ساده نیست.

ن تمامی ادیان به ایدر قدیسین  زندگیِ کاشِدر مطالعه و کن

ه در دکه اصول فلسفی مشخص ش آنانیام که اطمینان رسیده

ی هایی که به دنبال یکاینجا را پیروي کردند به نسبت آن

  تر بودند.نزدیک وندشدن با او بودند، به خدا

ي هرکسی که به حضور همزمان براباید یک چیزي را این 

  . به اثبات برساندمند است، عالقه

  

پافشاري پال به آزادي، خالقیت و فردیت به او کمک کرد تا از 

 و تالش براي به دین غل و زنجیرهاي سرسپردگیها و محدودیت

شود، رها شود. ه اغلب باعث انفعال مییکی شدن با خدا، ک

کیرپال در مورد  يگیرانهرویکرد او به شدت با قوانین سخت
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، ریاضت، تمرکزهاي طوالنی مدت، دوري گزیدن از خواريگیاه

  ام و کمال به استاد، متفاوت است.دنیا، و سرسپردگی تم

هر یک  که به این امر پی ببریمرا مطالعه کرده و  توانیم ادیانمی ما

رابطه بر وان تبهتر میبعضی از ادیان  باقت هستند. البته، داراي حقی

ینیم که تمامی بپردازیم میقرار کرد، ولی وقتی بیشتر به کنکاش می

هاي اعتقادي در موضوعات متعددي با یکدیگر دچار این نظام

 همگیِ. دهندحق را به خود میف هستند، و البته هر یک اختال

که به آن بهشت  هاییت بهشت خاص خود و اهمیت آنها اهمیآن

ها و محدودیت هموارهدهند، ولی آموزش می را انددست یافته

ها باري سنگین است. پال قصد نداشت تعلیماتی ها در آنممنوعیت

کرد طریقی براي یح میرا ارائه کند. آنچه او تشر اینچنینی

در  ها، بدون گیر افتادنملزم در پس تمامی این شایی حقیقترمزگ

  تله بود. 

، مختلف هايگاهدیدتوانایی نظاره کردن از حضور همزمان، یا 

ظاره کرد. نمیبراي او واقعیتی وراي سطوح آگاهی انسانی را افشا 



  هاي صخره نشینیفصل سوم: سال

501 

 

 باعث ،روحکردن در جایگاهی کامالً خارج از خود از طریق چشم 

ها دهی حتهایی که براي آن ی شد کهاسرار پنهان و حقایقگشایش 

ایق به این ترتیب منجالب حق. افشا نشده بود کردندسال مطالعه می

هاي معنوي مستقیم جریان يو زدوده شد و تجربهبراي ا ظاهري

د. رقی بواین طریقی با ارزش براي رشد و ت وبراي او فراهم شد، 

 أمنشهاي صوت را دیده و توانست جریاناو می ،کالبددر خارج از 

 صدها کتاب و آموزگار و ادیان بررسیِ ها را شناسایی کند. باآن

 نگريهاي سطحیمتمادي و در نبود حجابطی سالیان  ،مختلف

شوند، چشم ما را در یک سیستم ثابت می تی عقاید ماکه وق

 يهعصار شده از متساعد هاي نورِتوانست شعاع او بندند،می

اکنکار  او گفت توان دید که چرابه همین خاطر می. حقیقت را ببیند

وان دید که تیست، و همینطور میدین، فلسفه یا نظام متافیزیکی ن

  تبدیل به نقطه تمرکز او در اکنکار شد.  ،چرا حضور همزمان

نوشت،  1964را در سال سرزمین هاي دور  پال، زمانی که کتاب

  ع را اینگونه بیان کرد:این موضو
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مسیر نه به سمت راست نه به سمت چپ و نه از طریق «

در قید حیات است. مسیر در زیر یا باالي  اكماهانتا، استاد 

ورود به  مسیرِ جاهمینجاست؛ تو نیست، بلکه همین

  باشد.هاي دور میسرزمین

مسیح گفت که مسیر به پادشاهی بهشت، یا همان «

کرد. او در درون است. ولی او اشتباه میهاي دور سرزمین

 نوشت که در مقام مسیح، طریق انجیل یوحنادوباره در کتاب 

  کرد!گویم که اشتباه میست. و دوباره میوو مسیر ا

 در حالیربازارتارز این جمالت را » گویماکنون به تو می«

ان را به نشان تأکید تک ي خودبیان کرد که انگشت اشاره

هست! این تنها چیزي است که  ،شتبه سیرِم«داد. می

ا همین، تنه –به تو بگویم  مختلف کلمات از بینتوانم می

به همان صورت است که بگوییم خدا هست!  زیرا گفتن آن،
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تو به یاد داري که این بارها تکرار شده است، در هر زبانی 

  نژاد بشریت.از 

  »هست. ،رو به اقلیم خداوند مسیرِ ،به این ترتیب«

  

کرد، نه مستقیم صحبت می يبه عبارت دیگر، پال در مورد تجربه

از هر آنچیزي که کیرپال  پیروي از فلسفه یا دین. این مشخصاً

از  تماانتباشد، زیرا طریق سسینگ آموخته است متفاوت می

  .گذردمیاستاد 

بیند ب اینکهرود: بعد از کشف این موضوع، پال به مرحله بعدي می

ا آموزش دهد ی اندیگر بهتواند واقعیت این موضوع را که آیا می

راي تاکتیک مناسبی ب ،خیر. آیا سفر روح، خالقیت و آزادي فردي

دن ها و افشا کردر دسترس قراردادن تجربیات معنوي براي غربی

، تانت ماسچون همظریف موجود در پس طرق معنوي معناي 

 ها مکتبو ده 31ستیسیزم، نا30یحیتعرفان مس صوفیگري، ودانتا،
                                                           

30 Esoteric Christianity 
31 Gnosticism 
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ها اشاره در آن زمان به آن که در مقاالت خودعرفانی دیگر 

  ؟باشندمی کرد،می

  

  فلسفه حضور همزمان

  

 یط همان چیزي است که پال سعی کرد در فلسفه حضور همزمان

 او شد رویکردبعد از آن بیابد. او بر روي آنچه باعث می چند سالِ

 فاده ازاست تمرکز کرد و سعی کرد عقاید خود را بامرثمر باشد مث

  .نمایدتصریح روشن کرده و  ،اصول ساده

، شش ماه قبل از اینکه پال به صورت رسمی 1965در ماه می سال 

ر یک د مکانحضور در دو «اي به نام ، مقالهاکنکار را تأسیس کند

،  منتشر کرد. او با صحبت در مورد آرزوي 32یمزامجله چدر » لحظه

انسان مدرن به امنیت آغاز کرد، موضوعی که در مقاالت مربوط 

به صخره نشینی به راه انداخته بود. ولی در این مقاله او به سرعت 

                                                           

32 Chimes 
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 حقیقت هايرهیافتمقایسه کلیت این موضوع با دیگر وارد 

  :تاسات اختالفبراي توصیف این  ی. پال به دنبال راهشودمی

  

در  به ویژهما تناقض عجیبی وجود دارد،  امروزه در جهانِ

اصل اساسی خود را  ،تناقضی که دولت سیاسی آمریکا،

در  زمانیش از هر بی امنیتی که ،شماردبر می تأمین امنیت

  باشد. تاریخ هر ملتی در گذشته می

دم همچنان مرمختلف داراي امنیت هستیم، ولی  اشکالما به 

روح خود، تاحدي  این همه رفاه براي جسم، ذهن و با وجود

، ولی باز به طریق خداوند خورندغوطه میکه در این رفاه 

  ...آورند روي می

وي، به خردهاي معندر مورد  طوالنی مدت يبعد از مطالعه

زیک را هاي اصلی متافیتوان سیستماین نتیجه رسیدم که می

ا ی هوشد: تئوري دا جايدر سه دسته بندي ساده و اساسی 

 .حضور همزمانو تئوري آگاهی کهکشانی ، تئوري ذهن
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تئوري هوش یا ذهن بر این اساس مبتنی است که همه چیز 

ذهن است، و منشأ الهی ذهن، خداوند است، و اینکه همه 

چیز در اینجا آغاز و در همین جا پایان میابد، و باید آماده 

ه منتظر بیم، به جاي اینکباشیم همه چیز را در اینجا و اکنون بیا

سله از مسیح، سل قبلبعد از مرگ باشیم. صدها سال  زندگیِ

گرا در هنذهن بود. یک ذ يدر چین مسئول توسعه 33چو

  .رسیدمتفکران غربی به بلوغ می تر ازآن زمان خیلی سریع

یگر د باورتئوري آگاهی کهکشانی اساس دین هندو و چند 

ود زندگی هندیان شرق در خاور دور است، و همین تار و پ

 که درهاي آسمانی کتاب، مرجع هادهد ... ودارا تشکیل می

ین ، اولگیردجاي می تئوري هوش کهکشانی بنديدسته

، این استثبت شده و شناخته شده از مکتوبات دینی  مورد

اهی گدارند. آ تریب به حداقل ده هزار سال قدمق مکتوبات

یکی  اتحاد یابه طور ساده به عنوان  هاکهکشانی براي غربی

                                                           

33 Chou Dynasty 
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شود. شناخت ناشی از این تئوري اوند شناخته میبا خد شدن

ما در مقام برادري با تمامی  که داردرا در برمون این مض

مردم و تمامی چیزها در اینجا و فراتر از آن هستیم، و خداوند 

  جا با ماست.ه هم

که تحت چند نام دیگر که پیشتر  –تئوري حضور همزمان 

ه توان براي نمونه ببیان شد نیز شناخته شده است [که می

 خارج از بدن، سفر روح، و راه رفتن خروج ، انعکاس، تجربه

از طرف پیروان تئوري ذهنی و  –اثیري اشاره کرد] 

ب فراوانی دریافت کرده است، و القا ،روانشناسان مدرن

آن را با آغوش باز  ،ان تئوري آگاهی کهکشانیپیرو

این اختالفات، رشد در زمینه حضور  با وجودنپذیرفتند. 

  همزمان سریع بوده است ...

ه را ترك کردبه خواست خود، بدن ه قادر هستند هایی کآن

 امن مسافرین معنوي، کنندهاي بهشتی رفت و آمد و در جهان

هاي عظیم معنوي هستند ... دارند. این افراد کاوشگران قاره
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هان فیزیکی وجود ها مکتوباتی را از آنچه وراي این جاین

به  به دانش مربوط بتواند اند تا اینکه انساندارد ارائه کرده

آنچه بعد از عبور از حجاب مرگ خواهد یافت، دسترسی 

  داشته باشد.

توسط زرتشت،  ن باربراي اولیسیستم حضور همزمان 

 س، صدها سال قبل از ظهور مسیح، در اسنادخدامردي از پار

ي راکنده. مکتوبات پبه ثبت نشست مسافرین معنوي تاریخیِ

ا سال از حضور همزمان وجود دارد که به صدهدیگري نیز 

موارد در گردد، ولی این پیش از عرفان پارسی باز می

ر د، و ما قادر نیستیم دانها گم شدهتاریکی و غبار گذشته

بعضی از این گزارشات حقیقت را از افسانه تمیز دهیم. بخش 

 توسط اصولی بسط ،قابل توجهی از تعلیمات عرفاي مغان

ها ند پارسی (ایرانی) تدوین کرد. آنیافت که این خردم

 و از بین همین هاي اصیل و اجداد عرفاي صوفی بودند،مغان

ر زمان د ،براي دیدن مسیح برانیپیامهاي مغان بود که گروه
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 ...»سه خردمند شرقی«نام ا ها را بحضور یافتند. ما آن ،تولد او

  شناسیم. می

حضور همزمان عبارتند از: خرد، نیکوکاري  ابتداییسه اصل 

 دانتبدیل شده مسافرین معنوي به هایی کهآنو آزادي. 

 –آزادي فردي خود، خرد و نیکوکاري  در کنارقادراند 

داشته باشند...  -نامند چیزي که مسیحیان آن را عشق می

مسیحیت بیشتر بر اساس حضور همزمان بنا نهاده  يعقیده

شده است تا آگاهی کهکشانی، زیرا مسیح بود که ثابت کرد 

تعداد زیادي از  هرچندانسان در مقام روح آزاد است. 

 یجویندگان آگاهی کهکشان ،کلیساي مسیحیت قدیسینِ

لی ونامیم، می گرذهن روشن، یا آنچه بعضی اوقات اندبوده

 تمسیس پیرواندر اصل کنند، همانطور که اسناد ثابت می

بخشیدن به آگاهی انسان، اند. فردیت حضور همزمان بوده

 در توانمی . امنیت و یکی شدن راآوردمی به ارمغان آزادي

فردیت و آزادي را در حضور ولی ، یافتآگاهی کهکشانی 
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. چه آزادي بیشتر از این است جستجو کرد توانمی همزمان

از بدن خارج شد و در جهانی دیگر  به خواست خودکه بتوان 

قات این طبقه یا طبها پیش حت نظر اساتید معنوي که قرنت

  د به یادگیري پرداخت؟ باالتر را ترك کردن

جدیدي نیست. موضوعِ  ،حضور همزمان در یک لحظه

است تا  آمادهچه زمانی  ،ه روح فرديمسئله این است ک

  سرعت سفر در رشد ابدي و معنوي خود را انتخاب نماید. 

  

خود را بنا نهاد: تاکتیک سفر روح با  سنگ بنايپس پال اکنون 

هدف ایجاد فردیت، تجربه مستقیم و آزادي. این سیستم هیچ 

شباهتی با فلسفه یا مکاتب ذهنی نداشت و بسیار با یکی شدن و 

امنیت آگاهی کهکشانی متفاوت بود. ولی در عین حال پال 

گوید که این چیز جدیدي نیست، بلکه رویکردي است که در می

رفته گمورد استفاده قرار می معنوي ینمسافرریخ توسط کل تا

  است.
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  هاآموزش تکنیک

  

ها این بود که ببیند آیا این تکنیک بعد يتمام تالش پال در مرحله

ها خواهد شد یا خیر. آیا این تکنیک ثمر واقعبراي دیگران نیز مثمر

چیزي بود که دیگران بتوانند با موفقیت از آن استفاده کنند؟ 

حضور  مکانآیا می توانید به طور همزمان در دو اي با نام الهمق

منتشر شد. این  سرچ ي، در مجله1965در ماه سپتامبر سال  یابید؟

او  تدریس شده توسط هاينتایج اولین کالس ياله دربرگیرندهمق

  باشند. می

  

ي ژفدراسیون پاراسایکولو اتماعتخانمی در سالن اج

کارگاه شروع ، در ساندیگو، درست پیش از 34کالیفرنیا

او به خاطر اولین تجربه خارج  .آمد حضور همزمان، نزد من

  هیجان زده و در عین حال بیمناك بود.  از بدن خود

                                                           

34 California Parapsychology Foundation 
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 با قنشسته بودم و دقیقاً مطاب دیشب«او با وحشت توضیح داد 

پس سبه من گفتید آغاز به انجام مدیتیشن کردم،  آنچه

 ممانند صداي پریدن چوب پنبه از بطري شنیدصداي عجیبی 

به بدن  مت دیگر اتاق مشغول نظاره کردنو خود را در س

  »یافتم. بود، نشسته بر روي صندلیکه  خود

 او چه چیزي بوده است. این به سرعت متوجه شدم که تجربه

که  که اغلب براي کسانی است اي معنوي و نسبتاً رایجپدیده

پیش  کنندهاي مافوق طبیعی تحقیق میواقعیت يدر زمینه

ن قدیسی مربوط به . با مطالعه دقیق موارد تاریخیآیدمی

ویا و زنده اي پبینیم که این تجربهاساتید شرق میمسیحی و 

  تواند تحت کنترل شخص کاربر قرار گیرد.است که می

حضور همزمان، یعنی حضور  ياولین تجربیات من در زمینه

دو مکان در یک لحظه، در سنی روي داد که اغلب  یافتن در

از  کنندنوازش و تشویق والدین خود سعی میکودکان با 

به طرف دیگر آن تاتی تاتی کنند. اغلب  ،یک طرف اتاق
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آزادانه به اعضاي خانواده من قادر بودند حضور همزمان را 

هاي دیگر را به سیاحت خواست خود انجام داده و جهان

  بنشینند. 

ست نشدر سمت دیگر اتاق می من بعضی اوقات خواهر ناتنی

اینکه بدنت رو جابجا کنی بیا پاشو و بدون «گفت، و می

  ».اینجا

ر کالبد انگار که دبعد من از کالبد فیزیکی خود باال رفته و 

تاتی تاتی کرده و به او  ،جسمپاهاي  فیزیکی باشم، با

ی هاي مختلفما بازي افتادم.میاو  بر روي پاهايرسیدم، و می

یا همان کالبد نورانی که در زبان 35در کالبد نوري ساروپ

 نآ کردیم، مثالً درمی، گذاري شده استنامهندو اینگونه 

رفتیم پریدیم، به سقف خانه میبد ما از پنجره به بیرون میکال

 کردیم. البته نامادري منرا اذیت میو حیوانات اطراف خانه 

 ن نوعای بهد کربه این موضوع، سعی می رت پی بردندر صو

                                                           

35 Nuri Sarup 
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هم  اشتباهیالبته کار ها خاتمه دهد، که مسخره بازي

م ی نداشتیق، زیرا در آن زمان ما درکی از بلوغ اخالکردنمی

حضور همزمان  در بخشی از روش کار هم که البته همین

  بود. 

به  نی که براي مالقات خواهر ناتنی خودماها بعد زسال

خواند، رفتم، متوجه شدم که او به پاریس، جایی که هنر می

، از اهللا گصورت جدي به یک استاد شرقی به نام سودار سین

تعلیمات این استاد  طبق، شده است آباد هندوستان، جذب

روش کسب آگاهی باالتر از طریق حضور همزمان  هندي،

ا تا او رپذیر است. خوشبختانه، هر دوي ما قادر بودیم امکان

هند دنبال کنیم و یک سال در آشرام او زندگی کنیم و 

  .بیاموزیمزیادي در مورد سفرهاي خارج از بدن  چیزهاي

مربوط به هاي ، من تمامی تئوريبعد از آنی چند سال ط

ن سفر به همزمان را مورد مطالعه قرار دادم، چندیحضور 

د، ساتیهایی را مطالعه کنم، با اخاور دور داشتم تا کتاب
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تمامی گوروها و قدیسین  در این مورد صحبت کنم و 

نم شد را بررسی کردم تا ببیهایی که آموزش داده میتکنیک

  هستند. چگونه

ندین چ تعلیم سینگ فوت شد، تحتبعد از اینکه سودار

آموزگار به مطالعه پرداختم، همانند کاري که مهر بابا کرد، 

زگار داشت؛ نوزده آمو بود،ال چِ مهر بابادر مدت زمانی که 

ها به برنارد انگلیسی، سوامی خود توان از مهمترین آنکه می

دهلی ز ا، و کیرپال سینگ داشتلند منزل شناسی که در مري

هند، اشاره کرد. هر یک از این افراد در تعلیمات معنوي خود 

  .تخصص داشتند

در  متعدد شماري که از گوروهايهاي بیدر بین دیسکورس

ن تواهاي درون دریافت کردم، میهان فیزیکی و در جهانج

خود در واشنگتن  به ظهور کیرپال سینگ در آپارتمان

کالبد نورانی خود بر من ظاهر  که در دي.سی، اشاره کنم

 هزار مایل دورتر شد، در حالی که جسم فیزیکی او ششمی
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زیست. ربازارتارز، راهب تبتی نیز اینگونه در هندوستان می

شد. در من در سان دیگو ظاهر می يدر خانه ود، او اغلبب

را » دور هايسرزمین«او یک کتاب کامل با نام  پاییز گذشته

دیکته کرد. منزلگاه او اکنون در نزدیکی کوهستان  نم براي

ها ، او از زمانی که چینیباشدمیانستان هندوکوش در افغ

  د.کنو را فتح کردند در آنجا زندگی میسرزمین ا

یست دنیا براي مطالعه ز سفر به دوردسامبر گذشته، بعد از  در

، من و همسرم به سان دیگو رسیدیم و در 36سنجی معنوي

 يدر کنار حرفه در آنجا، آنجا سکنی گزیدیم. من

یک کارگاه با موضوع حضور نویسندگی معمول خود، 

نوان به ع 37فراروانشناسی کالیفرنیاهمزمان در فدراسیون 

رگاه ار کردم. آن کاها برگزتحقیقاتی آن يبرنامه بخشی از

 و تقریباً هر کسی که شهرت یافتاي یندهبه صورت فزا

                                                           

36 Spiritual Biometrics 
37 California Parapsychology Foundation 
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 کرد داراي نوعی تجربهحداقل سه بار در کارگاه شرکت می

  کنترل خود بود... باخارج از بدن 

هدف از حضور همزمان به سادگی این است که بتوانیم به 

و  ستا شاهی بهشت شناخته شدهاقلیم معنوي که با نام پاد

در آنجا خداوند سرچشمه خود را در هسته مرکزي عالم بنا 

  نهاده است، دسترسی داشته باشیم ...

شود، بیشتر به تر میرچه روح به بهشت مطلق نزدیکه

اعث ب مسافر معنويرسد. این فردیت در آگاهی فردیت می

 ننمودهشود که هرگز تجربه ایجاد نوعی از آزادي می

  ...است

 ی بود کهزدهم، اولین شخصکبیر، عارف هندوي قرن شان

 تمامی، . قبل از آنزدهمزمان  حضورِ هنرِرازِ افشاي  دست به

که در آن مهارت  کسانی میاندانش این پدیده معنوي در 

  شد...حفظ می یک راز همچونباالیی داشتند، 
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 براي تمامینه حضور همزمان از زمان کیرپال، مطالعه در زمی

شد، ولی، به ندرت ن مبحث آزادانه ارائه میمندان به ایعالقه

توان مکتوبات یا تعلیماتی در این مورد یافت. تئوري می

ن ارتودوکس و پیروان حضور همزمان همچنان از دید ادیا

خشیدن ب ما محبوبیت يهشود، زیرا تأکید زمانآن تحقیر می

  است. استداللبه دکترین منطق و 

ز دوران کبیر تاکنون تنها کسانی که در گسترش دکترین ا

بودند،  38کاند، رهبران نظام سیحضور همزمان نقش داشته

توان ، مؤسس آن. از بین دیگران می39ناناكگورو به ویژه 

به قدیسین صوفی مانند حافظ، جالل الدین رومی، و شمس 

  روحانی معاصر اشاره کرد. 41پیو ، و40تبریزي، آنتونی پادوا

                                                           

38 Sikh 
39 Nanak Guru 
40 Anthony of Padua 
41 Padre Pio 
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 سترشگهاي ساده که طی چند سال توانستم یکی از تکنیک

شب هنگام نام دارد. درست پیش از اینکه » راه آسان«دهم 

ین زم روي یا یبه خواب بروید، بر روي یک صندلی راحت

بنشینید، پشت خود را صاف کنید، و توجه خود را بر روي 

 رچشم معنوي خود قرار دهید، این ناحیه بین ابروان شما قرا

یا خدا کنید، این  42شروع به خواندن اُم زماندارد، در این 

کار را در درون خود و بدون صدا انجام دهید. توجه خود را 

سیاه موجود در دیدگاه درون منعطف کنید، و  يبه صفحه

در صورت امکان از ورود هرگونه تصویر به آن خودداري 

ه ک تصاویر ذهنیجایگزین براي  کنید. در صورت نیاز به

شوند، تصویر مسیح، یا یک قدیس، یا هر ناخواسته ظاهر می

  در آنجا قرار دهید. را شناسیدمقدس دیگري که می انسان

کار، ناگهان صداي کلیک انجام این از بعد از چند دقیقه

ضعیف یا پریدن چوب پنبه از بطري، در یک گوش خود 

                                                           

42 AUM 
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ه خواهید شنید، و بعد خود را خارج از بدن در حال نظار

 ، و در آنسم فیزیکی خود در اتاق خواهید یافتجکردن 

  هاي دیگر خواهید بود ...ر به جهانزمان آماده سف

روانشناسی کسانی که در کارگاه فدراسیون فرا بِاغل

کالیفرنیا بودند، حضور همزمان را آموختند. و هر کس 

یده باستانی از پد خواهان یادگیري این هنرِ دیگري که واقعاً

  بیاموزد.را  آن تواندمینیز  باشد يمعنو

  

فر س در موردمنتشر شده از تجربیات پال  گزارشِاین مقاله اولین 

به  که براي دیدن خواهر خود یبود، زمان او جوانی دوران روح در

پاریس رفت و با سودار سینگ مالقات کرد. بی شک، برد استایگر 

از پال  اي که شخصاًمقاله را خواند و در زندگی نامه بعدها این

  .افزودنوشت آن را 

مقوالت  هببود. او  بر تجربیات درون متمرکز، توجه پال در این مقاله

هاي مدیدي صرف تالش براي ها زمانهاي ذهنی که در آنتئوري
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ن هاي طوالنی مدیتیشتالیزه کردن تعلیمات دینی و دورهکریس

فه یمات ذهنی فلستعل بودیسم، یا دیگر همچونوارد نشد، شود، می

مستقیم تمایل داشت. زمانی که در  ي. پال به تجربهو روانشناسی

غییر گی تبه سادنیم، آگاهی ما کنوي حرکت میسطوح آگاهی مع

  کنیم.رشد می ما کرده و

گاهی آ تئوري مرتبط بادینی  و سنتیعاطفی،  عناصرپال نیز از 

 یا ایمانی سپردگیروي برگردانید. او قصد نداشت سر کهکشانی

نتظاري ا براي ایجاد حسِآگاهی کهکشانی  يمنفعالنه در فنون که

رویج ت گیرد راقرار میاستفاده مورد  ،وفادارانه تا ظهور روح بر فرد

آگاهی جسمانی، و رویکردي از  بیرون کند. پال خالقیت، دیدنِ

موجود  یاسرار درون هستندکه قادر  کردرا تشویق و ترغیب می پویا

یت و ردف به. او دنبگشای براي ما رانوي تعلیمات مع هر یک از در

  . مناسکها و آزادي تأکید داشت، نه سنت

  

  روش تجربیات مستقیم روح
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بود  سؤاالتیحل  براي پال از طریق تجربه مستقیم، در حال آموزش

 سِپ: خداوند کیست؟ در که انسان در اعصار مختلف پرسیده است

؟ چرا اینجا هستیم؟ هدف از زندگی مرگ چه چیزي نهفته است

  چیست؟

ن مشخص ها در آیب اکنکار تعلیماتی نیست که پاسخبه این ترت

 آموزشبه سوي اکتشاف و را هی را تنهاشوند، بلکه اکنکار 

  کند. انفرادي ارائه می

 ،است جالب پال در زندگیِگیري این موارد شکلگر بودن بر نظاره

عدي از تعلیمات ب به درك هاهمچنین، از نظر من، فهمیدن این

ز حتی بسیاري ا نم . از نظرکندکلیدي اکنکار به ما کمک می

نی هاي دیاو از سنتشناسند. نیز این اختالفات را نمی هایستاک

ان و ایم ي، و پذیرش منفعالنههمکاري، یکپارچگی، اتحادمانند 

موضوعات مهم او جست. می، دوري ادعاهاي آموزگاران

ذهنی و تالش براي ترسیم سیستماتیک  يآکادمیک و هوشمندانه

  . کردجستجو نمیتعلیمات دینی را 
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ز توانیم به خارج اد به سادگی میما با تغییر جایگاه آگاهی خو

ت اس آگاهی انسانی گام برداریم. این به آن معنیهاي محدودیت

 بگیریم توجه خود را معطوف که ابتدا به صورت فعاالنه تصمیم

جاري شدن سطح آگاهی جدید را به محض  يکنیم، و سپس اجازه

 انبه ما دیدگاهی را نشکار برقراري ارتباط با آن سطح بدهیم. این 

ایم، به همین خاطر باید بیاموزیم تا دهد که هرگز انتظار نداشتهمی

  تعلیمات خود را رها کنیم. شده از  حاصل عقاید

ه ک دهاي متفاوت نگاهی بیاندازید، خواهید دیدرویکر اگر به

 ویايپبراي فرموله کردن  از جنس مذکررویکردي  ،ذهنی تئوريِ

ل و حبراي دست یابی به هر راه وتعلیمات در اصول اجرایی است 

باشد. به ذهن متکی می ،ی به آگاهی معنويدستیاب ابزاربه عنوان 

خوبی را ارائه  ينمونه 43هابودیستن وصیف ذتهاي غیر قابل تالش

نه از نیت و فعاال يکنند با استفادهها تالش مین بودیستکند، ذمی

  کنند.  شفافیقل داده و خواست، ذهن خود را ص

                                                           

43 Zen Buddhists 
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مؤنث از سرسپردگی  طبعیتئوري آگاهی کهکشانی داراي 

داوند هاي خپرستش، ایمان و انتظار براي کسب برکتمنفعالنه، 

اس عجز در برابر خداوند منتهی کرد معموالً به احساست. این روی

هاي سختگیرانه به و در بعضی مواقع در آن به انضباطشود، می

ه همین بهاي دنیا نیاز است. وسوسه برعنوان روشی براي فائق آمدن 

 ،در پذیرش دین و سنتزنان  ها، تعدادخاطر است که از گذشته

ه حالی که مردان بیشتر بدر بیشتر بوده است،  نسبت به مردان

  اند. هاي ذهنی متمایل بودهتئوري

نجام ه براي تغییر سطح آگاهی ااز اراد پویا ياما سفر روح با استفاده

. این دهدجهت میتغییر  كاشود، و بعد به دنبال کردن روح، یا می

تاکتیکی است که به سمت جلو و عقب در حرکت است، مابین 

و سپس  هاي صوتی معنوي،دگی، جریانادغام شدن با جریان زن

آنچه نسبت به آن احساس راحتی  از تغییر ارادي آگاهی و توجه

دارد. این روش هم فعال و هم  را ي آنکنیم به آنچه روح آرزومی

ها و م مؤنث است و به تسلیم ترسمنفعل، هم مذکر و ه
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ها و نیازهاي درونی به ابراز آرزوما، و همچنین  هايِمحدودیت

را از فردیت به عالمیت، از درون به  شود. این ماروح منتهی می

برد. اگر یدوباره باالتر مبعد تر و ر به پایینرون زندگی و از باالتیب

که ما  هاییگره خواهیم ریسمان نامرئی روح را دنبال کنیم، بایدمی

  باز کنیم. اند راداشتهرا نگه

اري ت نه ایمان یا ساختبر اساس تجربه اس سیستماین  ،در نتیجه

بیرونی، و رویکرد در مورد هرچیز را از نقطه نظري بدون وابستگی 

ود در پس کند. به ما دانشی شخصی از معناي موجبه ما ارائه می

کند که در طول زمان به ثبت رسیده است، تعلیمات معنوي ارائه می

 پنهانزندگی  يِظاهر حجابِ زیرا با رویارویی با آنچه در پسِ

  . سازدی آزاد میاست، ما را از آگاهی اجتماع

عضی ب منتقدین تعلیمات پال جالب است. تمرکزنقطه  يمشاهده

کنند. به طور مثال هاي ذهنی نقد میاکنکار را از دیدگاه تئوري

هاي بیشماري در اکنکار وجود دارد. ایرتگویند: تناقضات و مغمی

بط و ناصر ظاهراً غیرمرتتعداد بیشماري ع برگرفته شده ازاکنکار 
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ند. اهاي دینی برگرفته شدهپراکنده است که از دیگر سنت

 از حد از تجسم وو او بیش  ارجاعات تاریخی پال دقیق نیستند،

کند. ولی موضوع این است که پال هرگز تصور استفاده می

نتی را اي سهیماتی سیستماتیک ارائه یا دیدگاهخواست تعلنمی

کمک به روانه کردن روح به  هاي اونوشتهترویج کند. هدف 

است که در آن بودنی را تجربه  آگاهی معنوي ی ازهایوضعیت

  کند. واقعیت زندگی را در ما بیدار می کنیم کهمی

داشت تا  با نوشتن سعیشخصی استوار است. پال اکنکار بر تجربه 

 زندگی بر نظاره ترِحقیقی روشِمانع دیدن  هاي ذهنی کهاز دام

. مکتوبات او پر هستند از دوري کندد، نشوتوسط روح می

هاي کنند تا جریانخارج می ذهن را از الگوهاي خود عناصري که

توانند روح را به سطوح باالتر هدایت کنند، که می لطیفیمعنوي 

دهد زیرا پیوسته دیدگاه خود را تغییر می شوند. او به صورت نمایان

هاي اعتقادي یعی روح به محض آزاد شدن از نظامحرکت طب
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هایی که پیروي تعجبی ندارد که آنگونه است. پس ینهم

  هاي ذهنی هستند دست به اعتراض بزنند.تئوري

دیگر، منتقدان آگاهی کهکشانی قرار دارند که مدعی سمت  در

ها نهاي دیگر است. آاز سنت ا مشتق شدههستند تعلیمات پال تنه

 تواند پذیرايا به صورت مردي نشان دهند که نمیند پال رخواهمی

د، و به دینی باش و یک فرد حقیقتاً اخالقی انتظار یا سرسپردگیِ

 ،همین خاطر خودخواهی و غرور او نمایان است. از نظر پال

نیستند، و خودخواهانه مدعی است که سفر  یکسانتعلیمات دینی 

تر به خدا برساند. پال و راحتتر تواند فرد را سریعروح می

گوید که اکنکار به قدمت اعصار است، ولی هیچگونه اسنادي می

ردازان پست ندارد. به این ترتیب، نظریهبراي اثبات این ادعا در د

  کنند. آگاهی کهکشانی آن را رد می

ه آگاهی کهکشانی و ذهنی ب پردازاننظریههمانطور که پال گفت، 

توجه به ها با دهند. آنروح ادامه میخود به رویکرد سفر حمالت 

ود موج هايتفاوتنند، و در نتیجه کایدئولوژي خود قضاوت می
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در تعلیمات خود ارائه کرد را ها و نتایجی که پال در روش

  بینند.نمی

  

  از صخره نشینی تا اکنکار

  

  نویسد:دیوید می

به این ترتیب بود که با انتشار تعدادي مقاله در مورد فلسفه 

، بود »صخره نشین«متمایز مبتنی بر شخصیت  کهاکنکار 

ر اکنکار را بنا نهاد. برد استایگر، د اساسیهاي توئیچل پایه

، از پال آزادم مدر روحبیوگرافی خود از توئیچل به نام 

ار فرموله کردن انتشپرسد که چه زمانی پال واقعاً آغاز به می

 واهرشاید زمانی که خ«پیام اکنکار کرد. توئیچل پاسخ داد، 

توئیچل در پاسخ به » فوت شد. 1959کی دي در سال  من

ي به استاد معنو» صخره نشین«این سؤال که از چه زمانی او از 

  گوید:تغییر کرد، می
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نیِ بعد از مالقات با همسر کنو كاتغییر از صخره نشینی به «

 کاري باکرد که باید میروي داد. او پافشاري  44، گیلمن

  »انجام دهم. هاي خوددانش و توانایی

  

رد. اصول حضور  معطوف ويپال توجه زیادي را به  مقاالت

 در مورد اکنکار، هاي اوو نوشتهصخره نشینی  يهمزمان، فلسفه

، 45آفرید. اندا رایساي تعداد زیادي از مردم شگفتی میمشخصاً بر

در فدراسیون فراروانشناسی کالیفرنیا، در سانتیاگو، به پال پیشنهاد 

اهه هاي شش مبه این ترتیب پال یک سري کارگاه سخنرانی داد.

 باال به آن يرا بر اساس هنر حضور همزمان آغاز کرد، که در مقاله

  .شداشاره 

  

  نویسد:دیوید می

                                                           

44 Gail 
45 Edna Rice 
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ر بود، پي پال همیشه هاسخنرانی با وجودیکه ظرفیت سالن

را جلب  هاي او نبودند که اکثر پیروان اوولی سخنرانی

 اکنکار بودند که اکثر آموزشیِ هاينامهکردند. بلکه، می

 ي ويرا به او و فلسفه») چالها« ود اوخ مریدان (یا به قول

  کرد.جلب می

  

در زیر آورده  1965هاي تبلیغاتی پال در اواسط سال یکی از آگهی

  :است شده

  

  در تعلیمات باستانی حضور همزمان ی جدیدولاص

ي طی یک سر ،و سخنران جهانگردپال توئیچل، نویسنده، 

هنر باستانی حضور همزمان به معرفی هاي عمومی سخنرانی

  است.  اقدام نمودهخروج از بدن،  يتجربهو 

ترده براي تعریف سفر روح در اي گسحضور همزمان واژه

شده  القاتهاي مختلفی به آن هاي نامرئی است. نامجهان
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توان از آن جمله به انعکاس اثیري، خروج، سفر است، که می

  اشاره کرد. 46روح و سات ساروپ

تانی است که به ندرت حضور همزمان یکی از هنرهاي باس

ا از یک ، مگر کسانی که آن رشناسندها آن را میغربی

رت صوهایی که شخصاً خود به د، یا آننگورو آموخته باش

ه در ی کاتفاقی از بدن منعکس شده و قادر بودند رویدادهای

 را به نظاره بنشینند.هستند در حال وقوع  هاي دور دستجهان

  حضور همزمان همیشه باید تحت کنترل فرد انجام شود. 

نوان ع رفانی باستانی، حضور همزمان را بااغلب تعلیمات ع

 آن به اعصار خشناسند. تاریفیزیک میاصول نظام ماوراء

توان از آن جمله به لموریا، گردد که میتمدن اولیه باز می

، چین، هند و پارس اشاره کرد، ولی به خاطر 47آتالنتیس، مو

                                                           

46 Sat Sarup 
47 Mu 
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به  ،يسرّهاي اذیت و آزارهاي سیاسی، این هنر در بین گروه

  محرمانه حفظ شده است.صورت 

ادبیات جهان پر است از سوابق کسانی که قادر بودند با 

از بدن خارج شده و به آن باز گردند. در بین  واست خودخ

ر، ل الدین رومی، کبیتوان به: آپولونیوس، جالاین افراد می

، 49، زرتشت، شیلی48تولسی داس، قدیس آنتونی از پادوا

، ناپولئون، جک لندن و بسیاري دیگر اشاره 50آرنولد بِنت

  کرد. 

ه حضور ببراي کسانی که هاي جدیدي پال توئیچل تکنیک

کند. با ادغام تفکرات باشند، ارائه میمند میهمزمان عالقه

هایی نام اکنکار را براي آن سیستمی بهجدید، او  وقدیمی 

کرده  باشند تدوینمند میکه به تجربیات خارج از بدن عالقه

                                                           

48 St. Anthony of Padua 
49 Shelley 
50 Arnold Bennett 
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ه عنوان ب ،افرادهاي طبیعی با استفاده از توانایی است و در آن

  . ودشعمل میشیوه عملکردي 

سودار سینگ از اهللا آباد  آموزگارانی همچون او تحت نظر

هندوستان؛ سوامی پریماناندا، از نظام خودشناسی در 

ه بواشنگتن دي سی، و کیرپال سینگ از دهلی هندوستان 

 ی دراست. او یک سال را در آشراممطالعه پرداخته 

خودشناسی مریلند  خلوتگاههندوستان و پنج سال را در 

ه حضور همزمان پرداخته و او یک عمر به مطالع د.گذران

موضوعات عرفانی و ماوراء فیزیک کار در اي پرنویسنده

 دنوسته در سفر بوده و در پی تابانیباشد. او به صورت پیمی

ق طبیعت است. پال در طول حرفه فونوري جدید بر ما

 اي را در جهانخود تقریباً هر دین شناخته شده يبرجسته

صخره نشینی که قهرمان  يکرده و همچنین فلسفهمطالعه 

است را بسط داده است.  معاصرِ ماجامعه شناسی  ادبیات  
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ن است که داراي چنی ییهاپال توئیچل یکی از معدود غربی

ادر و ق باشدمیحضور همزمان  رابطه با اي دردانش گسترده

 دید خودهاي جباستانی را با یافتهتعلیمات این است مفاهیم 

  ازد.عموم فاش س ايی برجسته بردر مورد اکنکار به صورت

  

توان دید که به محض تصمیم به آغاز اکنکار، پال از همان می

ا قبل در هی و تبلیغاتی استفاده کرد که مدتروش ارتباطات عموم

کار خود به در طول دوره اولیه  نگاري خود یاروزنامهي حرفه

نویسنده و مأمور روابط  یا زمانی که تربیت بدنیعنوان مدیر 

تفاده اسبود، ها یایی ایاالت متحده و دیگر سازماننیروي درعمومی 

  کرد. می

به  هاییدر همین زمان بودکه پال مشغول نوشتن سري معروف نامه

 100با هم ازدواج کردند.) بیش از  1964ها در سال گیل بود (آن

ه ب ربوطم از موضوعات وسیعی ينامه بعدها چاپ شد که گستره

 گیرد. پال تقریباً به تمامی موضوعاتمیزندگی معنوي را در بر
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اصول ابتدایی معنوي، عرفان و جادو، متافیزیک، مقایسه ادیان، 

خود تحلیلی، خالقیت و استفاده از تجسم پرداخت. او همچنین به 

یش و سواالت موجود در پ پیچیدهبسیاري از شبهات اساسی، مسائل 

  روي جوینده معنوي پاسخ داد.

  

  ها در مقدمه آن نوشت:چاپ شده از این نامه ياولین نسخه گیل در

او بودم.  یادگیري براي دانست که من در عطشپال می

ان توکه دانشی که نیاز داشتم را نمی دانستن میهمچنی

ي برا ... پال به من آموخت کههاي معمولی یافت درکتاب

اینکه با دیگر صحبت کنیم باید ذهنی باز و دانشی گسترده 

  داشته باشیم.  هاي مختلفدر زمینه

  

، یعنی زمانی که پال به  1965ماه اکتبر سال  این مقارن است با

 . دیوید به قول پال ازگذاري کردنصورت رسمی اکنکار را بنیا

  ، نوشت:آزادم مدر روحبرد استایگر،  1967کتاب مربوط به سال 
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من در شهر النگ بیچ بود، در آنجا مخاطبین  اولین سخنرانیِ

این  . بهنددختر بودسه خانم محترم، دو بیوه و یک پیرمن 

توانم همانطور که براي سیصد نفر نتیجه رسیدم که می

کنم براي سه نفر هم به همان نحو سخنرانی کنم. سخنرانی می

کردم  قتموافن ترتیب ایشکل گرفت، به  كاحول  گفتگو

هاي ماهیانه را نوشته و تعلیمات خود را از تا دیسکورس

نامه ادامه دهم. در کمتر از سه سال تعداد ارسال طریق 

  چالهاي من از سه نفر به چند هزار نفر افزایش یافت.

  

   51غیرانتفاعی مسئله

                                                           

 که ندهست رسمی قانوناً هايسازمان غیرانتفاعی یا ناسودبر هايسازمان ٥١

 گانیهم یا خصوصی موضوع یا مورد یک از پشتیبانی آنها اصلی هدف

 غیرانتفاعی هايسازمان. آن کنار در تجاري مقاصد داشتن بدون است

 بشر فعالیتهاي زیست، محیط جمله، از هازمینه از بسیاري در است ممکن
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که ارزش  پردازددیوید در این فصل به موضوع دیگري هم می

ی غیرانتفاعهاي هاي پال را در مورد سازمانبررسی را دارد. او گفته

  کند:از کتاب برد استایگر نقل می

  

رار هاي مالیاتی قهایی که سعی دارند تحت پوششدر بین آن

ها زیادي وجود دارد زیرا آن نادرستی و دروغِ ،بگیرند

 باشند. خداوندمیدینی هاي ین هستند که جزو گروهمدعی ا

بدون مالیات را بنا ننهاد، پس چرا من باید چنین  سازمان

براي  ، پسپس خود بربیایدنتواند از  كاادعایی کنم؟ اگر 

  . ی نخواهد داشتهیچکس ارزش

ي اندازراه غیرانتفاعیمن اکنکار را به عنوان یک سازمان 

کنند که در این زمینه کار میاکثر مردم البته . نخواهم کرد

                                                           

 سیاست، آموزش، نیکوکاري، امور هنر، ورزش، بهداشت، دوستانه،

 (مترجم) .کنند فعالیت غیره و مذاهب
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 بندهاي براي فرار از ،دینی غیرانتفاعیِ از عنوان سازمانِ

یک  ندر ایالت نوادا به عنوا کنند. اکنکاراستفاده می یمالیات

ردم کار را کبه این خاطر اینسازمان تجاري ثبت شده است. 

از این است که  رتکار مناسبچون در راه و روش من این

خت است، یرم. البته سسعی کنم تحت پوشش مالیاتی قرار بگ

  ولی قصد دارم همین کار را کنم.

  

  دیوید هم نوشت:

  

الیات معاف از م هاي دینیِیدگاه تند توئیچل بر علیه سازماند

زیاد ادامه نیافت. بعدها، پال تحت فشار روزافزون اعضاي 

هیئت مدیره اکنکار، وضعیت اصلی اکنکار را به سازمان 

  د.تغییر دا» غیرانتفاعی«دینی 

  

ردم، ریق اینترنت منتشر کرا از ط خود هنگامی که اولین بار کتاب

ند، زیرا با توجه به تمامی ککردم دیوید اشتباه میتصور می



  هاي صخره نشینیفصل سوم: سال

539 

 

ت رسید که اعضاي هیئمیهایی که در دست داشتم به نظرم نوشته

شود،  یغیرانتفاعمان زمدیره تا زمانی که اکنکار تبدیل به یک سا

یمپسون پتی سکردم، ن مورد اشتباه میی در ای. وله بودتشکیل نشد

  این اشتباه من را اصالح کرد.

  

  پتی گفت،

  

، ولی دیوید در این مورد حق داشت. سخت است اعتراف آن

 سوي اعضاي هیئت مدیره وجود داشتند و فشار وارده از

در نهایت به سازمان دینی  ها خیلی شدید بود. پالآن

وارد  او رويغیر قابل باوري فشار ها غیرانتفاعی تن داد. آن

  در نهایت مجبور شد تسلیم شود.او کردند. می

شد. تسلیم میها ه بودم که پال تحت فشار آنمن بارها دید

در شیوه کاري ساز خواهد شد، ولی دانست که دردسرمیاو 

 گونه رفتار کند. زمانی کهشد اینمیچیزي بود که منجر او 

فشار زیادي در یک موضوع خاص به  او، بسیاري از پیروان
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کرد. ولی اگر پا فشاري ، ابتدا قبول نمیکردندوارد میاو 

ار بسی« گفت:ند، از نظرم در سطح آگاهی خود میکردمی

 هدانم کد چیزي در این مورد بیاموزند. می، شاید بایخوب

شود ولی وقتی اینقدر در نهایت برایشان دردسر ساز می

 ،شتر از انرژي من استکه بیگذارند براي آن میانرژي 

  »همیشه مقاومت کنم.براي توانم نمی

 رانتفاعیغیبه سازمان  و به من گفت که به هیچ عنوان تمایلیا

. او باور نداشت که اکنکار بدون سود باشد. یک روز نداشت

وار فتم و هر دو را در وضعیتی دیوانهر 52بلوث يبه خانه

. سه هیئت مدیره برگشته بودندلیافتم، زیرا آن دو از یک ج

ل اجازه داد اکنکار ما بردیم، ما بردیم. پا«گفتند، ها میآن

کردند که گویی این ها به نحوي عمل میآن» ناسودبر شود.

  . پال بوده استدادن در شکست  انگیزشگفت دستاوردي

                                                           

52 Bluth 
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ه قرار اوه، شنیدم ک« روز بعد پال با من تماس گرفت. گفتم،

 و او جواب داد، »ها باالخره بردند.شود. آن غیرانتفاعیاست 

  »پشیمان خواهند شد.«

ن شدند یا نه، ولی اهرگز پشیم هاآن دانم آیانمی من خوب

د چه قدر عمر نکرد که ببینمطمئنم که پال پشیمان بود. او آن

  .شداي براي سازمان ایجاد هزینه

رد، ک، زمانی که پال در ساندیگو زندگی میعالوه بر این

ه در میان براي مالقات و من هر هفته یا یک هفت 53هلن بِرد

رهاي ارفتیم. کار خیلی زیادي با او داشتیم. هلن کپیش او می

کرد و ها را آماده میداد و کتابانتشارات را انجام می هنريِ

هاي دادم و نامهارهاي زیاد انتشارات را انجام میمن هم ک

ن ها را به مخواندن نامه يواندم. فکر کنم وظیفهخپال را می

انگیز تجربیات هاي شگفتخواست داستانداد چون می

  نجانم. ها را بگها آنتا بعدتر بتوانم در نوشته ،بخوانممردم را 

                                                           

53 Hellen Baird 
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تمامی  گذاشتیم تا بهصبح می در یک جلسه به این ترتیب،

برسیم. ما براي او در سازمان نقش  کارهاي کوچک خود

شبیه به  و گفتندچیزهایی که مردم می را داشتیم، وبلندگو 

در صبح  کردیم. ما جلساتیبازگو می آن را براي او

حضور داشت. گیل هم  هاآنگذاشتیم که در نیمی از می

برد. بیرون میهلن، گیل و من را  ،هارابراي صرف ن سپس پال

یگر یک ساعت دم، گشتیز اینکه از صرف ناهار باز میبعد ا

  کردیم. عد آنجا را ترك میکردیم و بکار می

رسید: پمی دانم چند بار این اتفاق افتاد، ولی هلن همیشهنمی

  »عروسی خاصی در اکنکار وجود دارد؟پال، آیا مراسم «

  »نه نیست.«گفت، پال می

میشه یکی تعریف کنی؟ مردم فقط خوب، ن«، گفتهلن می

 تعریفواهند چنین مراسمی را خخواهند بدانند. مردم میمی

  »کنی.
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را  خواهم اینکارکنم. نمیمن اینکار را نمی«گفت، و پال می

  »بکنم.

. گفتبعدي دوباره هلن این موضوع را میسپس در جلسه 

روز  کبار سر این موضوع به پال گیر داد که یدانم چندنمی

خوب هر کاري دوست «عصبانی گفت،  کامالًحالت پال با 

  »استخراجش کن. طبل هاي اكداري بکن. از کتاب 

را  آن ي محول شده،فهوظی به این ترتیب هلن براي انجامِ

ین به ا داد تاه آن زینت بکرد و کامل از کتاب استخراج 

  یب مراسم ازدواج را تعریف کند.ترت

خواست. با گذشت زمان پال هرگز مراسم ازدواج را نمی

ممکن است با این مسائل مواجه بشوي و بگویی: پال اینکار 

کرد میبه این خاطر کار را بعضی اوقات او این ولی .کردرا 

چنین چیزي را از او  با پافشاري زیادچون چالهاي او 

الها در ست سنگ گیاهان . چند بار یکی از چخواستندمی

 کرد و به پالع را بیان میوضووخت، و هلن این مفردارویی 
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 توش این چیزها در سباید قوانینی در مورد فر«گفت، می

نگ بگذاریم.س«  

خودشان بهتر بدانند. ها باید خوب آن« پال جواب داد،

  »بگذارم. یخواهم قانوننمی

 قانون شدمیافتاد تا اینکه مجبور و این اتفاق بارها و بارها می

 کار را نکند. بعد یککرد که ایناصرار میبگذارد. پال  را

که تا اینواصل حلقه باال به فروش گیاهان دارویی ادامه داد 

ار اینجور چیزها او را آز پال مجبور شد آن فرد را تعلیق کند.

خواست با این کرد. واقعاً نمیمی تمامداد و طاقت او را می

  چیزها درگیر باشد.

 .بود هاا سازمانبه صورتی پال در حال جنگ بکنم فکر می

ه ک باشدطریقی  این یک پارادکس است که یک فرد در

فردي است و در عین حال سازمانی داشته باشد که در آن 

  .شودبزرگ افراد  اتباید مانع اشتباه
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  آن بودم.  باپال  این مشکلی بود که شاهد درگیر شدن

ه که ب سروکار داردبا افرادي  که کرداز نظرم او فکر می

ند توانکنند و میا تعلیمات بیرونی و درونی کار میخوبی ب

از درون هدایت شده وبه عنوان مجرایی براي ماهانتا باشند. 

مواجه بود که پال را همانند  یدر واقع اغلب با اشخاص ولی

با هم دعوا و نزاع  ه فرزندانِ اودیدند، پدري کپدر خود می

مشکالت را حل خواستند که این ها از او میکردند. آنمی

را زیر  یو اگر کسی قانون –بگذارد  ی براي آنکرده و قانون

اطی برخورد کند. او از این گذاشت با شخص خمیپا 

مسائل او را خسته کرده و آزار ها متنفر بود. این وضعیت

  داد.می

ا طریق ي باین برخوردي است که  مابین طریق فرد از نظر من

 كاکرد اگر به میاو فکر  من،نظر  از دهد.روي می ايتوده

 ت را حل خواهد کرد. ولی چون مردمزمان بدهند، مشکال

ن ان بود باید ایبا سازمان درگیر بودند و او در رأس آن سازم
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دانست، هر دستوري که از کرد. و میمشکالت را حل می

 شد باعثي متوقف کردن فرد متخاطی صادر میباال برا

 یگران القاو این به د –شود مخدوش شدن پیغام اصلی می

  کرد که باید پلیس ذهنی داشته باشند تا فردیت. می

  

رگز ه غیرانتفاعیاکنکار به سازمان  کردن با وجودي که تبدیل

یز را ن آن یتولآن، مسئ کردن از قبولبعد ولی هدف پال نبود، 

. در زیر سخنرانی پال یک سال بعد از تبدیل اکنکار به پذیرفت

در  1971جوانان در سال  غیرانتفاعی، در سمینار آموزشسازمانی 

  : است الس وگاس آورده شده

  

، ما فقط به صورت فردي کار 68و  67تا سال  1965در سال 

وسطی داشتیم ولی مالیات زیادي کردیم. ما درآمد متمی

 8رآمد ما دپرداختیم. وقتی کتاب برد استایگر منتشر شد، می

دیدم که بعداً با مشکالت عادیمان شد. من  درآمد برابرِ 9یا 
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به همین خاطر خود را به عنوان  مالیاتی مواجه خواهیم شد،

اي هکردیم، بعد از این بود که سر دردیک شرکت تعریف 

د. چون دیگر همه از ما مالیات مختلفی به سراغم آم

 گرفت، دولت از ما مالیاتالیات میگرفتند. ایالت از ما ممی

گرفت و شوراي دیگري هم ، شهر از ما مالیات میگرفتمی

  گرفت. او هم از ما مالیات میدر ایالت بود که 

ا را هبیمه و تمامی این هزینه حقوق وبر بعد باید مالیات 

ام و دیگر کردیم. ناگهان دیدم که تاجر شدهپرداخت می

یمی از روز صرف رفع امور حسابرسان رهبر معنوي نیستم. ن

درست از آب  نم هايشد، چون هرگز حسابیمالیاتی م

آمد. به همین خاطر یک منشی استخدام کردم که در نمی

نتیجه نداد. سپس مجبور شدم وارد موضوعات دیگري هم 

بشوم، که ناگهان خود را در حال کار با چهار وکیل و دو 

اد که این خیلی زیحسابرس مالیاتی دیدم و با خود گفتم 

  و سخت است.بر است. خیلی زمان
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سپس با توجه به پا فشاري تعدادي تصمیم گرفتیم تا وارد 

شویم. ب غیرانتفاعیوضعیت غیر مالیاتی یا همان سازمان دینی 

ذاري گ به این ترتیب اکنکار، دانش باستانی سفر روح را پایه

زیرا به صورت ارادي انجام دادیم کار را کردیم. و این

 هدادند مگر اینکما نمی کسانی بودند که ... هیچ پولی به

. به همین خاطر تصمیم خوردها میبه آنمالیاتی  بخشش

  ها جا باز کنیم.براي آنبه این نحو گرفتیم 

  

اي هدر حین رشد اکنکار برنامهپال مشخصاً این زمانی بود که 

 ،بشبا گسترش جناصلی خود را تغییر داد. او به صورت پیوسته 

  ایجاد کرد. را تغییراتی 

  

كفردیت و پیغام ا  

  

ه پال ک سازدمی آشکار ما رویداد بسیار جالبی را براياین موضوع 

 جوالي 23 تاریخ یک سمینار در سینسیناتی، اوهایو، درحین در 
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فردیت و کرد. عنوان سخنرانی  آن صحبت در مورد 1970 سال

  نام داشت. پیغام اك

  

  پال گفت،

را  كاوقتی به پنج یا شش سال پیش، زمانی که تعلیمات 

هد یک تغییر در خودم هستم. ، شاکنمنگاه می آغاز کردم

 من نم.بینیز تغییر می آمدند كا يکه براي مطالعه کسانیدر 

ه ها و مردمی کها، گروهبینم؛ در جمعتغییر میدر بسیاري 

ا کنم که بمیکنم. حس دوباره بعد از این مدت مالقات می

کاهش یافته است. و ، فردیت كاتر شدن پیغام بزرگ

نم که خودم مهم نیستم؛ تنها ابزاري هستم کهمیشه فکر می

  گیرم.ام مورد استفاده قرار میغنتشار پیکه براي ا

گیرم، بارها حس گویم مورد استفاده قرار میوقتی می

ام که اینگونه بوده است. هنگامی که فردیت در مسیر کرده

ود. به شرد شده، کوبیده و له میبگیرد، خُانتقال پیام قرار 
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گویی فردیت جایی ندارد، و این  دیگر رسد کهاي مینقطه

 جایگاهی ندارد. كاحقیقت دارد. فردیت در کارها و پیغام 

ت من رر صوالبته، تا حدي باید وجود داشته باشد، زیرا در ه

کنم. و با زندگی در این انسانی هم زندگی می یدر جسم

 ویشخهاي اید داراي فردیت و تمامی تواناییجسم انسانی ب

  انسانی باشم.

 ،کنددخالت میکنم که فردیت بعضی اوقات حس می

دانم فردیت شما هم بعضی اوقات اینگونه همانطور که می

س یا فاوقات این نَ است. پس امیدوارم به خاطر اینکه بعضی

فردیت همدیگر را ببخشیم،  گیردقرار می ما ما در سر راه

که  ددانیواقعی نیستید، و شما هم می شمايِ دانم اینچون می

  واقعی نیستم. این منِ

 هرگز نباید جنبه انسانیِ ،کار هاي اینتمامی بخش در

کنیم. ما اموش کنیم. ما اینجا زندگی میزندگی را فر

وان یک به عن خویش توانیم تا قبل از اینکه از خویشتنِنمی
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خارج شویم.  جسمی، از آگاهی ایمنشدهفرد یا انسان آگاه 

د یم، سپس قادر خواهیم بوابتدا باید این موضوع را درك کن

زندگی را  وسِنامحس درونیِ حسِتر و فیهاي ظرتوانایی

به  نی خودتوانیم از این خویش انساشناسایی کنیم. ما می

خویش روانی، و سپس به خویش روح و فراتر از آن به 

  خویش خدایی ارتقا یابیم ...

 یفطاند در که به روشنگري دست یافته را هایینتوان آمی

 ترین واز مردم از فقیرترین و حقیرترین تا بزرگ ايگسترده

توان به قدیس توماس ترین یافت. به طور مثال میباهوش

 55هاکرد، او در بین تمامی کریستندوم اشاره 54آکویناس

ي گرقدرتمندترین ذهن را داشت. او به شخصه داراي روشن

هایی را دید که توان آندر سمت دیگر طیف می بود، ولی

، که 56صحرا از اند، مانند قدیس آنتونیبوده کوچکفقیر و 

                                                           

54 St. Thomas Aquinas 
55 Christendom 
56 St. Anthony of the Desert 
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هیچگونه تحصیالتی نداشت. او مردي بود که از خود ردي 

 ا آنب که خود زندگی در، بلکه شت، نه در کتاببه جا گذا

  .دست یافته بودعظیمی  گرينشان داد به روشن

داریم که یکی از را  57ما نویسندگانی چون سودنبورگ

هاي عظیم را داشته است. او با روشنگري عظیمی هوش

اشاره  58توان به قدیس کترین سینانوشت. همچنین میمی

اشته ولی یکی از التی ندکرد که هیچگونه تحصی

  .هاي دنیاي مسیحیت بودبزرگترین

پیش آمده باشد که چگونه شما  پس شاید این سؤال براي

اند. هر یک از این افراد افتهدست ی گريروشن مردم به این

خیام  رِکه نام بردم به وراي جهان ذهنی دست یافته بودند. عم

عه را نوشت، مجمو رباعیاتنبود، ولی  یداراي تحصیالت مرد

توان یافت. هتر را در عالم ادبیات نمیباز آن اشعاري که 

                                                           

57 Swedenborg 
58 Catherine Sienna 
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، که مردي داراي يهمچنین رومی، شاعر صوفی دیگر

 چهار رشته تخصصی دربود. او در آن واحد  هتحصیالت عالی

، و سی سال را کردتحصیل میدر چهار دانشگاه متفاوت 

 ایسین باو یکی از قدصرف کرد.  »مثنوي«نوشتن براي 

را  توان تاریخ را دید و اینباالترین میزان روشنگري بود. می

  یافت.

پیش داشتم در مورد فردیت صحبت یک دقیقه  ،خوب

خوب، به حافظ نگاهی بیاندازید، او یکی از  –کردم می

ی بود که داراي روشنگري بود. مردي که بزرگترین مردان

توانست به خارج از بدن خود سفر کند، و تجربیات می

 او یشه فردیت او در سر راه، ولی همبرساندزیادي را به ثبت 

در  خود فت. او مردي بود که در حین زندگیگرقرار می

شیراز، هنگامی که سلطانی از هند از او خواست تا شاعر 

 رسمی او شود، پنج هزار قطعه طال دریافت کرد. او پذیرفت

ی ها وارد کشتی شدند، ولو پول را گرفت. به این ترتیب آن
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به خاطر طوفانی کوچک مجبور شدند دوباره در اسکله 

توقف کنند. حافظ آب را دوست نداشت، او از کشتی 

ها نخواهد رفت. و وقتی آن هاآن همراهخارج شد و گفت 

 خواست پولاو نمی» نه!«طلب کردند، او گفت  پول خود را

را کرده بود پس باید پول را  دهد. او تالش خودرا پس 

  داشت. مینگه

ود تناقض شمسائل درگیر می انسان با اینگونه وقتی فردیت

بخشِ دیگري  دهد، ولی از طرف دیگرداري روي میخنده

ا . مانسان است وجود از ترین بخشبزرگهم هست که 

 کنیم. این اشتباهیتوجه می همیشه به خویش کوچک خود

تار جستجوي طریق هستند گرف که در کسانی است که اکثر

ناه گ اسحسا ،کوچک یمسائل براي. ما همگی شوندمی آن

ین به هم . توجه ما به این چیزها معطوف شده است،کنیممی

تري هم که بخش بزرگ خاطر این بخش از وجود خود را

  دهیم.و از دست می نادیده گرفتههست، 
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اینجاست، و تنها کاري که باید بکنیم آن ما آن را داریم، 

این است که توجه خود را از ماده به آن معطوف کنیم. به 

گري دی يمسئله کاراینولی انجام  – باشدسادگی میهمین 

 گیرد؛ اینکهرا در بر می كاتمامیت مسئله است. و همین 

ه مادي و از جنب –تالش کنیم به فرد انتقال توجه را از بیرون 

ا تر، آموزش دهیم. تبه جنبه معنوي، جنبه عظیم –ی جسمان

اي هد، همیشه به چیزکار را بیاموزفرد این کهقبل از این

گیرند؛ قرار می کند که در مسیر اوکوچکی فکر می

توجه  ،است اشتباهاتی که مرتکب شدهمشکالت کوچک، 

  اشتباهی معطوف است. مسائلاو به 

است. این  خویشمشکل ما در اینجا پذیرش مسئولیت 

است. هر یک از ما باید  كادر  یآموزش يبزرگترین نکته

ا. ینجهمو هم اکنون ، بپذیریمرا داریم امروز  ی کهجایگاه

کار را انجام دهیم ... بزرگ شده اینکه بتوانیم اینبه محض 

گسترش میابد ... تمامی آن بستگی به  ما و سطح آگاهی
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گاهی یافتن از آن، به ، و به محض آداردشناخت و آگاهی 

ت خود ببینیم، شروع به در دسدر که بتوانیم این را محض این

 کنونی از جایگاهشروع به رشد کردن گرفتن کنترل کرده و 

یا  که خویش دیگرِ خود يایگاه دیگر، تا به جکنیممی خود

  ، برسیم.نامیممیهمان روح 

  

 در آغاز، زمانیکند. مهمی است که پال به آن اشاره می این نکته

ود ال بپ يکه پال شروع به کار کرد، شخصیت و حالت معما گونه

کرد. ولی با رشد پیغام و تعلیمات، جلب می ويکه توجه مردم را به 

همانطور که فردیت پال اهمیت خود را از دست داد، تا جایی که 

  ندارد. كادر  یگاهاو گفت، فردیت جای

دیت یک ي فرمانند دیوید بر رو یک افشاگردر اینجاست که وقتی 

تحریف شده را ایجاد شود، تصویري رهبر معنوي متمرکز می

د، و نامنکنکاش آنچه بعضی افسانه میکند. در تالش براي می

د اایجدر  هاي مستندي بیرونی و واقعیتبحث در مورد رویدادها
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موجود زنده  یک يسینه مطالعات اومعنوي، در واقع  یک جنبشِ

تنها  وا بیابد. در نهایت در آن نشانی از حیاتتا کند می پاره را پاره

 ي که در تمامیو تناقض شگفت انگیز دیدهقالب بیرونی را 

  . تواند ببیندتعلیمات معنوي موجود است را نمی

گوید، ، شاعر صوفی که پال از او سخن میجالل الدین رومی

  نویسد:اینگونه می

  

 عابران .امبهدیوارهایی کثیف و خرافا با من چون باغی شکو

ارها را دیده و آن را به سخره یابند؛ تنها دیوباغ را نمی

قدان تنها تباشد؟ منها دلگیر اغ از آنگیرند. پس چرا باید بمی

دارند، زیرا براي رسیدن به باغ باید ابتدا خود را عقب نگه می

ود را ند، خابیاز دیوار عبور کنند. و چون دیوار را اشتباه می

  59پیش می روند. خویشاز باغ دور کرده و در مسیر تخریب 

                                                           

خرمم و گرد من دیواریست و بر آن دیوار حدثهاست و من مثل باغ  ٥٩

خارهاست هرك میگذرد باغ را نمی بیند آن دیوار و آالیش را می بیند و بد 
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ماند قیقت همانند یک کارتون میدر مورد ح موجود تفکر جهانی

خواهند هایی که نمیها براي آنحکومت اصطالحتوسط به که 

. تاسي شده سازساده ،خود براي یافتن حقیقت جستجو کنند

دي و اشتباهات فر روي که توجه بر مشکل دیگر عصر ما این است

به  اهزمینهدر تمامی هر کسی که باشد، حال جهان،  انسانی رهبرانِ

هاي است. هیچ قهرمانی از تمسخر توده خود رسیده حدبیشترین 

عموم مردم از به رسد که مینیست. به نظر  در امانها مردم و رسانه

و  که غیرانسانیبا استانداردهایی کشانیدن رهبران خود  استهزا

  . حقایق است نصفهبرند. اکنون عصر نامعقول هستند لذت می

                                                           

آن را می گوید پس باغ با او چه خشم گیرد االّ این بدگفتن او را زیان کارست 

ز ا که او را با این دیوار میباید ساختن تا بباغ رسیدن پس بنکوهش این دیوار

باغ دور ماند پس خود را هالك کرده باشد پس مصطفی صلوات اللّه علی 

گفت اَنَا الضَّحوك القَتُول یعنی مرا عدوي نیست تا در قهر او خشمگین باشد 

او جهت آن می کشد کافر را بیک نوع تا آن کافر خود را نکشد بصد لون 

  فیه) الجرم ضحوك باشد درین کشتن. (مترجم به نقل از فیه ما
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مردم که  چارچوبیدر  ،رهبران معنوي به خصوص رهبران جهان،

مردمانی شگفت ها گیرند. آنجاي نمی در نظر دارندها براي آن

عضی ب درك کرد. شاید ها راآن راحتیبه توان انگیز هستند که نمی

همیشه ی ، ولدیگر مردان و زنان هستند شبیه بهبتوان گفت  اوقات

ت را تح انیابند که زندگی دیگرخود را درگیر رویدادهایی می

 ها تا سطحو مقاصد آن هاانگیزه نگاريِادهد. سادهتأثیر قرار می

در  یهاي انسانهاي انسانی کار آسانی است، و البته خواستهخواست

 خواست بیانقادر به  یاین چنین توصیفاتلی د، وها نیز وجود دارآن

 را از زندگی عاديتواند فرد درونی، یا پیروي از طریقی که می

  دور کند، نیستند. بسیار

تمامی رهبران، از جمله رهبران معنوي، جایگاه خود را به خاطر 

 هاي درون و بیرونکه در جهان کنندکسب مینیروهاي قدرتمندي 

ی قدرتمند دریافت از تغییرات همچنین آن را و دهدروي می

ی ولند، کنهدف رها میبیمردم را آشفته و  ،که اغلب کنند،می

رو را پیش مسیراین افراد، به هر دلیلی، این نیروها را درك کرده و 
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اند که بیشتر مردم از آن ردهاي را کسب کها جوهرهبینند. آنمی

ا همراست درکنند که ائه میار هایی راشاخص این رهبرانند، غافل

  . مفید هستندجهانی ما با تغییرات عظیم آگاهی کردن 

ا دارند ي که بر مشخصی این افراد قادر به توصیف تأثیر زندگیِ

ی که درك بصیرت درما  کمکی به هاهاي انسانی آننیست، و انگیزه

 تکند. آنچه اهمیت دارد این اسدارد، نمیرا به حرکت وا میها آن

 تغییر هایی که باعث ایجادهاي خود فشارکه ببینیم چگونه بر شانه

. به همین خاطر، به کننددر زندگی همه ما شده است را تحمل می

در زندگی ما  کنندر نقشی که به عنوان رهبر بازي میخاط

ه تبدیل ب هاي شخصی و درونیِ مااند و در جهانتأثیرگذار بوده

  شوند. یل و الگو موسمب

 ام تند کههس یاختصاص یهایدروازه ،ماندگی شخصی رهبرانِ ز

بزرگی از این  هايدرستوانیم ها نداریم. مینراهی براي ورود به آ

نان بیاموزیم، ولی بینش حاصل از این یادگیري هرگز مردان و ز
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توانیم با تالش براي درك رؤیاها می که ما آنچه قادر نیست جايِ

  .را بگیرد ها کسب کنیمیا سطح آگاهی آن

آموزگار معنوي وجود نداشته است که زیر بار  هیچبدون شک، 

نه اها تبدیل به افستهزا قرار نگرفته باشد. زندگی آننقد و اس

کرده باشند؛ یا اي هافسانخود را  ،زندگیدر طولِ شود، و چه می

 تفاوتیسراییده شده است،  هااي آنها برافسانه رگبعد از م

شی از بخ ،هازندگی آن موجود در ايِیفیت افسانهکند؛ زیرا کنمی

ردان ها ماند. البته آنکردهپر مانوي است که در زندگی جایگاه مع

اند تا جایگاهی را در اده بودند و نه خداوند، ولی آمدهو زنانی س

هاي خصوصی درونی ما، و در زندگی هايهاي ما، در جهانقلب

تند اي قادر هسکه چنین مردان و زنان سادهما پر کنند. چگونه است 

ان سؤالی است که پال در به چنین چیزي دست یابند؟ این هم

  در باال پرسید و سعی کرد توضیح دهد. سخنرانی خود

با خود  این رهبران و تعلیماتی که نیروهابراي  ست کهاواقعیت این 

ن . ایها تنها نقش نماینده و مجرا را داشتندآن ،به این جهان آوردند
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رهبران منشأ نیستند، بلکه تنها حامالن پیغام هستند. خداوند منشأ 

معنوي است. ولی همانطور  همه چیز و هدف غایی تمامی تعلیمات

ار به پیامبران خود، اعتب که وند استگویند، خداها میکه صوفی

  د. بخشمی

زندگی شخصی  مورد در باید هنگام کنکاشکنم من فکر می

را به خاطر داشته باشیم.  مواردرهبران معنوي این 
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  فصل چهارم

  پال مرگ

  

در این فصل، به زمان مرگ پال و کمی بعد از آن که داروین 

. مرویمی اکنکار معرفی شد بعديِ رهبر معنويِبه عنوان  1گراس

جوان در حال  زمانی که تغییرات زیادي براي این جنبشِ

کند، یک جنبش فوت می گذاربنیان ی کهزمان. هرگیري بودشکل

ت، اشکه چنین شخصیت محکمی د مانند پالژه شخصی به وی

رسد. آیا تعلیمات معنوي که بر اساس میها فرااي از ناشناختهدوره

                                                           

1 Darwin Gross 
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؟ ندزنده بما است قادر باشد،بنا نهاده شده سنت  و نهآزادي فردي، 

  آیا رهبر جدید قادر است جاي خالی پال را پر کند؟

 اکنکار توسط پال گذشته تأسیسدر این زمان، تنها شش سال از 

ته ذاشها به جاي گپرهیبت با حجم عظیمی از نوشته بینشیبود، او 

کند.  هریشدر قلب هزاران نفر  كابود که باعث شده بود تعلیمات 

ین هدفی بود که بارها در براي آیندگان ساخت. ا زیربناییاو 

ه . حتی یک ماه بودبه آن اشاره کرد هاي خودها و نوشتهسخنرانی

ه گشایش را ب دیگرانتوانیم ببینیم که توجه می ،پال قبل از مرگ

جلب  این جهان درمورد نیاز آگاهی براي جاري شدن تعلیمات 

اه ربوط به مم هاي خردیادداشتکرد. نوشته زیر برگرفته از می

  باشد:می 1971سپتامبر سال 
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 روفونمیک تنظیم در پال به کمک حال در سیمپسون پتی

  اکنکار سمینار در
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ما، کارهاي  جنبشِ کلِاکتبر،  22با نزدیک شدن به 

 نام آگاهی پنجشود که بیرونی، به چیزي نزدیک می

 رايبود، ب یسخت یسال ،دارد. سال قبل براي بسیاري

ه ما توان گفت کاي میبه گونه .کل صورتجنبش به 

جنینی عبور کرده و در سال قبل وارد  ياز مرحله

 ،اکتبر امسال 22 روزِ مرحله وضع حمل و تولد شدیم.

و  به صدا در خواهد آوردرا  آگاهی پنجولد ت زنگ

در جریان اصلی تمدن  كانویدگر انفجار تعلیمات 

  .خواهد بودزمین در قرن بیستم 

  

آنچه پال سخت در تالش براي شکل دادن به آن بود آگاهی 

شد. این چیز باشد که از درون به بیرون جاري میمیپویایی 

 ادراکات توسط ،عصر در هرچیزي بود که ه جدیدي نبود، بلک

اشته و مسئولیت حمل که آن را با خود به همراه د کسانی درونیِ
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ت خواسد. گویی پال میشکردند، دوباره متولد میدرك میآن را 

  میراث خود را براي کسی که پذیراي آن است، باقی بگذارد. 

  .از نزدیک شاهد این موضوع بودند ،ترین همکاران پالنزدیک

ورت محرمانه ، به صکه اخیراً داشتیمدر گفتگویی  سیمپسون، پتی

گی چنین بخش بزرچرا پال که وانست درك کند تگفت که نمی

. فرض تتعلیمات را براي انتقال به دنیا براي او به جا گذاشته اس از

 د، ولیکراستاد بعدي منتقل می ها را بهاو بر این بود که باید آن

ها نشان چندانی به آن يتعجب کرد وقتی دید داروین عالقه

داد. او این مشعل را در درون خود حمل کرد و تمامی تالش مین

رد، واگذار کند ک ويبه خود را براي یافتن فردي که بتواند آن را 

قتی ق داشته باشند. حتی وها به وي تعلکرد آنزیرا هرگز تصور نمی

ه ک کردیم، بعد از گذشت سی سال، امیدوار بودبا هم صحبت می

ها و دادن یادداشتر نوشتن این کتاب و در اختیار قراربا کمک د

  ند. ک ها را منتقلدر مورد پال  بتواند باالخره آن افکار قدیمی خود
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ه ک کرد این آتش غیر قابل وصف درونی راهمچنانکه سعی می

سید آیا پر ، از منتوصیف کند سالیان سال او را تسخیر کرده بود،

شوم یا خیر. به او گفتم در آخرین گفتگویی منظور او را متوجه می

تم، داش وا بامیلی مور (یکی از پیروان قدیمی پال) قبل از فوت که 

اي که از پال دریافت خواست شعلهاو نیز همین حس را داشت و می

 امنتقل کند. تنه وا داردکرده بود را به هر فردي که گوش شن

م حسی را که هنگام گوش دادن به پتی و میلی به من دست توانمی

اده ر دها جواهري آتشین قراگویی پال در آنتوصیف کنم:  را داد

 دانستند که اینها گرفته بود. آن دو میبود که آسایش را از آن

  ها تعلق نداشت. . به آناستدیگران متعلق به  جواهر آتشین

ش گیري یک جنبمورد شکلامکان دارد که یک کتاب در چگونه 

ونی ؟ این واقعیتی درآشکار کندچنین موضوعی را بتواند ، معنوي

 واهرجاین  توصیفام تا با ست، نیرویی از درون. من سعی کردها

، ولی حتی زمانیکه در مورد آن اي به پال عرضه کنمدر اینجا هدیه

 واهرج گوید که اینشنوم که به من مینویسم، صداي پال را میمی
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ار کردن واگذکه آنچه پال قصد  کسانی به او هم متعلق نبوده است.

ها خواهند یافت. آنآن را در خود  ،اندهرا درك کردآن را داشت 

تر از اند بزرگچه دریافت کردهآننیز این حس را دارند که 

  هاست، و باید آن را منتقل کنند.آن

  آورده شده است: كتأثیر ادر اینجا سخنرانی پال با عنوان 

  

آنچه در تالش براي انجام آن هستیم این است که خود را به 

نجام . زمانیکه اینکار را ابگشاییمعنوان مجرایی براي خداوند 

شاید  شویم.می 2تایفوید ماري مثل تبدیل به کسیدهیم، می

را با  كاهاي اینگونه توصیف کرد که ما میکروب توانمی

من از تمثیلی منفی استفاده کنیم. در اینجا خود حمل می
                                                           

٢ Typhoid Mary : اولین کسی که در ایاالت متحده به عنوان حامل بیماري

نفر را به بیماري خود (حصبه  49شناسایی شد. او در طول حرفه آشپزي خود 

ها مردند. تن از آن 3نام دارد) آلوده کرد که  Typhoidکه در زبان انگلیسی 

ینه شد و در نهایت بعد از حدود سه دهه در او دو مرتبه به صورت اجباري قرنت

   قرنتیه جان خود را از دست داد. (مترجم به نقل از ویکیپدیا)
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توان اینگونه گفت که ما بدون اینکه خود ولی می –کنممی

غشته آ كامتوجه باشیم، اتمسفر و دیگران را با تفکرات 

نجام اتنها کاري که است، زیرا  جالبی کنیم. این موضوعِمی

ر حتی اگ –دهیم این است که با مردم در تماس هستیم می

تنها در یک رویداد نباشد و  كاما در مورد  ارتباطموضوع 

واقعیت این است که این  – اجتماعی شرکت کرده باشیم

مردم  یگردبا  نامیم گسترش یافته ومی كاکه  یچیز کوچک

تغییر  به نحوي ها راو وجودها تماس برقرار کرده و آن

  دهد ...می

ك نکنند، ولی شاید ممکن است در همان لحظه آن را در

صبح روز بعد هنگام بیدار شدن از خواب، به خود بگویند، 

اتفاقی در وجود من افتاده است. آیا وقتی در خواب بودم «

افتاده  بود؟ چه اتفاقی این اتفاق افتاد، یا دیروز یا امروز صبح

کنند به جستجو در ها شروع میدانند. آنها نمیآن» است؟

قی براي من افتاده است؟ احساس چه اتفا«درون خود. 
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اس نامند احسارم. نسبت به این چیزي که خدا میمتفاوتی د

  »عطش دارم و باید آن را داشته باشم.

خدا را در یک  شدید داند که قادر نیست آرزويِاستاد می

ست. ا تسخیر کننده فرد ایجاد کند ... این آرزو همانند آتش

 ي خودرا، خانه کار خودکند: فرد همه چیز خود را رها می

د و جستجوي خدا را آغاز گویرا، او همه چیز را ترك می

  ...کندمی

ها به نحوي دهد. آنترین موضوع روي میسپس جذاب

به مطالعه یا صحبت  ها شروع... آن شوندوارد این حیطه می

دست به کار شده و بعد در آن ها کنند. آنبا دیگران می

 تاشوند که مادیجه این موضوع میروند. سپس متومیفرو

  . خواهندرا دیگر نمی زندگی

خواهم ي را میخواهم. من چیزمن چیزهاي معنوي را می«

اهم خوکند. من چیزي میفردي بزرگ  تبدیل به ران که م

  .»کندخدا  خادم و ي جهانیفرد تبدیل به ران که م



 تمام حقیقت

572 
 

ود خافتند که خدا را در زندگی ها به این فکر میسپس آن

اال رفته ها بداشته باشند. نه در آینده، گویی که همیشه از پله

ز که خدا نام دارد دسترسی یابند. کنند به این چیو سعی می

ت سهمین جا هاکنون و  ،دشوند که آن خوناگهان متوجه می

ها نیست ... در . خارج از آنندکها کار میو همیشه با آن

این  مردم هست. و چون يدر همه ست،ه همه جا آن نتیجه،

نهند مقدس پس هر زمینی که بر آن گام می حقیقت دارد،

  . است

 كاها نیز حامل قدرت بینیم که آنبه این ترتیب می

به  کند، وهدایت می برتري زندگیِها را به آن اینشوند. می

یگران ها دون اینکه خود بدانند، از طریق آنهمین ترتیب، بد

  کند.را لمس می

  

ها یا همین بود، او در مورد کتاب كامنظور پال از تعلیمات 

کند. این عشق سوزانی است که از صحبت نمی خود هايسخنرانی
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نند تا کمی کسانی که آن را حملاقیانوس زندگی طنین انداخته و 

این همان چیزي است که پال دهد. به دیگران برسانند را تغییر می

  به دیگران منتقل کند. ات خودکرد از طریق تعلیمسعی می

  3است.» انتقال پال« و این معناي واقعیِ

  

  بر سر مرگ پال مباحثه

  

بیشتر به  . اوبیان نکردالبته دیوید لین این مسائل را در کتاب خود 

عموم  انگیزي بود که ازو جدال بر» ناگفته« ییافتن داستاندنبال 

هیچ  ین بود. متأسفانههاي چرکان مانده باشد. او به دنبال لباسپنه

 باهاشتاز دیوید  چهار کتابِهاي موجود در فصل پاراگراف یک از

                                                           

نام دارد که در مواجهه  Paul's Passingنام انگلیسی این فصل از کتاب  ٣

شود. ولی این جمله معناي دیگري هم اولیه به صورت مرگ پال ترجمه می

اده استفه از این ترفند ظریف در واقع نویسند است،» انتقال پال«دارد و آن 

» انتقال«یا » گذر«اهمیت ندارد بلکه » مرگ پال«کند تا نشان دهد که در واقع می

   (مترجم) او است که اهمیت دارد.
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. مشخص است که او نظریات منتقدان اکنکار را شنیده مبري نیست

 یی که از واقعیتهایستکااز  ها راآن حقیقت و بدون اینکهبود 

سانی . اگر او یا کدرست فرض کرده بود، خبر داشتند تحقیق کند

تر در این موارد به کنکاش هاي او بودند عمیقه منبع نوشتهک

هاي خود موجود در حرف هايپرداختند، متوجه سوءتفاهممی

ن بینیم که ایکنیم، میشدند. ولی، اگر از دید مثبت نگاه می

 هکاي از زمان را فرآهم کرد تا دوره ما اشتباهات فرصتی براي

  را دوباره بازبینی کنیم.گیري بودند تغییرات در حال شکل

  کند:آغاز میبه این صورت  این فصل رادیوید 

  

در مورد مرگ  متناقضیهاي ، داستاناو تولدزمان همانند 

ي از دبه وجود آمده بود. تعدا توئیچل(انتقال)  هنگامِبهنا

او به طورر داشت که ها، از جمله جیم پیبل، باویستکا 

بقی ند در اسپانیا بود، ماگویمسموم شد؛ بعضی می مرگباري

س کهیچ  گوییتند که در چک اسلواکی بود. مدعی هس
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، رئیس 4، دکتر لوییز بلوثاومطمئن نیست. در زمان مرگ 

برهاي اروح توئیچل مانند اکنکار، گزارش کرد که دیده بود 

. ولی بعدها داستان خود را تغییر عبور کرد ،نورانی و آسمانی

توئیچل دستور اساتید وایراگی را زیر داد، و مدعی بود که 

او را بردند. هر داستانی که  پاگذاشته و با قل و زنجیر

 –حتی اگر متعلق به اکنکار باشید  –خواهید باور کنید می

ه که با توجه ب استاین واقعیت همچنان به قوت خود باقی

کالبد شکافی پزشکی قانونی، حمله قلبی عامل مرگ 

  توئیچل بوده است.

  

  

  

                                                           

4 Dr. Louis Bluth 
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 .است شده گرفته او مسمومیت از بعد که پال از عکسی 
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چگونه ممکن است پال در اسپانیا یا چک اسلواکی مسموم و فوت 

شده باشد، و هیچ کس از آن مطمئن نباشد؟ بله، حقیقت دارد که 

اطالعات زیادي در مورد سفر پال به اسپانیا یعنی جایی که مسموم 

ندارد. ولی واقعیت این است که او بعد از بازگشت از  وجودشد، 

زنده  1971 سال سپتامبرِ 17 تاریخ آن سفر، بیش از یک سال تا

ماند. پس علت مرگ پال مسمومیت و محل مرگ او هم اسپانیا 

  . استکنم این اشتباه از قلم دیوید نبود. من فکر می

ها طول ، و ماهبود نزدیک پال بعد از بازگشتن از اسپانیا به مرگ

را دوباره بازیابد. او شدیداً به خاطر این  خود یکشید تا سالمت

مسمومیت ضعیف شده بود. چهره او تماماً سفید شده بود، این 

پال  هاي آن زمانِها دیده بودند و در عکسیستکاموضوع را 

  مشخص است.

پال هرگز دیگر نتوانست سالمت خود را به صورت کامل بازیابد. 

براي دیوید عجیب است که پال  تا این حدی، نمی فهمم که چرا ول
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به خاطر نارسایی قلبی فوت کرد. او یک سال قبل مسموم شده بود. 

  گردد؟دیوید در کالبدشکافی پال به دنبال چه چیزي می

 جهان عرفاندر زیر متن منتشر شده بعد از دو ماه از فوت پال در 

آورده شده است. عنوان مقاله این ها ارسال شد یستکاکه به تمامی 

  »:پالجی منتقل شد«است، 

  

سیناتی به سین پالجی روز سه شنبه بعد از ظهر با روحیه خوب 

د و صرف کررا با واصلین باال مختصري رسید. او عصرانه 

ها دور میزي در کافی شاپ از آن يتربزرگ بعد به گروه

ق تاي به اپیوست. عصر همان روز تعدادي را براي جلسه کار

ن لیها، یکی از واصاحضار کرد. کمی بعد از ترك آن خود

نزد او حس کرد. براي رفتن را آشکاري  درونیِنداي  5حلقه 

جا رفت، پال درب را باز کرد، به او خوشامد او با شتاب به آن

گفت و افتاد. علت رسمی مرگ پال حمله قلبی بود. مرگ 
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واصل هفتی که سریعاً ، 5ال سریع بود و دکتر لوییز بلوثپ

احضار شده بود شاهد صعود پالجی به همراه اساتید وایراگی 

ی ه کرد که با وجودي که تمام. او به این نکته اشاره استبود

 تالش براي احیاي بدن هاي پزشکی انجام شده بود؛تالش

  هیچ سودي نداشت. وي

  

  خاطرات دیگران از مرگ پال

  

 بنیان گذارپال توئیچل،  6ولی انتقالِوید به دنبال مجادله بود، دی

ید است. پس بیای اکنکاراکنکار رویداد قابل توجهی در تاریخ 

افرادي داشته باشیم که در این رویداد حضور  نگاهی به دیدگاه

  داشتند.

                                                           

5 Dr. Louis Bluth 
  مرگ پال ٦
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، ودخ داروین گراس تجربه خود از انتقال پال را اینگونه در کتاب

  شرح می دهد:  7تا دشت بهشتاز 

  

ه ک دقیقه قبل از انتقال پال، خودروي من زمانی درست چند

رفتم، خراب شد. من خودرو از بوییس، آیداهو به خانه می

ند چرا به کنار جاده در جایی برده بودم که پمپ بنزین و 

. پمپ بنزین بسته بود، ولی مغازه باز بود، وجود داشتمغازه 

کمی گذشت که حضور کسی را حس کردم. در آن لحظه 

توانم شرح دهم ل منتقل شده است. نمیم که پاحس کرد

  دانستم. چگونه می دانستم، فقط می

  

سپتامبر متن  17به تاریخ  خود در دفترچه رؤیاي 8برلین ینبرنارد

تا  از بهشت با نامِ  داروین، زیر را نوشته بود، این متن در کتابِ

  آورده شده است: دشت

                                                           

7 From Heaven to Prairie 
8 Bernadine Burlin 
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رِگهمراه با تعداد زیادي از افراد دیگر  ،و من» فرزند« 9گ

شت، گ. پال در بین ما میحضور داشتیمبزرگ  اقِدر یک ات

خندید، او شگفت انگیز بود. گیل هم کرد و میصحبت می

ها کردم و متوجه راه او بود. من شروع به شستن ظرفهم

اي یشهاز سقف ش یبخش –شدم که اتاق خیلی آفتابی است 

بود. من به سراغ پال رفتم، بازوي او را بود. رؤیا طوالنی 

گرفتم و به او گفتم که چقدر زیبا و شگفت انگیز شده است. 

خیلی غیررسمی در کنار  را در آغوش گرفت و بعدن او م

. وقتی بیدار شدم انگار جشنی بزرگ بود. زدهمه قدم می

 سال سپتامبر 17شب بود، صبح روز  نیمه بعد از 1ساعت 

از دوستان با من تماس گرفت و با  یکی . زمانی که1971

گریه خبر انتقال پال را به من داد، من به او رؤیایم را گفتم و 

  دانستم که جشن زندگی براي همه ما ادامه خواهد داشت.می

   

                                                           

9 Greg 
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نوامبر  ماهمربوط به  كا يتجربه خود را در ماهنامه 10راجر دوبین

  اینگونه نوشته است: 1971سال 

  

 انگیزساعت شگفت 24راي آن داستان خود را بهر یک از ما 

 يبا یک لمس، یک نگاه، یک جمله ساعتی که 24داریم، 

ی اریکت بعد عمیق، یک تفکر، یک تحذیر، شب محاکمه و

گاه ن توانم بگویم که به چشمان اومی –همراه بود. براي من 

پال، «دادیم، گفتم م و مثل همیشه وقتی با هم دست میکرد

نگاه  نم بار، او به چشمانولی این» است؟ حالت چطور

  نکرد.

خیلی از چیزهایی که او بر خالف دفعات قبل عجیب بود. 

  عجیب و شوم بود.کزایی گفت  در آن کافی شاپِ

بی مقدمه بلند  اشقدر عجیب که ناگهان در میان جملهآن

احساسات،  ِاي ازشد. به یاد دارم که در آن لحظه با حجمه

                                                           

10 Roger Dubin 
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ود، شحضور ماهانتا احساس می در تعهد و پوچی کهها، نهنشا

جا. آن و آه، چه شانسی است حضور در –کردم به او نگاه می

. او دستش را از پشت رز به را از ما گرفتندولی آنجا هم او 

رفت را باال گ ورد و به نشان خداحافظی دو انگشت خودباال آ

، فردا الپ«خیره شد. من گفتم، اي به ما سپس براي لحظه –

بر روي  هااو با کوله باري که گویی قرن» ت.بینممی

سنگینی  روي ابروانش اندازه کهاش و با خردي بیدوش

اي از عشق و لبخند در چشمانش به من ، ولی با شعلهکردمی

نگاه کرد، نگاهی که ضربان قلب مرا متوقف کرد. او به من 

به طبقه  د، وسپس رویش را برگردان.» بله«لبخند زد و گفت، 

  تنها.  –باال رفت 

فردایی نبود. ما همگی وارد  چند دقیقه بعد گویی دیگر

یر غ اي از آزمون، رنج، عشق، بصیرت، زیبایی و زشتیِدوره

  شده بودیم.  یوصفقابل 
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حسی خالی از  آسایش،بدون خواب، بدون  –و صبح 

ز ابه خاطر نی، کگریه می به حال خودی بود. آه، تو زندگ

. در آن ايرگترین دوستی که تا به حال داشتهدادن بز دست

پرسیدي که چرا کافی شاپ نشسته بودي و از خود می

 نددر مسیر دید تو بیای کردنداي. تعدادي تاجر سعی میزنده

. یديته خط رسخندي. تو به و تو به تمامی این تناقضات می

ک یک موج، ی ، پال آنجا بود!!هاو در بین تمامی این شلوغی

ه از آنجا کو  –لبخند، یک ذره از نور، یک لذت غیر واقعی 

   . او همیشه با ماست.اش پایبند استماهانتا همیشه به حرف

  

ها دیدن پال را گزارش کرده یستکابعد از این اتفاق، تعدادي از 

 تاب خودک ی سیمپسون تجربه انتقال پال را دربودند، مانند راجر. پت

  اینگونه نوشته: 11سالم اي دوست با نام 

  

                                                           

11 Hello Friend 
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بعد از  1، تلفن من در ساعت 1971 سال سپتامبر 17 در شبِ

را از خوابی عمیق بیدار کرد. ن آمد و مشب به صدا در نیمه

ده ه از سینسیناتی به من زنگ زواصلی باال پشت خط بود ک

و به من خبر مرگ پال، انتقال او از این جهان را داد، و  بود

ن ایاز من خواست تا با همسر پال، گیل تماس گرفته و 

. حیرت زده شدماو اطالع دهم. یک لحظه  موضوع را به

سپس نشسته و فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که پال سعی 

کرده بود تا به صورت نامحسوس من را آماده این واقعیت 

فتادم ااي رو به پایان است. یاد نامهزمینی او  حضورد که کن

ک و ی خود يمو همراه یک تارِه و نیم قبل به که یک هفت

از  بعدو عجیب در مورد اینکه قرار بود  پر رمز و راز پیغامِ

  انجام دهم، به دستم رسیده بود.تار مو چه کاري با آن  مرگ

 ینسیناتیبه س او افتادم که شب قبل از ترك یاد تماس تلفنی

غرلند  ي که داشت. او داشت در مورد سفریمداشت با هم

گفت خسته است و واقعاً حس رفتن ندارد. کرد، میمی
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ي که چیزو ناگهان انگار برق ذهنم قطع شد. ...» پال «گفتم، 

ال ه پخواستم آن را بکردم و میداشتم در مورد آن فکر می

ه ک متوجه شدماگهان ن، پاك شد نم مل از ذهنبگویم کا

ما  نطوالنی مدتی بی یام. سکوتفکر ایستادهساکت و بی

ی گخواستی بچی می«حکم فرما بود که ناگهان او گفت، 

م، تفت و گفرام گمن از این سرگشتگی خنده» پتی؟

خواستم ه، چیز مهمی میداردونم پال ولی خیلی خندهنمی«

و  او هم خندید،.» یهو رفتناپدید شد. انگار  که مبهت بگ

بعد کمی بیشتر صحبت کردیم، شوخی کردیم، و سپس 

تماس عصرگاهی خداحافظی کردیم. این اولین و آخرین 

  . داشتمپال توئیچل  با بود که

بر روي تخت نشستم و به یاد حذف شدن عجیب افکارم 

و  خواستم بگویمو ناگهان فهمیدم چه چیزي را می –افتادم 

چه حسی داشتم، ولی اجازه گفتن آن را نداشتم. همچنین 

د که احساسات را بای –دانست دریافتم که تا حدي، پال می
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حتی احساسات خودش. یکبار اتهامات  –نادیده گرفت 

این  مدانم مردخودکشی پال توئیچل را شنیدم. نمی يمسخره

رچه در توان آورند. پال هچیزهاي مسخره را از کجا می

از  آخرِ ايردهاي زنده ماندن در یک سال و خداشت را بر

ي کار براي انتقال خوداو ر برد. الزم نبود ، به کاعمر خود

انجام دهد، ولی براي زنده ماندن تا آن زمان تالشی کرد که 

  ... گنجددر درك ما نمی

دنی او بکردم و اینکه چقدر خسته بود. من به پال فکر می

که باید یک سال قبل به خاطر سمی که مردي دیوانه داشت 

ر او آماده رفتن بود، فک. افتادر اسپانیا به او داد، از کار مید

ار را از رفتن چند ک برود، ولی باید قبل که خواستکنم می

رساند. در ماه آگوست، یک ماه قبل، به من گفت به پایان می

خسته  کامالً که همه چیز درست خواهد شد. او در حالی که

ی توانفکرش را هم نمی«نگاهی کرد و گفت، بود به من 

ه دانستم کحق داشت، واقعاً نمی» چقدر سخت بود. بکنی
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از نگاه و که از خستگی  چقدر سخت بوده است، ولی

 مصممِو  خسته حالت همینطور ونمایان بود  ي اوچهره

کنم.  توانستم دركچیزهاي زیادي را می صدايِ او

  توانست رها کرده و برود.ال بودم که باالخره خوشح

روج پرداختیم. عوضوع دیگري بود که باید به آن میولی م

توان به خاطر آن ناراحت استاد چیز لذت بخشی است. می

بود. ولی من، پتی، تنها یک دوست نزدیک خود را از دست 

 رمگو صداي  نخواهد آمد در داده بودم. دیگر تلفن به صدا

 »، پتی خانم، چه خبر؟خوب«با لهجه جنوبی نخواهد گفت، 

د اهاي دیگر براي افرانگیزي که در جهانهرچیز شگفت

توانست این داد نمیبزرگ و اساتید وایراگی روي می

ر باترین انسانی که دتغییر دهد که زی براي من واقعیت را

دیگر اینجا در زندگی  ،دوستم شناختم وام میزندگی

 ي اوامن نبود، و من به صورت وحشتناکی دلم بر فیزیکی

ها جاري شوند و درد تنگ شده است. اجازه دادم اشک



  فصل چهارم: مرگ پال

589 

 

د گیرد. من براي خو، این شخص، یعنی پتی را در برفقدان

زم الاین گریه کردم. این حقیقت داشت. این محبت بود. 

   12است.بودن  عاطفه  تأثیرِ دانايِ اي ازاین نمونهبود. 

                                                           

 ابهاماتی داشتم که از» دانايِ تأثیرِ عاطفه بودن»در رابطه با معناي  12

نویسنده محترم درخواست کردم براي من توضیح دهند؛ جواب ایشان را 

  کنم:براي خواننده محترم نقل قول می

تر در همین فصل نقل کرده بود را در اینجا چیزي که پتی کمی قبل"

  ام: آورده

احساسات، جزو ملزومات است.  رسیدن به استاديِ ذهن، ناخودآگاه و«

براي رسیدن به سطوح باالترِ آگاهی، براي کار از جایگاهی که کنترل 

در دست روح است، به این معنی است که ما تحریک شدن توسط 

ذهن یا تأثیرات ناخودآگاه آن و غیره  را متوقف کنیم. ما تبدیل  عواطف،

یر شویم، در واقع دانايِ تأثشویم. و زمانی که ما خود تأثیر میبه علت می

  »هستیم.

فحه صتفکراتی براي دانشجويِ جدید، ، بخشِ سالم اي دوستکتابِ 

92   
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  پنج ساله يبرنامه

  

                                                           

دترین که بنوشت ارتباط دارد: اینگفت و میاین موضوع با آنچه پال می

ی باشد. ِيِ نیروهايِ بیرونجنایت بر علیه روح این است که تأثیرِ نادانسته

ما باید سعی کنیم تا در زندگی خود علت باشیم، خلق کنیم و تصمیم 

بگیریم که چه کسی هستیم و زندگی ما چیست، به جاي اینکه تأثیر 

اغلب مردم  .ي زندگی خود باشیمنیروهاي بیرونی باشیم. ما باید نویسنده

ها دهند دیگران به جاي آناین موضوع را درك نکرده و اجازه می

  ست.ها در این جهان چیتصمیم بگیرند که چه کسی هستند و جایگاه آن

که ما در این جهان  وقتیگوید که تا با این وجود، در ادامه پال می

کنیم، خواهیم دید که بعضی اوقات اشکالی ندارد تأثیر زندگی می

ویدادهاي اطرافمان باشیم، ولی باید حتماً از این موضوع که در این ر

   ایم، آگاه باشیم. این انتخابِ خودمان است.موارد تحت تأثیر قرار گرفته

	"است. » دانايِ تأثیر«این معناي  	
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 حثبپنج ساله  يبرنامه«پردازد که اکنون دیوید به موضوعی می

  نام داشت: »برانگیز

  

در جایگاه  1965هنگامی که پال براي اولین بار در سال 

، در همان ابتداي کار قرار گرفت» استاد اك در قید حیات«

بعد  داده شده است، و »پنج ساله« یکرد که به او مأموریتبیان 

  ود. شیده میجدید برگز ياین دوره زمانی، استاد از گذشت

(یعنی بعد از گذشت پنج سال از آن  1970ولی در سال 

زمان)، توئیچل در چهارمین سمینار جهانی اکنکار عنوان 

مقام  تریناو پنج سال دیگر توسط عالیکرد که مأموریت 

 انتايست، زیرا ماهسوگماد، تمدید شده ا یعنی ،استادي

جه، او شده است. در نتی بعدي در آزمون اولیه خود مردود

 دهد تا نفر سومدر مقام خود به عنوان ماهانتا به کار ادامه می

  آماده شود.
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دیوید در هنگام اشاره به ماهانتاي اول، دوم و سوم  که کلماتیبه 

با که  تکند، توجه کنید. این ابتداي یک سوءتفاهم اساستفاده می

یید خواهد شد. ولی اکنون، بیا برطرفبیشتر در این فصل  بررسیِ

نار جهانی در الس وگاس، پال در چهارمین سمی هایی کهبه حرف

  اشاره کنیم، و ببینیم که واقعاً چه چیزي گفته است: زد 1970سال 

  

اید، بوده كاهمانطور که بسیاري از شما که مدتی است در 

امسال سال  ایددیگر آثار خواندهها و در ها، نامهدر کتاب

ي همهکه  وقتیآخر من است. و تقریباً هم سال آخر من شد. 

خیلی  م کهردکفکر  با خودبراي من اتفاق افتاد این چیزها 

ن م بود. ولی مأموریتام درست بینیجالب است که پیش

. اشمبپنج سال دیگر در کار حداقل تمدید شده است و باید 

نداشتند تا را مدید هم این است که هیچ کسی و علت ت

  دهد. ادامهکار من را  يهدنبال
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ردیم انتخاب ک مرتبه چندین نفر را به عنوان جانشین ما چند

 در آزمون خود مردودها آنولی  کردیم آماده را هاو آن

اي هساد بح به شما گفتم که این طریقِ. من امروز صشدند

ی بعض کند ممکن استنیست. و هرکسی که پیروي می

خواهد دید که بعضی اوقات  ، ولیاوقات برایش ساده باشد

  . هم به همان اندازه که براي من سخت بود، سخت است

  

 سمینار چهارمین در پال

از دانا  عکس .جهانی

 الو
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علت وقوع این مسائل در این کار یا علت اینکه چرا جانشین 

کار خاصی انجام شود، خواهند خواهند، چرا اساتید میمی

براي من فاش نشده است. شاید اینگونه بهتر باشد. زیرا اگر 

دانستم آنوقت در جایگاهی بودم که از آینده کامالً خبر می

دانم آینده چگونه است. بخشی از آن داشتم. تا حدودي می

ام، ولی در مورد کسانی که قرار است جانشین باشند را دیده

کند] ... و به همین خاطر است که ث می...[پال در اینجا مک

اي کنیم. ما برنامهجوانان کار می يما خیلی بر روي برنامه

ا ر ترتیب داده شده بودکه براي تعدادي منتخب جانشینی 

م، و کنیلغو کردیم و اکنون بر روي تعدادي دیگر کار می

ابستان در تبرنامه جوانانی است که  ينتیجه ،جدید این گروه

ته در شیکاگو تشکیل دادیم. زمان زیادي صرف گذش

آموزش شخصی خواهد شد که به عنوان جانشین این ردا 

  انتخاب شده باشد.
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من  يهمانطور که امروز صبح به شما گفتم، تعلیمات فشرده

ا طول کشید ت خیلی زیاديسال طول کشید. مدت زمان  15

درك کنم. پس هر کسی که  بخش زیادي از این موضوع را

کند باید همین طریق را طی کند. وقتی کسی یروي میپ

 ،همچنانانتخاب شود ... هیچ استثنایی وجود ندارد. ولی 

  .نهذیرد یا پآیا مسئولیت طریق را میتصمیم با فرد است که 

  

پال هستند. اکنون بیایید به کتاب دیوید باز  ها کلمات شخصِاین

  گردیم.

  

اکنکار: «خود به عنوان  ي، در مقاله13نیکوالس و آلبرت

نج پ يبرنامه« يبه بررسی گسترده» فریب دانش باستانیِ

ها ر آند. از نظنپردازمیکرده بود، تعیین  توئیچل که »ساله

ار است. در زیر اساس اي حیاتی در اکنکنقطه ،این بخش

  ها بیان شده است.مطالعات آن

                                                           

13 Nichols and Albercht 
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ن محققان بپرسید: ایها بپردازیم شاید قبل از اینکه به تحقیقات آن

ها روزي پیروان اکنکار بودند که از چه کسانی بودند؟ آیا آن

ها اساتید یا ه خود این مجادله را توصیف کردند؟ آندیدگا

ها یک ویراستار و یک دانشجویان دانشگاه بودند؟ خیر. آن

کردند، کار می پروژه تقلب معنوي گروه که برايِ هستندنویسنده 

ها اشاره کردم. روي مسیحی که در دیباچه به آنتندهمان گروه 

هاي دروغینی که عجیب است که دیوید با وجود آگاهی از شعار

  شمارد.میها را منابعی معتبر برند، آنکردمنتشر می

  دهد:دیوید به این ترتیب ادامه می

  

موجود در اکنکار به حدي باال  جنجال، 1971 سالِ در ژانویه

اه را آن م در نامه موضوعِ کلگرفت که توئیچل مجبور شد 

  حل این مشکل اختصاص دهد: به
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د وجود دار كاچالهاي  بعضی از زیادي در بین هايحرف«

که به صورت عجیبی مدعی هستند که قرار است ماهانتا، 

در قید حیات بعدي شوند. ولی هر آنچه در مورد  اكاستاد 

 هانخالصه کنیم، ایشک نگاه کنید.  اید را از دیدشنیدهاین 

  »حقیقت ندارند.

  

چه بود، که به جایی رسید که پال مجبور شد یک  بحثجریان این 

را به آن اختصاص دهد؟ دیوید و پروژه  روشن راهنامه کامل از 

ال، صراف ندادن پان این جنجالکه علت تقلب معنوي مدعی هستند 

ساسی ا ها هیچ، بعد از پنج سال بود. ولی آنخود مطابق پیشبینی

این  اتاثب براي سند یا مرجعیکنند. هیچ براي این اتهام ارائه نمی

تر خواهیم دید، کل ادعاي خود ندارند. در واقع، همانطور که جلو

  اشتباه بود. تعبیرِ یک ينتیجهتنها، ها حدس و گمان آن

 هاآن در مقاله پروژه تقلب معنويمتن نوشته شده توسط در اینجا 

  اکنکار آورده شده است: در مورد



 تمام حقیقت

598 
 

  

، عجیب نیست که در چهارمین وجود این همه مقدمه چینیبا 

 سالِ اکتبر 22سمینار جهانی برگزار شده در الس وگاس، 

اي خود فاستع ترپیش، دقیقاً همان تاریخی که توئیچل 1970

 ، هیچ چیزي در مورد مأموریت خودوعده داده بودرا 

ها دند. آنبو که شدهوو حتی ش غافلگیرنگفت. ولی تعدادي 

به  آوردند که این مسئله را حل کند،بر توئیچل فشار می

را در  خود پنج ساله يهمین خاطر او مجبور شد برنامه

  سخنرانی دوم توضیح دهد.

  

پال  ها بهاین موضوع را توضیح دهد؟ آن» شد مجبور«پال توئیچل 

گر چه کسانی بودند؟ هرکه را فشار آوردند؟ این افراد دی

. حضور داشتکه پال هنوز گذار بود قدردان و سپاسشناختم می

ها و تعلیمات او مشتق شده بود. تمامی آثار اکنکار از نوشته

کس چهی صاًکس به جایگاه پال حتی نزدیک هم نبود، و مشخهیچ

  فت چه کاري کند.گهم به او نمی
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  .شولتز استان از عکس. شولتز توبی و شیال همراه به پال

ارزش قائل بودند و به او عشق هایی که براي پالکیستچرا باید ا 

ن کنند تا ایشوند؟ چرا باید پال را مجبور  غافگیرورزیدند، می

توانست میها خوشحال بودند که پال موضوع را حل کند؟ آن

  تعلیمات خود را ادامه دهد.

  وقتی پتی سیمپسون این مقاله را خواند به من گفت،
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این  مردمتوانم باور کنم که من نمی. مسخره استاین خیلی 

را مجبور نکرد. مردم فقط کس پال گویند. هیچچیزها را می

فس نمردم  دکه گفتی شماستپرسیدند. حق با سوال می

موم مس ي. تجربهماندفهمیدند پال میراحتی کشیدند که 

شدن او خیلی سخت بود. همه ما افسرده، وحشت زده و 

  داغان شده بودیم.

  

هایی شده بودند همان غافلگیرکه » افرادي«آیا ممکن است که این 

 جعرم؟ آیا همین افراد باشندخواستند جانشین پال باشند که می

که  ودبهایی این افراد همانآیا داستان پروژه تقلب معنوي بودند؟ 

 او آماده شدند ولی براي جانشینی گفتمیپال در سخنرانی خود 

پال در باال پاسخ به  سخنرانی؟ آیا ها مردود شدندبعد در آزمون

ورد پیشبینی سؤاالت آنان است، زمانی که از او سؤاالتی در م

ها و هکردند؟ البته، با تمامی نقشرا میپال  يمأموریت پنج ساله

مردود  باید از شنیدن حتماً داشتند، براي جانشینی پال یی کهامیدها
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د کردند. و تعدادي هم بودند که تصور میکه شونوششدن خود 

  استاد بعدي خواهند بود.

 

 با تگوگف و پیوسته حضور از همیشه جهانی سمینارهايدر  کنندگان شرکت

 ذراند،گمی واکر واندیال با را لحظاتی پال تصویر این در. بردند می لذت پال

 از قبل اه سال بودند، سینگ کیرپال آموزش تحت که زمانی بار اولین دو این



 تمام حقیقت

602 
 

ه ، در روزي کعالوه بر این .شدند آشنا هم با کند، آغاز را اکنکار پال اینکه

  در آنجا بود. (عکس از استان شولتز) 14سیناتی فوت شد، واندیالپال در سین

  

  را در این مورد در یک کاست ضبط کرد: پتی نظرات خود

  

همه ساله در اکنکار حداقل یک نفر هست که مدعی شود 

تا  امآماده«گویند، ها نامه نوشته و میبعدي است. آناستاد 

  »کار را شروع کنم.

اي ها طی تجربهنم علت این رویداد این است که آنفکر ک

اد د استکننگیرند که تصور میدرونی در مقامی قرار می

هستند. این یک تجربه است، که باید به خاطر داشت در 

رؤیاها و زندگی درونی شما، همه چیز به شخص شما مربوط 

ي اوصلی درونی یا شاید مرحلهاست. پس شاید بتوان آن را 

که  مشناسها را میدانست. من خیلی فرد شخصیِ استادياز 

                                                           

14 Vandilla Walker 



  فصل چهارم: مرگ پال

603 

 

نگونه را ایکه آناند. اغلب مردها هستند اي داشتهچنین تجربه

   کنند.تعبیر می

کنم سعی دم صحبت میوقتی براي مشاوره معنوي با مر

براي  ینند معنی این تجربیاتها کمک کنم تا ببکنم به آنمی

چیست، نه اینکه آن را به عنوان پیامی براي  هاخود آن

سفر  ز وصل درسازمان بیرونی تعبیر کنند. این فرآیندي ا

  است.  هاآنمعنوي و شخصی خود 

رسد که طی می ما دانم چند نامه در طول سال به دستنمی

ن که م دو گفتی دنزد من آمدی شما«گویند، آن افرادي می

استاد بعدي هستم، به همین خاطر خواستم بگویم که هر زمان 

ها را بارها شنیده است، پال این حرف.» آماده هستم دبخواهی

  ارها آن را شنیده بودند. همانطور که هارولد و داروین ب

  

نج ساله برانگیز برنامه پ بحثدیوید به ترتیب زیر در مورد موضوع 

  :دهدمیادامه 
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به  او دکتر بلوث علت این تغییر در برنامه پال را وابستگی

ادن د شمرد ... پال به بلوث گفت که در حال آموزشگیل بر

جایگاه بعدي  پذیرش کودکی در ساحل غربی براي به

 اسحساماهانتا است. در این حین، بسیاري از اعضا به خاطر 

کردند. پال در جهت رفع این  اكخیانت، شروع به ترك 

  مشکل تالشی نکرد.

  

ال ؟ با یک سچگونهها خیانت کرد؟ یستکاحس خیانت؟ پال به 

ود؟ گیل به گیل ب او زندگی کردن؟ و علت آن هم وابستگیبیشتر 

ه تا ک هاي تخیلی استترین داستاناین یکی از جالبباعث شد؟ 

  شد.داستان می بود، عاشق این . اگر پال هنوزامبه حال شنیده

پال در جهت رفع این مشکل جنجالی تالشی نکرد چون اصالً چنین 

د امی ياینکه شاید معدودمشکلی وجود نداشت، به استثناي 

  داشتند. پتی با من موافق است و گفت: را جانشینی پال
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ند اعضا نبود از حقیقت ندارد. هرگز تعداد زیادي اساساً این

  حس خیانت اکنکار را ترك کنند. خاطرکه ب

  

ن اکنکار به بیشتری در اي بود که عضوگیري، این دورهدر واقع

  میزان خود تا آن زمان رسیده بود.

در  پال هايموضوع حرف عالوه بر این، نیازي نیست حدس بزنیم

چه بود، زیرا به صورت مشخص  1971 سال ژانویهمربوط به  ينامه

اله مقروشن که در  نامه طریقِ زیر بخشی ازآن را توضیح داد. در 

  جا افتاده بود آورده شده است. پروژه تقلب معنوي

  

هایی است که مدعی جایگاه فاکتور اصلی ذهن آن ،سنفْ

نه تنها ویژگی این دوره از ادعاهاي ماهانتا هستند. این 

دروغین است، بلکه در این واقعیت نیز نهفته است که بسیاري 

تند که شخصاً تناسخ یکی از صادقانه مدعی هس

ینی، د شخصیتی باشند؛ته میگذش در هاي بزرگشخصیت
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کنیم که سیاسی ... طبیعتاً، با افرادي برخورد میجنگجو یا 

مال باشند، ولی اعح میتناسخ مسیمعه مدعی هستند که در جا

  ...نزدیک هم نیست  حتی این وجود عظیم ها بهآن و رفتارِ

نفس به نظر یکی از علل اصلی مشکالتی است که  تجلیِاین 

ات دهد. و علت آن هم تعلیمروي می آزاد يدر جامعه

 کند تا در جامعه یا از طریقجامعه است که فرد را تشویق می

ه کند... هر کسی ک اقدام به ابراز خویشتن هاي عمومیرسانه

تواند به نحوي از رسانه عمومی استفاده شکایت دارد می

ي منفی] یرول [نکَ به این ترتیب،کند. این خوب نیست زیرا 

یابد و باعث ناآرامی عموم راه  اجازه میابد در جریانات ذهن

  ذهنی هستند.آرامش هایی شود که به دنبال و اختالل آن

وند شافتد که افرادي مدعی میهمین رویداد زمانی اتفاق می

که ماهانتاي بعدي هستند. ممکن است وارد جریان تفکر 

در بین دوستان یا گروهی از عموم نشوند ولی با صحبت 

ها گسترش نارضایتی و ناراحتی در آن ها باعثیستکا
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شوند. من هنوز شخصی را که جانشین من در مقام ماهانتا می

م، ولی معدودي مدعی این مقام اهخواهد بود معرفی نکرد

ه کاین جایگاه مناسب است  هستند، ولی تنها یک نفر براي

. در این حین شاید الزم بردهنوز در دوران کودکی به سر می

 كااد تعیین شود که البته ماهانتا یا است كاباشد تا یک استاد 

عدي بکه ماهانتاي تا زمانی در قید حیات نیست، بلکه تنها 

  خدمت خواهد کرد. ،آماده شود

  

به عبارت دیگر اگر جنجالی هم وجود داشت، باعث و بانی آن 

 کردند، که خوده خود را ماهانتاي بعدي اعالم میافرادي بودند ک

انداخت. همین موضوع بود که پال به آشوب به راه می ،این ادعاها

ان  انیم داستخومتن را می. جالب است که وقتی کل آن اشاره کرد

  کند.تغییر می

  دهد:با این نظریه ادامه می ولی دیوید
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همچنان برپا بود. خروشان ، توفان 1971می سال ماه حتی در 

می سال  1اي به مورخ ، وکیل توئیچل، در نامه15الیدان هارل

امضاي خود به چالها نوشته بود که  با در سر برگ و 1971

ماهانتاي بعدي کودك است و آماده شدن وي پانزده سال 

  به طول خواهد انجامید.

  

ریات دادند که نظمی به وي اطالعاتی را تنها متأسفانه، مراجع دیوید

دهد یما نشان م به این نامه. خواندن متن کامل ندکاو را پشتیبانی 

ان پردازد، نامه کامل الیدامالً متفاوتی میموضوع کاین نامه به که 

  :استهارل اینگونه 

  

ی که هایبعضی از سوء تفاهمدر مورد  به منظور شفاف سازي

در  اكپال توئیچل، استاد شري  در مورد اکنکار و ماهانتا،

است، اطالعات زیر را به اطالع قید حیات، ایجاد شده 

  رساند:می

                                                           

15 C. Lydon Harrel, Jr. 
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ام ننی سفر روح، به هیچ سازمان یا اکنکار، دانش باستا

 دروغ رابطهمرتبط نیست و هرگونه ادعا در این  يدیگر

  است.

ست. در قید حیات ا اكري پال توئیچل تنها ماهانتا و استاد ش

 کار نکرده و صحبت ناخودآگاهاو با هیچ کس در وضعیت 

هاي تحتانی براي انتقال کند. وي به هیچ عنوان از جهاننمی

 نهکند. در نتیجه، هرگواستفاده نمی دادن، یا وصل پیام خود

ه و باید ب از ماهانتا، دروغ است،پیغام  ادعا در مورد دریافت

  عنوان دروغ با آن رفتار کرد ...

ها، نوارها، و تمامی مکتوبات ، کتاباكهاي دیسکورس

هاي بوده و تنها از طریق گروهکپی رایت  حقِ مشمول

فاده از باشند. استابل استفاده میدر اکنکار ق اكسنگ ست

این مطالب توسط هر شخص دیگري به هر نامی، حتی 

هد قرار خوا قانونیِ افترا تحت پیگردها را ، آناك پیروان

  داد.
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اي واهد چنین نامهچه چیزي پال را مجبور کرد که از وکیل خود بخ

در  كاهاي تبدیل شدن به استاد سختی، بنویسد؟ متن زیر از کتابِ

کند. پال ، این مطلب را روشن می162 – 161صفحات قید حیات، 

  نویسد،در این بخش می

  

گرفت، را می ما هايیک نفر بود که تمامی دیسکورس

گرفت و خود را تا حلقه را می اكهاي سپس تمامی کتاب

رفت و گروه خود را تشکیل وم رسانید. بعد میوصل د

گذاشت و کاري به جلسه میبینید؟ او هر شب داد، میمی

  داد. انجام میاله اسم تنظیم ه

ادم را فرستیک نفر . بوددار خندهاندازه من کار او بیاز نظر 

را بشنوند. او هر شب چیزي  هاي آنتا او را ببیند و حرف

رادر بخوب، «گفت، کرد. میتئاتر اجرا می مثل یک سانس

 »صحبت کند. ام خواهد برايپال اینجاست. برادر پال می



  فصل چهارم: مرگ پال

611 

 

ار با او ناهار خورده و از او گفت که من هر ماه دوبسپس می

 کنیم،به یکدیگر ملحق  را خود هايخواهم که سازمانمی

  بینید ...می

اوه، ما «یکبار دو خانم از سانتا باربارا آمدند، یکی گفت، 

 و او گفت،» واقعاً؟«، ممن پرسید» هستیم. اكدانش آموزان 

بینید، این ب» بینیم.نظر راجر هینکینز آموزش میا تحت بله، م«

 دامه داشتفرد همه چیز را از ما دزدیده بود ... و این فرآیند ا

  د.کن تأسیسکرد تا سازمان خود را زیرا از ما استفاده می

ولی » ن!تمامش ک«نامه نوشتم و گفتم  به این ترتیب براي او

یم، به کیل بگواو توجه چندانی به آن نکرد. مجبور شدم به و

  اي نوشت.وکیل براي او نامه» متوقفش کن.« او گفتم،

  

 گوید این جدالچیست؟ دیوید می» خشمتوفان «منظور دیوید از 

ایجاد شده بر سر موضوع پنج سال است، ولی  به خاطر جنجالِ

ه مشهور شده بود ک 1971مشخص است که پال آنقدر تا سال 
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ند. کردهاي خود استفاده میگروه تأسیسبراي  دیگران از نام او

ال براي خیانت پ مبنی چرا دیوید اصرار دارد که این موضوع سندي

  بود؟ خودبه پیروان 

  من را تأیید کرد. حرفپتی سیمپسون این 

  

این نامه براي جان راجر هینکینز نوشته شد. ما او را در 

 داشت. بعدمیهاي پال را بردیدیم که کتابمی سمینارها

و داد. اارائه میهاي پال رفت و تعلیمات خود را از کتابمی

ند. او در هستبه دانشجویان خود گفته بود که او و پال یکی 

کرد و تحت تعلیم بود تا بعد از مرگ درون با پال کار می

  تمامی جنبش را در دست بگیرد.  ،پال

هاي آرچی هرست را براي شرکت در یکی از سخنرانی ،پال

کینز چه نگونه فهمیدیم هینگوید. ایتا ببیند چه میاو فرستاد 

  کند. کار می



  فصل چهارم: مرگ پال

613 

 

م روهایی که مرددر مورد نیفیلسوف  یک همچونپال همیشه 

ار . او نگاهی به ککردکنکاش می آورندرا به حرکت در می

هینکینز در حال کاشتن «راجر هینکینز انداخت و گفت: 

شتر کند، بیبذري در ذهن مردم است. هر چه بیشتر سخنرانی 

 بعد از مرگابد و اگر با او مقابله نکنم، یاجازه حضور می

و بسیاري او را قبول خواهند کرد، زیرا  پا پیش گذاشته، نم

  .»بنا نهاده استچارچوب را به صورت قدرتمندي 

ال شد تا این ارس به این ترتیب چند پیغام قدرتمند به هینکیزن

و دست از ادعاي کار با پال توئیچل یا اینکه  کار را رها کرد

 ارد. سپسداکنکار است بر چیزي همانند او مدعی بود کارِ

اد و تحت تعلیم بودن است مربوط به کودك بودن يپال نامه

 زنن موضوع تنها به خاطر راجر هینکیبعدي را نوشت. ای

  شد. مطرح
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تنها  هچگونه مردم اطالعاتی ک توانید ببینید کهمیاینگونه 

مایل با خود  5000گرفته و اینچ کافی است را  10براي 

  کشند.می

  

  دهد:دیوید اینگونه ادامه می

دیگر  پنج سال پال توئیچل هرگز آنقدر عمر نکرد تا تمدید

زنده  ببیند. او آنقدر را نظام وایراگی، اساتید اك خود توسط

ه یک ب، یا حتی عصاي قدرت را به ماهانتاي دیگري نماند تا

بدهد موقت استاد .  

  

است که  ترین حرفیدیوید دقیق يباید اعتراف کنم که این گفته

نوشته بود، ولی همچنان باید گفت با  خود مدر تمامی فصل چهار

اه یق است، متأسفانه گمروجودي که این پاراگراف از نظر فنی دق

ا این ب ،خواهیم دید، گیل جلوترباشد. اوالً، همانطور که کننده می
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گفته دیوید که پال آنقدر زنده نماند تا بتواند عصاي قدرت را 

  مخالف است. منتقل کند،

پال یک  يپنج ساله يدوماً، دیوید اصرار دارد تأکید کند که برنامه

رگز با آنچه ه تأکید او بینی مسجل و ثابت بوده است، ولی اینپیش

ها در سخنرانیپال در مورد دیدن آینده نوشته بود همخوانی ندارد. 

دانش باستانی ، ویدیا –اك  پال در مورد يهاي بسیارو نوشته

بینی کردن و که اختالف بزرگی بین پیش گفته است، گوییپیش

ر دوجود دارد. اولی این است که بگوییم چه چیزي  گفتن از آینده

که از حال ویدیا است،  كا هنرِ یخواهد داد. ولی دومروي آینده 

  د.کنآینده بیان میگفته و تأثیرات آن را در شکل دهی به 

 دادهايها و روی، ربطی به تاریخكادر  گوییبه این ترتیب، پیش

اي آزاد داریم، و تصمیماتی که در ما اراده يزیرا همه ثابت ندارد،

ات را در گیریم تغییرود میندگی خود و در سطوح آگاهی خز

در چهارمین کنند. به همین خاطر پال رویدادهاي آتی تعیین می

. به انددهتغییر کر چیزهاییتوضیح داد که  به راحتی سمینار جهانی
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ید که دیو یپنج سال سرِبر  جنجال تئوريِتمام این  ،دلیلهمین 

 در تناقضکه پال آموزش داده است چیزي با هر آن گوید،می

  . باشدمی

کند که انگار اظهارات پال در اي رفتار میسوماً، دیوید به گونه

 أموریت اوم يچهارمین سمینار جهانی در مورد تمدید پنج ساله

عنوان  و در نتیجه باید به هاي پال در این رابطه بوده استتنها گفته

حرف نهایی و قطعی قلمداد شود. ولی پال بارها در مورد مدت 

ه طور ه بود. بقیمانده و جانشینان احتمالی خود صحبت کردزمان با

هاي پال پنج ماه بعد در شوراي تعلیم جوانان در مثال، در زیر گفته

  ، آورده شده است:1971ماه مارس سال 

  

خواهم طی دو سال آینده هر ماه یک کتاب منتشر کنم، می

ماده آ[با تأکید]. مطالب را  البته اگر تا آن موقع دوام بیاورم

که باید انجام اند. تنها کاري ها مشخص و آمادهام. آنکرده

ویرایش کنم. چهار جلد آماده ها را دهم این است که آن



  فصل چهارم: مرگ پال

617 

 

، و سه دستگاه تایپ در حال کار هستند و در هر کدام است

یکبار دقیقه  20کنم. من هر ] را تایپ میکتاب[یک 

ک روم و یدستگاه بعدي می کنم، و بعد سراغاستراحت می

دستگاه دقیقه، و بعد سراغ  15 کنم، حدوداًمقدار تایپ می

کار کنم. سپس ایندقیقه دیگر تایپ می 15روم و دیگر می

پردازم، و در همین کرده و به ویرایش یک کتاب میرا رها 

بینید، ارتباطی که داریم نویسم. پس میها را میحین نامه

ها است. ولی در اکترونیک، رادیو، کتاببه خاطر [اکنون] 

، ایملمس نکردهتلویزیون و موسیقی هنوز حتی زمین را هم 

  ایم. را لمس نکرده كاو اساساً هنوز سطح 

  

این  هاي مشابهاین نحو از پال عجیب نبود. نمونه بهصحبت کردن 

را جلوتر خواهید دید. آینده ثابت نیست. ولی با وجود وضعیت 

کار توسط او، درك پافشاري دیوید بر  يادامه سختیِ جسمانی و

که شدند و وها اینقدر از مرگ پال شیستکا این موضوع که
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احساس خیانت کردند، سخت و عجیب است. این حتی به واقعیت 

  نیست.هم نزدیک 

  

  از دفتر پال بازدید

  

د. باشر عمر خود حقیقتاً شگفت انگیز میهاي آختالش پال در سال

توان دید می 1971تا  1969هاي سال عرفانِ جهانِبا نگاهی کوتاه به 

دنیا شرکت  نقاط تمامیسمینار در  12از هر سال او در بیش  که

دو یا سه سخنرانی داشت. عالوه بر  ،در هر بار کرد. او معموالًمی

ها آن در ی که در مسیر او بودند ولیاین او در بسیاري از کشورهای

ر د رد.کمند مالقات میعالقه شد، با مردمِسمیناري برگذار نمی

ورس نوشت، کتاب و شش سري دیسک 15همان حین او بیش از 

  .فصل داشت 12که هر سري 

تالش او سخت است، ولی مشخص است که به  کردنِ درك

 گذاشتبرجاي میاز خود ورزید و به خاطر آنچه عشق میکار این
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 و اساس کرد. او سخت کار کرد تا پایهبختی میاحساس خوش

  کم است. دانست که وقتاکنکار را شکل دهد، و می

زیر از  يبیاندازد. نوشته ترولی بیایید به آن روزها نگاهی نزدیک

باشد، که یک سال بعد از مرگ پال نوشته هاي پتی مییادداشت

  ا دید: ر پتیو توان برنامه کاري پال کار از نزدیک میبود. با این

  

خود  کار در قید حیات، درب دفتر كاپال توئیچل، استاد 

د ازدی، در بین این بنمودکنندگان باز را به روي بازدید

آنجا  .حضور داشتنیز رو مقاله پیشِ يکنندگان نویسنده

ن تجمالت بود، بدون عالمتی یک آپارتمان معمولی و بدو

بل کنندگان را از قبازدیدوان دید. هیچ چیز نبود که که بت

د، مگر شخصی که در آنجا زندگی این دیدار کن يآماده

  کرد. می

 رسید این بود که پالجی انگار دراولین چیزي که به نظر می

 پر از هاي بزرگکارتنیا نقل مکان بود. جایی جابحال 
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یم را دیددر آنجا میکتاب در اطراف بودند، مناظري که 

خانه در حال صاحبزنید که حدس می ببینیدشما هم اگر 

خود را از قبل  است. در این مورد خاص او انتقال نقل مکان

ولی  به شش ماه وقت داشت،دیده بود و هرچند نزدیک 

  ناگهان تصمیم گرفته بود که آماده شود.

ها درب ترین آنساختمان سه درب داشت که بزرگ

فید و س . در این اتاق یک میز خیلی بزرگ آبیورودي بود

 یگرداز کارهاي بود، یک میز تایپ و یک میز که پر رنگ 

بزرگ از سیاره زمین  ينقشه دیگر یکبود. در جلوي میز 

  رنگی در نقاط مختلف آن بود.  هايبا سوزن

دفتر یک تاجر بود، ولی فضاي  آنجا اول، به نظر در نگاه

که وارد قلب یک ماشین  گوییکرد. آنجا خیلی فرق می

، لرزان بودهواي آن از انرژي قوي شده بودیم، فشار برق

. دیوارهاي این اتاق کامالً جریان داشت برقانگار در هوا 

از کارهاي او بود. در یک سمت یک برنامه بیست » پوشیده«
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براي  ی بود کهیهانج ساله بود. بخش بعدي شامل کتابو پ

یرت ح هاآنشد، تعداد آینده باید نوشته می ده سالِتا پنج 

در هم ها به آن پاسخ هايهاي مردم و نامه. نامهانگیز بود

هاي آبی رنگی که ماهانتا مشخصاً ... یادداشت ندجا بودآن

 رمشغلهپهایی که افراد خیلی ي خود نوشته بود. یادداشتبرا

 هااد آنی تا مسائلی که نباید فراموش کنند را به نویسندمی

ا دید تا فهمید که پال فرد ها رد. باید این یادداشتنبیاور

بود. بر روي یکی نیست و کارهاي او خیلی خاص  معمولی

اي کوچک نوشته شده ها که بر روي برگهاز این یادداشت

ده یازده ماهانتاي دیگر مان«بود به صورت خالصه نوشته بود، 

  »تا انتهاي دنیا!

 ارو در کن وجود داشتیک دستگاه تایپ انتهاي اتاق،  در

شش یا هفت برگه دسته یک  ،یک جعبه در داخل ،آن

ر د کتابِ فهرست ،. در باالي دستگاهوجود داشتاینچی 

ل هاي تکمیکه بر روي فصل قرار داده شده بودتایپ حال 
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همان دیوار  جلويکشیده شده بود. خطی سیاه رنگ شده 

 از دت متعدکه یادداشت مربوط به انتهاي دنیا بود، صفحا

ها در ی وجود داشتند و عناوین کتابمشابههاي فهرست

، 16شریعت کی سوگمانباالي هر فهرست قابل توجه بودند. 

جلد دوم، شریعت کی سوگمان جلد سوم، شریعت کی 

سوگمان جلد چهارم، شریعت کی سوگماد جلد پنجم، 

اك ایناري، کتاب شریعت کی سوگماد، جلد ششم، .... ِ

ست سنگ سري  ، دیسکورس هاي18، کتاب گیاهان17رؤیا

در آن زمان، یعنی یک سال یا  .19هاي استادکتابسوم و 

 جلد کتاب در مراحل از نوشتن این مقاله، حداقل ده ترپیش

و چهار سري مختلف  مختلف نگارش قرار داشتند

  .به همین شکلدیسکورس نیز 

                                                           

16 Shariat-Ki-Sugmad 
17 ECK Ynari, the dream book 
18 Herb Book 
19 The Master Series 
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 وجودهاي منتشر شده اي بر روي زمین حاوي کتابجعبه

هاي دور، گفتگوهایی با دندان ببر، سرزمین ، مثلِداشت

هاي اسرار، کلید جهان –، اکنکار كاهاي استاد، طبل

اي بر ، بیگانهالهیجلد یک، فلوت  –شریعت کی سوگماد 

  .لب رودخانه، و غیره

د گروه بازدی خود، یفروتن با وآسوده  يپالجی با رفتار

 دو اتاق کرد.هاي دیگر راهنمایی میکنندگان را به اتاق

دیگر نیز دفتر بودند، در هر کدام یک میز و دستگاه تایپ 

وشیده از یادداشت بودند، و دیوارها نیز پ وجود داشت

هایی مربوط به طرح کلی فصول کتاب و غیره. او یادداشت

ن به صورت همزمابر روي سه کتاب همیشه  توضیح داد که

اه بر روي یک دستگاز این سه کتاب هر یک  کند، وکار می

ها تا ساعت چهار یا پنج صبح تایپ هستند. او تمامی شب

نوشت و در نهایت شاید چهار ساعت زمان براي خواب می

  کرد. پیدا می
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 هایی که خیلیکرد و به سرعت توده نامهاو تند خوانی می

هایی کرد، و آنشد را بررسی میتلنبار میسریع بر روي میز 

 گذاشت، تعدادپاسخ دهد را کنار می خواست شخصاًکه می

م به حج . با توجهندگیر بودها نیز چشماین بخش از نامه

وشت نهایی که شخصاً در هفته میکارهاي دیگر، تعداد نامه

  بود. خیلی زیاد

خطاب به یک منشی بود و مابقی به  هاي اوبعضی از نامه

ت دسبه صورت نصف  او منحصر به فرد به شیوهسرعت 

موالً نوشته شده بود. مع ،تایپ شده به صورت ته و نصفنوش

هاي دست نوشته محتوي تمامی چیزي بود که دوست نامه

 اي از اوکه نامه کسانی. پهن يحاشیهگوید، با داشت ب

ته داش هابودند از اینکه چقدر حرف براي آن دریافت کرده

اده استف می براي انتقال پیام خودو از چه تعداد کلمات ک

  شدند. کرد شگفت زده میمی
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ی کردند، پالجیی که خیلی نزدیک با او کار میهابراي آن

کرد به این فرستاد و سعی میمیها را اي از یادداشتحجمه

اتی بینش و اطالعترتیب تا آنجایی که امکان دارد، افکار، 

ند. ها منتقل کبه آنرا حفظ کرده و  کردندعبور می اوکه از 

کاغذ، کارت رسید،  ايها معموالً بر روي تکهن یادداشتای

 ثلم شدو هرچیز دیگري که باعث صرفه جویی در وقت می

را پیدا کرده و سپس  مقاله روزنامه، عکس یا هر چیز دیگر

هاي خود را در فضاهاي خالی ها و توصیهمشاهدات، پاسخ

ک نوشت. هیچ یست در حواشی کاغذ بیابد، میتوانکه می

در  متعارف ادبیِ هايِها داراي احوال پرسیاز این یادداشت

ها در انتنامه نگاري نبودند، فقط شامل نام فرد، پیغام و 

  بودند.  P.T.20حروف اختصاري 

ان حسی کرد همپال توئیچل بازدید می کار دفتر کسی که از

ا اینجدر . ها را خوانده استرا داشت که گویی آن یادداشت

                                                           

 (مترجم) Paul Twitchel حروف اختصاري نام ٢٠
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 یک حرفه قاطعکار مهمی در حال انجام است. این به معناي 

توان از این واقعیت فرار کرد که تمامی تخصصی بود، و نمی

و  دشمیانجام  یبندي دقیقمطابق با برنامه زمان کارهااین 

ه ک در آن دفتر بود. بازدید کنندهترین دارایی زمان مهم

حسی  افت کرده و از هر چیزيبارهاي انرژي را دری

ات و این مالقشرفیاب  یابد کهدر میگزیند، به زودي برمی

 سرشار آگاهی که از این در حین آن. شده استگفتگو 

 در قید حیات كامردي که به عنوان ماهانتا، استاد ، شودمی

اغذ هاي کاز دسته مملو، بی قید پشت میز شناسنداو را می

دهد و به آرامی را تکان می خود هاي، آروارهاست نشسته

 آوردرا به خاطر می گذشتهمی یا تجربیات هاي قدیحکایت

دهد . این حس به بازدید کننده دست میکردتعریف میو 

ده ها شکنون وارد این اتاقاست که تا ترین فرديکه مهم

لذت  مهمتر از این مالقات هاي اوو هیچ چیز در برنامه است

 ها،مانبندي، برنامهموضوع با جداول زبخش نیست. این 
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از دیوار نصب  هایی که در هر اینچها و یادداشتطرح

. و با وجودي که لبخند و بینید هماهنگی نداردو میاند شده

، شودي لذت بخش او باعث آسودگی خاطر میگفتگو

انرژي  راف که این فرداز این توان یافتهاي دیگري را مینشانه

  ي دارد. به شما توجه و محبت خیلی زیاد

دستان پال همیشه در حرکت بودند. چه در حین حضور در 

. او با نشستخود مینشیمنِ  یا زمانی که در اتاقِ بین دیگران

مالید، خود را می يکرد، چانهیقه یا ساعت خود بازي می

و به مدت ابرد و بعد پایین و دوباره باال. آستین خود را باال می

نشست، سپس از میدر وضعیت کاري ده یا پانزده دقیقه 

ه جهید. زمانی کدلی بلند شده و به اتاق دیگري میروي صن

ماند و هشیار می او حال گفتگو بود، چشمان آسوده و در

ن چیزي را داشت که به آن تمایل به نفوذ در اعماق هر آ

با  هداد، نه به صورت ارادي بلککرد. او گوش مینگاه می
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که تمامی حرف شما و مینان دارید داد. اطلذت گوش می

  اید را شنیده است. حتی چیزهایی که نگفته

جی الپ يحدود چهل ساعت گفتگوي ضبط شده يبا مطالعه

اري اي تجههاي مختلف از کنفرانسدیگران در وضعیت با

ت نفره هاي پانزده تا بیسگرفته تا میز ناهار غیررسمی تا گروه

ناگهان مورد توجه جالب  يبعد از سخنرانی، یک پدیده

ود آرام خ ياو به شیوهگیرد. در گفتگو، شنونده قرار می

یک نفر، که شاید حرف او را  ناگهان کرد، وصحبت می

ه و کند. او به آرامی نشسته است، شروع به صحبت مینشنید

 سپسدهد. به او گوش می کامل م مدت با صبر و دقتتما

اثري از  . هرگزبگوید هاي قبل خود راشاید ادامه حرف

شود، حتی یکبار، در تمامی این ناراحتی در او ظاهر نمی

چهل ساعت او حتی یکبار صداي خود را باال نبرد، حرف 

کسی را قطع نکرد یا زمانی که شخص دیگري در حال 

نها و اضافه کند. تحرف زدن بود سعی نکرد چیزي به حرف ا
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در غیر  ،ار باشدبرقرکرد که کامالً سکوت زمانی صحبت می

  سپرد.ورت ساکت نشسته و با توجه گوش میاینص

دفتر او نزدیک به اتمام بود، او نزدیک  بازدید ازهنگامی که 

فایلی شد و یک کشو را به بیرون کشید. در آنجا کمد به 

و تمامی  وجود داشتکتاب پیش نویس حداقل پانزده 

 ادي از. نه تنها حجم زیطور بودندهمینهم کشوهاي دیگر 

شد، بلکه حجم زیاد به صورت روزانه وارد کار میها نوشته

 شتهگذ دیگري از کارهاي منتشر نشده، که در طول سالیان

  مانده و منتظر ویرایش و نشر بود.  عقبنوشته شده بود، 

  

  استاد اك در قید حیات بعدي

  

 ماه طریق نورنامه هاي دیوید با نقل قول دو جمله دیگر از همان 

  دهد:سال ادامه می 5 یِ، به موضوع جنجال1971ل ژانویه سا
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شود. او هم اکنون ي بعدي پانزده سال دیگر آماده میماهانتا

است هیچ کس تحت آموزش است ولی اینکه او کج

  نخواهد دانست. هم ها داند و تا مدتنمی

  

  نویسد:پس دیوید متن زیر را در ادامه میس

  

در اورگون،  اكري داروین گراس، از پرتلند، مهدیس ش

که کارشناس مهندسی بود در پنجمین سمینار جهانی 

  در قید حیات جدید معرفی شد. اكاکنکار، به عنوان استاد 

  

تأثیري که دیوید قصد دارد به خواننده القا کند این است که پال 

شود، میسال دیگر حاضر  15بینی کرده بود ماهانتاي بعدي پیش

ان استاد بعدي ولی در اینجا، کمتر از یک سال، داروین به عنو

بیایید دوباره متن نوشته شده در  معرفی شده است. با این حال

 اي کهجمله به همراه جاایندر م، ولی را بخوانی طریق نورهاي نامه

  :آیدمی ي آندر ادامه
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اکنون شود. او ماهانتاي بعدي پانزده سال دیگر آماده می

تحت تعلیم است و هیچ کس از محل او خبر ندارد و براي 

نخواهد داشت. در این مدت، من به عنوان  هم مدت زیادي

در قید حیات خدمت خواهم کرد، تا  كاماهانتا، استاد 

منصوب شود که ممکن است به ك زمانی که یک استاد ا

عنوان استاد موقت تا زمان انتصاب ماهانتاي بعدي، خدمت 

   ند.ک

  

 جبهه دیوید در این دو پاراگراف در پرداختن بهکنید اگر فکر می

  ، دقیقاً ببینید که دیوید چه گفت:امزیاده روي کرده

  

توئیچل  شدند که پال غافلگیرمتعجب و  هایستاکبسیاري از 

فوت کرد.  1971سپتامبر سال  17به صورت ناگهانی در 

بسیاري از پیروان توئیچل انتظار داشتند که حداقل پنج سال 

دیگر (نه حتی پانزده سال) زنده بماند. و وقتی داروین گراس 
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ر معرفی شد، خیلی بیشت» استاد اك در قید حیات«به عنوان 

ی بعد از آن، تعدادي از کم شدند. غافلگیرمتعجب و 

م، از جمله دکتر بلوث (رئیس اکنکار و محترهاي اکیست

دکتر شخصی پال) و ادوارد پرسن (محافظ شخصی و محرم 

پال)، براي مخالفت با داروین گراس و گیل اتکینسون، 

  اکنکار را ترك کردند.

   

ال کند اینگونه القا کند که پبینید چگونه دیوید سعی میآیا می

سال  5سال آینده، یا حداقل  15در  كاته است او تنها استاد گف

آینده، خواهد بود؟ سپس بعد از فوت پال، زمانی که داروین به 

ه هایی کیستکاعنوان استاد بعدي معرفی شد، قبول آن براي 

شت. متأسفانه، احساس خیانت کرده و خارج شدند، امکان ندا

صفه ن هایینقل قولست از اساس است، و پر اکلیت این جنجال بی

هاي موجود در مورد تفاوت بین ماهانتا نیمه و همچنین سوء تفاهم

دیوید همچنین براساس هاي . این گفتهكاو اساتید موقت 
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شکل گرفته است که به خاطر اینکه  هاییاحساسات آن

کنکار اتوانستند با داروین به عنوان جانشین پال به توافق برسند، نمی

  . گفتندترك را 

یگري د نقل قولِدر اینجا  من ،اظهارات خود فقط براي اثبات بیشتر

م جلسه شوراي تعلی مربوط بهزیر نیز  يام. نوشتهاز پال را آورده

باشد. دوباره توجه داشته باشید می 1971جوانان در ماه مارس سال 

خود در مورد ماهانتاي بعدي قبلی که پال مطابق با پیش بینی 

  د:صحبت نکر

  

نه تنها یک نفر، بلکه دو، چهار و اند، تعدادي مدعی بوده

رسد ها به دستم میپنج نفر، و هر از گاهی این گزارشحتی 

ها ماهانتاي بعدي خواهند بود، یا حتی هم اکنون که آن

 شه به قول انجیل پیغمبران دروغینیماهانتا هستند. خوب، همی

  که چنین ادعاهایی دارند. هستند 
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تر یا واقعیت خویش بر ،هاتمامی جهان مرکزي يههستدر 

جریانی به سمت بیرون جاري چون همکه  قرار داردبرتر 

رون یکه از ایستگاه رادیویی به ب امواجی، همانند شودمی

گردند. در ، و وارد زندگی شده و بعد باز میشوندجاري می

 شود. سپسبه بیرون، زندگی ساخته و حفظ می حرکت

  رداند.گز باز میتمامی زندگی را به سمت مرکگشته و باز

و تبدیل به است. وقتی فرد وارد آن اك این جوهره، خود ،

توانم شود. میشود، وارد این سطح از آگاهی میآن می

در حال نزدیک شدن به این  تعداديدر اکنکار  که بگویم

، و پیش از پایان این زندگی به این سطح از آگاهی هستند

در مورد اینکه  چیزيخواهند شد. هنوز  ترسطح نزدیک

، ولی این را امنگفته استبعدي چه کسی  كااستاد 

سال یک ماهانتا خواهیم  100تا  50گویم، معموالً در هر می

داشت. این سلسله به صورت پی در پی نخواهد بود. یا حتی 

سال برسد،  200یا  150ممکن است این مدت بیشتر شود و به 
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شاید  ای ماهانتاي بعدي بر سر کار بیاید. در این حین یکتا 

مانی ، تا زگیرندامور را به دست می كااستاد دو یا حتی سه 

  بیاید.که ماهانتاي بعدي 

  

ست و نیبینید، چارچوب زمانی به هیچ عنوان ثابت همانطور که می

که  گوید که بین فرديکند. او تنها میپال هم اینگونه تظاهر نمی

پیش از ظهور  که  كاموقت (یا اساتید) ماهانتا است و استاد 

ن . او همچنیاست یتفاوت ماهانتاي بعدي جانشین پال خواهد بود

. این خواهند شد گفت که بعضی در اکنکار به این سطح نزدیک

اختالف شدیدي با تفاسیر دیوید دارند. و بر خالف  هاصحبت

که پال در حال آماده  دهداین موضوع نشان می عاهاي دیوید،اد

  ها براي اتفاقات بعد از آن بود. یستکاکردن 

  

  موشکافی متخصصین
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 موضوعبا این اوصاف، هنوز خیلی مانده است تا دیوید دست از 

  خود بردارد. او به این صورت ادامه می دهد: جنجالِ

  

غافلگیري بسیاري از  موجود در پسِ بخشی از علت

وارد کار شدن داروین گراس این بود که ها نسبت به کیستا

  وارد اکنکار شده بود. 1969او تنها از سال 

  

یست شد، تنها دو سال بعد از اینکه کا 1968در واقع داروین در سال 

پال اکنکار را به صورت رسمی آغاز کرد. این مشخصاً با پانزده 

سالی که پال گفت براي آموزش ماهانتا مورد نیاز است، همگرا 

ال دهد که چرا پتنها علت دیگري را به ما نشان مینیست، ولی این 

کرد.ها را براي یک استاد موقت آماده مییستکا  

  دهد:ترتیب ادامه می همیندیوید به 
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(از پروژ تقلب معنوي) این جنجال را  تو آلبرچ 21نیکلز

  :توصیف کردنداینگونه 

 اورگون به الس لندگراس، ساکن پورت بلوث؛به نقل از 

ج پن يرعت واصل حلقهبه سدر آن جا وگاس پرواز کرد و 

توجیهی  يدر جلسه شد و طی چند روز به اندازه کافی

هیچ  .در امان بماندمتخصصین  تا از موشکافیِشرکت کرد 

، و خروج چشمگیري از فریب نخوردندیک از متخصصین 

ث رو جنبش روي داد، که شامل دکتر بلوث و دکتر ویگل

  نیز بود.

  

 ترین پاراگراف موجود در کل کتابدارباید بگویم که این خنده

گیرد. ام میخوانم خندهدیوید است. هر زمان که آن را می

! ولی ودندب این متخصصین خدا را شکر کهموشکافی متخصصین! 

ر ی یک چیز را دچه کسانی بودند؟ ول مرموزحاال این متخصصین 

                                                           

21 Nichols and Albercht 
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 ياطمینان گفت و آن این است که حافظهتوان با ها میمورد آن

در چهارمین زیرا داروین  –از این مطمئن هستم  –ضعیفی دارند 

نی یک سال قبل از موعد ، یعاصل حلقه پنج شدوسمینار جهانی 

ان جهان عرف ي. این واقعیت در ماهنامهمتخصصین ادعا شده توسط

اي در مورد در مقاله 1970هاي اکتبر/نوامبر/دسامبر سال در ماه

ی بود شامل لیستجهان عرفان بعدي  يمجلهسمینار نوشته شده بود. 

ن اهاي اورگبراي ایالت كا يداروین به عنوان نماینده ،که در آن

عنوان واصل حلقه پنج  بهو آیداهو معرفی شد و در آن دوباره او 

  .معرفی شد

ز احال، درست است که تعدادي از رهبران ارشد اکنکار کمی بعد 

داروین به عنوان استاد بعدي، از اکنکار خارج شدند،  شدن معرفی

درصد کل اعضا را در  4تا  3و با وجودي که این تعداد تنها 

دانم، رگی بود. ولی تا آنجایی که من میتغییر بزگرفت ولی میبر

قریباً دهد. تروي میجدید یشه بعد از انتصاب جانشین این اتفاق هم

ین که دیوید ل راداسوامینی در سلسله اساتید تمامی موارد جانشی
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نویسد، این موضوع را تصدیق در آن مطالعه کرده و از آن می

. در واقع، دافتهاي دیگر نیز اتفاق میند، این در خیلی از گروهنکمی

ی که هاي بزرگ، زمانهاي باالي بیشتر شرکتاین اتفاق در جایگاه

  دهد.شود نیز روي میري ایجاد میتغییري در مدیریت و رهب

 در مورد در سخنرانی خود پال این موضوع علل زیادي دارد.

 ، که پیشتر نقل کرده بودم، گفت که نبایدكاو پیغام  شخصیت

فاکتور و وجه انسانی را فراموش کنیم. او اضافه کرد که بسیاري به 

 ،زش او بودند چون با او احساس خوبی داشتنداین خاطر تحت آمو

 شخصیتها را دوست داشت. ولی رهبر جدید با خود نیز آنو او 

جدید، راه و روش جدید، و استعدادهاي متفاوتی به همراه دارد. 

تمام کسانی که به پال نزدیک بودند و با او به شناخت و رهبري 

دند قادر نبودند با داروین همراه شوند. و بعضی دستیافته بو كا

استاد خود بپذیرند چون از نظر ان توانستند داروین را به عنونمی

ر بیشتر بوده است، یا فکنسبت به او  هاها اکتسابات خود آنآن

براي  ویژه بهشدند. این تغییرات کردند خود باید جانشین پال میمی
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ها ی آنتر بودند بیشتر است. گویزدیککسانی که به رهبر قبلی ن

ه در آن جایگاه ناگهان خود را در نظامی کامالً جدید یافتند ک

  .قدیمی را نداشتتحکم دیگر ، هاآن قدیمی

لی، دهد. وکه روي میشخصیتی هستندها چندي از فاکتورهاي این

هنگام ها در هم وجود دارد که مردم به خاطر آنعلل فردي دیگري 

ام که گیرند. براي مثال متوجه شدهظهور رهبري جدید، فاصله می

ام یکی دخیل است. افرادي را دیدهارمهاي کدر این موضوع جنبه

 وي تناسخ میابند. به ندرت پیشکه به منظور کمک به استاد معن

آید که اساتید معنوي به تنهایی بیاید. همچنین موارد بسیاري می

معنوي  استعدادي باید هستند که باید درسی معنوي را بیاموزند، یا

اد در یک است، و این چیزها ممکن است منصه ظهور برسانندبه را 

ه ر نتیجه، زمانی ک، ولی در دیگري خیر. دبه خوبی سازگار باشد

گیرد تحت نظر یک آموزگار معنوي به عنوان فردي تصمیم می

  استاد خود تعلیم ببیند، فاکتورهاي مختلفی دست اندرکار هستند.
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  رؤیاي گیل
  

 چبراي اینکه ببینیم موضوع نقل شده توسط نیکلز و آلبربا این حال، 

موارد دیگري را نیز بررسی چقدر به واقعیت نزدیک است، باید 

  کنیم. براي مثال، دیوید نوشت:

  

گیل مدعی بود که طی رؤیایی در شب دید که پال در نوري 

نزد او آمد و به او گفت که داروین گراس جانشین  ،ساروپ

او است. هیچ خبري از کودکی که توئیچل فرضاً به او 

  داد نبود.آموزش می

  

ام که دیوید در مورد کودك تحت فکر کنم تا اینجا نشان داده

که  مانیکرد،گیج شده است. زی که پال از آن صحبت میتعلیم

ود، نب کرد، منظور او جانشین خود ويپال در این مورد صحبت می

ر کرد، و علت اینکه پال ده در مورد ماهانتاي بعدي صحبت میبلک

 که اظهارات و ادعاهایی که در مورد این مورد صحبت کرد این بود
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کند. حدس من بر این است که ساکت  را شنیدماهانتاي بعدي  می

ون با یک نگاه و بد تنها را پروژه تقلب معنويدیوید تحقیقات 

دید کرد میتر بررسی میاعتبار آن پذیرفته بود. اگر عمیق بررسیِ

جرم  مدرك به عنوانگویند اسکلتی نیست که ها میکه آنچه آن

د؛ بلکه تنها یک تکه استخوان مرغ نآورده باشاز زیر خاك در

  است، امیدوارم منظورم را متوجه شده باشید. 

ولی ماجرایی که گیل تعریف کرد خیلی سرسري گرفته شده 

بلوث  دکتر تري نسبت به آنچهکه نقش خیلی مهماست، در حالی 

 ین مورد به صورتکند. چیز زیادي در اگفتند ایفا می 22و اد پکن

استی کنوار عمومی بیان نشده است، ولی من این فرصت را داشتم تا 

که گیل کمی بعد از معرفی داروین به عنوان استاد بعدي ضبط 

کرده بود، را گوش دهم. او این کاست را به عنوان ثبتی تاریخی از 

توانستم مستقیماً از روي داده بود ضبط کرد. اي کاش میآنچه 

  ز نویسی کنم، ولی در حال حاضر به آن دسترسی ندارم.کاست با

                                                           

22 Ed Pecen 
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ال کرد چقدر پگیل توصیف می کاست آن در ولی به یاد دارم که

را  جانشین خود کرد که باید پیش از مرگ خودتکرار می همیشه

و اینکه نباید شرایطی ایجاد شود که گیل یا فردي  –انتخاب کند 

ه این کار به پال گفت کبگیرد. گیل واضح  را دیگر چنین تصمیمی

ین موضوع را حل نکند، اوست، و اگر قبل از ترك این جهان ا

  کرد. شد چون گیل نیز این کار را نمیخیلی بد می

اد کرد. محتمل ایجپال یک فهرست، یک لیست کوتاه از جانشینان 

یل گ موضوع تصمیم نهایی را نگرفت. این ولی پیش از مرگ خود

  .ناخوشایندي قرار داد وضعیت را در

مینطور و ه 23رهبران بزرگ مانند مدیر دفتر اکنکار، چت تاتل

هبر، ها به او گفتند که بدون رگرفتند. آنبلوث با گیل تماس می

رهبر  توانستکار سقوط خواهد کرد و تنها او میکل تعلیمات اکن

ا هترین شخص به پال بود. آناو نزدیکرا مشخص کند، زیرا 

باره و دوباره او را ترقیب کردند تا اقدامی کند. ولی گیل دقیقاً دو

                                                           

23 Chet Tuttle 
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، و پال استها زد که به پال زده بود: این تصمیم پال به آنحرفی را 

  گرفت. نه او. همین.باید این تصمیم را می

روشن داشت. پال در رؤیا نزد  واضح و چند روز بعد، او رؤیایی

ت. اس كاآمد و به او گفت که داروین گراس استاد بعدي  گیل

پال او را رها نکرده بود. او تصمیم خود را براي گیل مشخص کرد. 

حقانیت این رؤیا را به او نمایش دهد، به او گفت که  کهو براي این

آن رؤیا طی چند روز آینده دوبار تأیید خواهد شد. او دو تأیید 

بیرونی دریافت کرد. چند روز بعد، پتی سیمپسون با گیل تماس 

 »می دانم او کیست. می دانم استاد کیست.«گرفت و به او گفت، 

أیید دوم را ت». وین گراسدار«و پتی گفت، » ؟ستکی«گیل پرسید، 

از میلی مور دریافت کرد، یکی از اولین دانش آموزان پال، که او 

کرد. تنها در آن زمان بود که نیز به صورت نزدیک با پال کار می

در آن لحظه گیل حس کرد پال به تعهد خود وفا کرده است، و 

  اعالم کند. به دیگران را این موضوعتصمیم گرفت بود که 

  پتی از این ماجرا را خواهید خواند: هايحرف در زیر
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 مخواهم داستان را از دید خوددر زمینه انتخاب استاد، می

رسیدم، از مرگ پال از گیل پ ام. بعدبگویم که تا بحال نگفته

 و ،»ماندنمی«او جواب داد، » ؟اد بعدي کیستنی استدامی«

پاسخ دادم که  ، من هم»دانی؟تو می«بعد او از من پرسید، 

  ».نمداهم نمی من«

 که گفتبا اطمینان می اس ماحساماتم بودیم. ما یک ماه در 

ین موضوع را روشن خواهد باالخره پال به یک طریقی ا

دانستم چه کار باید بکنم، تصمیم گرفتم در کرد. نمی

مدیتیشن یک قاب عکس را تجسم کنم. یک قاب ساده را 

آن نبود. یک قاب خالی. تجسم کردم که هیچ عکسی در 

 است که قرار استمن با خود گفتم که این عکس کسی 

 خواهم براي اوولی میدانستم چه کسی، جانشین شود. نمی

  عشق بفرستم. 
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کار ینفرستادم. اروز این عشق را به عکس نامرئی میمن هر 

ن وسته به ایدادم. من به صورت پیرا در مراقبه خود انجام می

 فرستادم. سپس یک روز صبح،عشق می قاب عکس خالی

یک صورت در شدم، درست زمانی که از خواب بیدار می

عشق بفرستم که  خواستم براي اوآن قاب نمایان شد. می

  ناگهان عکسی در آن بود، و آن عکس داروین گراس بود. 

تم، با گیل تماس گرفتم و گف و بعد» خداي من«با خود گفتم 

گفتم او داروین گراس است » ست.انم استاد بعدي کیدمی«

. و ر شده استو بعد گفتم که عکسی در قاب خالی من ظاه

 کند که تمام این قضیه ارادي بودهاگر هر کسی تصور می

. من داروین را خوب یفراموشش کن بهتر است ،است

ولی  ود،بو پرشوري  ر یک فرد با محبتشناختم. او به نظنمی

  رسید.در نویسندگی به پاي پال نمی
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گیل هم داروین را نمی شناخت. با او مالقات کرده بود، ولی 

 ده بود، و داروین را فقطهرگز به تنهایی با او صحبت نکر

  با پال دیده بود.  هاي کوتاه صحبتدر زمان

  

در  ايرا کمی بعد از سمینار جهانی در مقاله میلی مور تجربه خود

گفت که در کنفرانس تعلیم توصیف کرد.   كااخبار جهانی 

  .شناختجوانان بود که داروین را به عنوان جانشین پال 

  

پرسیدند که جانشین الهاي زیادي در کالس من همیشه میچ

دانستم، چون پال هرگز ال چه کسی خواهد بود. واقعاً نمیپ

نج یا شش سال پ حداکثرفقط گفته بود که  –به ما نگفته بود 

  با ما خواهد بود. 

وقتی به اتاق کنفرانس نگاه کردم چشمانم به داروین گراس 

افتاد که آنطرف در مقابل ما نشسته بود، با خودم گفتم، 

» ان استاز اورگ خداي من، اون داروین گراس اهل پرتلند«
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دانستم او کیست؛ تجربیات بسیاري با او و او را شناختم. می

ه او نگاه و ب آنجا نشسته بودمدر وضعیت رؤیا داشتم، و وقتی 

کردم، نگاه او هم به من افتاد. و به این ترتیب دارشان، می

  نگاه استاد را تجربه کردم. 

م به این نوع نگاه نافذ استاد عادت کردم، با وینم بگاتومی

یا  نم هنوز میدانددااست. نمی این جانشین پال«ودم گفتم، خ

ضوع واین م کردن چقدر قبول پال به ما گفته بود که» نه.

سخت باشد، و براي پال خیلی سخت بود  ما برايتواند می

هستم.  آنرا به جهان آورده و بگوید من  كاکه پیغام 

د کرداروین باید پر میهمچنین داشتم به جاي خالی که 

کردم که آیا از مأموریت اندیشیدم و با خودم فکر میمی

  خود در این جهان آگاه است یا نه.

  

را شگفت زده کرد این من گیل  يضبط شدهآنچه در کاست 

گیري در یممموضوع بود که براي گیل اینکه به تنهایی مسئول تص
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توان ی مهم بود. با نگاه از بیرون، می، خیلنباشدمورد استاد بعدي 

دید که همیشه کسانی خواهند بود که مدعی باشند او تصمیم گرفته 

راه پتی بلکه او به هم کرد.، ولی مشخصاً گیل اینطور فکر نمیاست

یی درقید حیات شناسا كاو میلی بود که داروین را به عنوان استاد 

ند که به شخصه او را انتخاب کردکرد. هیچیک تصور نمی

  ها چیزي جز شاهد نبودند. اند. آنکرده

 هایی که در شمال غرب زندگییستکاباید گفت که بسیاري از 

ر اهاي ست سنگ خود را برگزاروین کالسکردند (جایی که دمی

کرد) به هیچ وجه متعجب نشدند، بلکه از قبل حدس زده بودند می

در قید حیات بعدي است. من  كاکه داروین جانشین پال و استاد 

 ، از جمله همسر خودم کهدیگر یستکااین موضوع را از تعدادي 

هاي داروین بودند، در آن زمان دانشجوي ست سنگ کالس

  ام.شنیده

توان دید که متخصصین امر و افراد نزدیک به می به وضوح پس

ن ل شناخته بودند. به ایداروین را به عنوان جانشین بالحق پا ،پال
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ژه تقلب معنوي چقدر دچار بینیم که داستان پروترتیب می

  سوءتفاهم است.

  

  پنجمین سمینار جهانی

  

در قید حیات جدید در پنجمین سمینار جهانی در  كامعرفی استاد 

الس وگاس، نیروانا انجام شد. در اینجا حکایت این رویداد از 

  آورده شده است: از بهشت تا دشتکتاب داروین، با عنوان 

  

 3،500است. حدود  1971اکتبر سال  22اکنون عصر روز 

ست، انفر منتظر در صندلی خود، با قلبی که به تپش افتاده 

ن، گیل توئیچل ایستاده و اند. بر روي سصاف نشسته

یک شعر منتشر نشده از  خواند،را می» 24لحظات طالیی«

  ، پال توئیچل:همسر فقید او

  لحظات طالیی

                                                           

24 The Golden Hour 
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  طالیی است، يساکت، که اکنون لحظه

  از هر نظر طالیی است،

  چون بر فراز سرزمین نرم 

  تابد.نور مقدس سپیده دم می

  رودمی با پنجه راهبا وجودي که فرشته کمتر 

  کند.خداوند را بیدار میولی 

  طالیی است دم و سرخِ سپیده سیلِ

  این لحظه از زندگی من،

  پوشاندها را میرهها و دکوه

  .درون دارندو هر آنچه در 

  ، همگیارسطومسیح، بودا، و 

  اساتیدي هستند نشسته بر یک تپه،

  روز به شب.ناظر بر عبور نور از 



 تمام حقیقت

652 
 

  و این نور شگفت انگیز خدا که

  در هر روح بزرگی نفوذ کرده است،

  ،است در روح دیگران هم نفوذ کرده

  همانند والت ویتمن، جاب و آگوستاین.

  اي طالیی است،ساکت که اکنون لحظه

  چون این لحظه سیاهی را از همه 

  زدوده تا آرامش آورد.

جاري  فرودسترا در این لحظه به خداوند این نور 

  سازدمی

  تا در تاریکی هر کسی نفوذ کند.

  خروشان  25تا در این لحظه از استوکس

                                                           

 هاياسطوره در) Στύξ: یونانی به( استیکس یا ) استوکسStyxاستوکس ( ٢٥

  است. (مترجم، برگرفته از ویکیپدیا) هادس رود ترینبزرگ الهه یونان،
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  26از بهشت،  به ساحل برسد.

                                                           

26 The Golden Hour 
hush, for this is the golden hour, 
 golden in every means 
For across the soft land spreads the 
 holy light of dusk. 
as though an angel is tiptoeing less 
 he arouses the lord. 
Flood dawn and golden red is this 
 hour in which I live, 
Bathing the mountains and valleys 
 and all that is within. 
jesus, Buddha, and aristotle, all 
Masters sitting on a knoll, 
Watching the golden, holy light pass 
From day into night. 
and this wondrous light of god which has 
 pierced each great soul, 
also pierced the souls of others, 
Walt Whitman, job and augustine. 
hush for this is the golden hour, 
 golden in every means, 
For it is setting aside the joyless in 
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  گفت،سپس گیل 

 به جهان خیلی كااستاد  نمودن معرفی ياز حضور در لحظه

، ما باید در قلبِ کارهاي اکنکار يخوشبخت هستیم. ارائه

بیشترین اهمیت را داشته باشد. پال  ما روحِدر در زندگی و 

سنگ بناهاي اصلی و زیادي را بنا نهاد و آجرهاي زیادي را 

ماست، به صورت  يدر جاي خود قرار داد ولی این وظیفه

م. تا ما منتظر برسانی این پیغام را به جهانِشخصی یا جمعی تا 

را هدایت کرده و طریق را به ما نشان دهند، ما در حضور 

 –ام در قید حیات كادر قید حیات هستیم. استاد  كااستاد 

  داروین گراس!

                                                           

 all to bring serenity. 
god pours down his light in this hour 
 to pierce the dark for each. 
to cross the eddying Styx to the shores 
 of paradise in this hour. 
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ه و ها رفتگر وي بودند وقتی که به سمت آنو حضار نظاره

یک میخک صد پر آبی را به یک مرد جوان، قد بلند و الغر 

ن، لبخندي گرم و خجالتی دارد. اي روشکه چهره داداندام 

  گردند. ن باز میها با هم به سآن

  

 اي و چندهاي حرفهحظه اتفاقی عجیب روي داد. دوربیندر این ل

ا این ها آماده بود تیستکاده دوربین فیلم برداري دیگر در دستان 

ها وربیند تککند، ولی تاریخ ثبت نشد، زیرا تکرویداد را ثبت 

  امتنا کردند. از کار در آن لحظه هاي ضبطو دستگاه

  

نشدند پذیرفتهکسانی که  آن دیدگاه  

  

را دارد.  بررسیاز نظر من نکته دیگري هم وجود دارد که ارزش 

نی او انشیهایی که براي جآن ،داشته باشید، پال گفته بوداگر به یاد 

او در  از آن، شدند، و بعد مردودها در آزمون ،انتخاب شده بودند

. به همین خاطر بود که او در سال بود بین جوانان به دنبال رهبر
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شوراي جوانان را آغاز کرد، و همین موضوع را در جلسه  1970

  تأکید کرد: 1971شوراي جوانان در ماه مارس سال 

  

هستند که وقتی پیش ما  ترمسن ، افرادمشکل بزرگ ما

وقتی  د، ولیانکنند باالخره طریق را یافتهآیند فکر میمی

یم دهیم و بعد با مشکلی مواجه ها تعلکنیم به آنشروع می

. هرگز کنند، به تفکرات قدیمی خود بازگشت میشوندمی

ه، ها در سین افراد را تغییر دهیم، زیرا آننخواهیم توانست ا

کنند به اند و فکر میر یا پنج نوع تعلیمات مختلف بودهچها

ی اند ... بعضمعیاري براي قضاوت این مسائل دست یافته

 چون کنجکاوي و بعضی اوقاتاوقات دوست دارند از سر 

ر حال کنند. داصل قضیه را داریم، با ما کار کنند ما فکر می

  حاضر اینگونه هستند. 

شوند و بعد که با مشکل مواجه ها مدتی با ما همراه میآن

شت اند بازگسال پیش بود 10به جایی که شاید شوند می
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ا که در گروهی دیگر ب یاز بعضی خداهاي عجیبکنند، و می

، تا به این ترتیب درد خواهندآن آشنا شده بودند کمک می

 كاها به حل شود. آن هاآن تسهیل شده و مشکالت هاآن

ها نآ ما کمک و آسوده کردن ... هر چند قصدمتکی نیستند 

شویم: ما این جایگاه را قائل میولی ن است، تا حد ممک

 را بکنند. ما به خاطر این کارِ اشکالی ندارد بگذار آن کار

نخواهیم کرد، ولی  اخراجها را آننگران نشده و  ،هاآن

  آینده ما در تعلیم جوانان نهفته است.

  

ایی هکرد. او به آنصحبت نمیدر این جا فقط به طور کلی  پال

کرد که براي جانشینی او تحت تعلیم بودند. وقتی با اشاره می

 توانستند براي حل آنبود، نمی هابرخوردند، که آزمونِ آن مشکل

د. این شدنمیقدیمی خود متکی  متکی باشند، و به عقاید كابه 

 آینده باید از جوانان نشأت گفت رهبريِاي از پال بود که میاشاره

  بگیرد، یعنی کسانی که به تعلیمات قدیمی متکی نبودند. 
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خود اشاره کرده است. او اسامی  داسناگیل هم به چنین چیزي در 

تواند مین که پال با تأکید اشاره کرده بودخاصی را بیان کرد که 

ن افراد رهبران قرار دهد. ای خود جانشینان نهاییِها را در لیست آن

ها هنوز ند. به طور مثال، یکی از آناي بودقدیمی شناخته شده

اي رسختانهسنتی س بعیض نژادي و طرز فکرهايهاي تدیدگاه

هایی بودند که بعدتر هنگامی که داروین به ها همانداشت. این

در قید حیات جدید معرفی شد، اکنکار را ترك  كاعنوان استاد 

  کردند. 

همیشه توجه زیادي به جانشین معطوف شده است، ولی توجه کمی 

، سندرک شده و بعد به آن نمیگاه نزدیبه افرادي که به این جای

شود. به انتظاراتی که این افراد داشتند فکر کنید و اینکه میمعطوف 

ها خواهد بود، دند. البته این درس مهمی براي آنچگونه ناامید ش

ولی تعداد کمی قادر خواهند بود درد آن را فراموش کنند. ممکن 

ده ش یها ظلمحس کنند به آن فراینداست بعضی اوقات طی این 

ا باعث شود به طریقی که روزي است، و همین ممکن است بعده



  فصل چهارم: مرگ پال

659 

 

به  . ما باید نسبتحمله کنندبه شکل دادن آن کمک کرده بودند، 

د احساس کنن، حتی اگر داشته باشیماین افراد احساس همدردي 

ایی که پشت هی، زیرا سختکه باید به تعلیمات قبلی خود حمله کنند

  اند ساده نبوده است. سر گذاشته

موضوع  ، ایناي دوست سالمبا عنوان  پتی سیمپسون در کتاب خود

  نویسد:را به همین ترتیب می

  

اي که در بودم. نامه برگیدو  يدر حال تا کردن یک نامه

 دوستان قدیمی و دوست برايمورد پیچیدگی خاص شرایط 

 نوشته بودم. دوستانی که بعد از ترك» پال« ، یعنیاو داشتنیِ

همانند قبل، مورد توجه داروین قرار  او، متوجه شدند که

خود  حاکم. و به جاي اینکه در جایگاه قدیمی و اندنگرفته

در اکنکار تکیه زنند، تصمیم گرفتند تا دور شده و حمله 

 ياول رابطه خیلی نزدیک و دست کنند. از آنجا که شاهد

ها با پال، و کارهایی که براي کمک به او و اکنکار آن
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بود که  اندوهناكبرایم عجیب و شدیداً  کردند، بودم،

ها ناز آ ترپیشاند که دیدم دست در دست نیروهایی دادهمی

زندگی شخصی که به او عشق  يثمرهنفرت داشتند و به 

  شوند. ور میورزیدند حملهمی

بی جیع ها و نابیناییِآن خیانت به خاطرصادقانه بگویم که 

 يِتوپر بعد از رشد و بالندگی درداد تا ها اجازه میکه به آن

وهبعد از اینکه شکها دوستی کرد، و آن باکسی که  قدرت 

یر پا ز، هر آنچه گفته بودند و کرده بودند را ناپدید شد او

از ن ممرا فرا گرفته بود.  ی شدید، احساس افسوسبگذارند

تواند به کسی اجازه دهد پال توئیچل را کج بینی که می

به او عشق بورزد و از دوستی با او لذت ببرد حمایت کند و 

یی و فکر کند که گوزندگی او حمله کرده  يو بعد به ثمره

با تمام خشم و غضب خود اي نزده است، به او هیچ صدمه

این  منطق مانند این«نم. در نامه نوشته بودم، کابراز انزجار می

ا کردن جدجداست.  خود است که بگوییم ماه از جزر و مد
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غیر ممکن است. او براي  خود پال توئیچل از ثمره زندگی

متوجه این موضوع شناختید، اگر او را میاین زنده بود و 

  .»شدیدمی

 کردم، و هنوز در آب و تابِهمانطور که داشتم نامه را تا می

ا از گرم ر قدیمیِ افسوس و شگفتی بودم، ناگهان آن حسِ

 آرامِ حسم؛ حس کردچاکراه خورشیدي گوش راست تا 

وجودم هوشیار شد. سپس  در در آغوش گرفتن. همه چیز

با همان  او يصداي خندهصدایی شنیدم، در گوش راست، 

 . اولین چیزي کهنشناسمتوانم آن را اي که هرگز نمیجهله

ه ی سخته. خطت همیشوارد شدن به تو خیل«شنیدم این بود، 

آنچه .» مکنباشه، گوش می«ام گرفت. گفتم خنده» مشغوله.

کردم. ی کلمات بود که باید دقیق ثبت میگفت تعداد کم

کرد » ویرایش«تمام سعی خود را کردم، ولی ذهن من آن را 

و یک کلمه نوشتم که از نظرم بهتر بود و معناي بهتري 

را تصحیح کرد تا آن را ن داشت. به صورت جدي م
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کوتاه، . زیادي نبود گونه که گفته بود بنویسم. کلماتهمان

و در  ودم داشتمالعاده ساده. توضیح تناقضی که در وجو فوق

وجود در یک پاراگراف کوتاه  ،آن دو برگ آورده بودم

آنقدر ساده بود که تایپ شده. به صورت ، یک خط، داشت

دم. این توضیح پال از متعجب شدم چرا زودتر نفهمیده بو

 او ي دوستان قدیمی و پیروان وفادارمانهرفتارهاي خص

  است:

آبرویی کنند همان نیرو و همان مبارزه می كاها که با آن«

 اینکردند (ند که وقتی از من حمایت میگیررا از آن می

یکی است، آیا  اشهمه ). است عیناً نقل قول شدهمتن 

از نیروي من  همچنان –حمایت یا مخالفت   –بینی نمی

کنند. تا زمانی که چیزي از من براي استفاده استفاده می

مانده باشد آرام نخواهند گرفت، حال به هر نحوي که باقی

  .»باشد
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  استفاده از همان نیرو

  

خ یا تناس يشود مردم مدعی شوند استاد بعدچیزي که باعث می

 به مبارزهها را وادار عروف هستند، همان چیزي است که آنفردي م

اگري، اند. چه در نام افشکند که به موفقیت دست یافتهبا مردمی می

ها نآ يوان آن به تعلیماتی دیگر، همهیا سعی در دور کردن پیر

چه  .کشندمی به سمت خود ت و نیروي گروه یا آموزگار راموفقی

به ها همان نیرو و همان انرژي را در حمایت یا در مخالفت، آن

  .کشندیمسمت خود 

ارد. برادري داز نظام  ی خاصحقیقت نیاز به نوع معنويِ این طریقِ 

 کسی را تا وقتی که آخرین برگ آن توان داستان زندگیِواقعاً نمی

کنم بهتر کنید اشتباه میته نشده است، حدس زد. اگر فکر مینوش

است نوشته زیر را که دیوید لین بعد از بیست سال نوشتن متون 

کنکار در وب سایت اینترنتی خود نوشته است را ر مورد اانتقادي د

  بخوانید:
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 روشن : هر روز براي من بیشتر27تغییر یک موج سوار نورال

ساختار «توانم همانند گذشته دست به د که دیگر نمیشومی

ه . البته منظورم این نیست کادیان و مکاتب بزنم در »شکنی

خشی از وجود من است) کنار ذهن ناقد خود را (که ب

                                                           

نامی است که دیوید لین  Neural Surferموج سوار نورال ترجمه عبارت  27

چون به معنی  دارد. او این نام را دوست استبراي وب سایت خود برگزیده 

نامی  Neural. نورال یا همان باشدمیموج سواري درونی در افکار ذهن ما 

ن نام ای شود. دیوید لینهاي مغزي اطالق میبه سلول در علم پزشکی است که

ین نسبت به دمحصول ذهن است. دیدگاه او  ،دینرا انتخاب کرد زیر از نظر او 

ها چیزي جز افسانه دانشمندان شباهت دارد، گویی که تمامی آن دیدگاه به

حقیقی وجود ندارد زیرا همه چیز ساخته و  وي هیچ دینِ نیستند. از نظر

شود که مردم به تمرینات معنوي باعث می ،زعم وي بهذهن است.  يپرداخته

بپردازند. به همین خاطر  مغزي خود که نورال نام دارندهاي سلول این کنکاش

دیدگاه او نسبت به اکنکار از نوع تقلب و فریب است، زیرا تمامی ادیان را 

  (مترجم به اقتباس از نویسنده) شمارد.متقلب بر می
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، مهم این است که مانام، ولی بعد از گذشت زگذاشته

  کنیم.... »بازسازي«را  مند و مثبتداستانی قدرت

 زندگیِ«چیزي است که نیچه به آن گفت منظور من همان

روشی براي ترسیم تصاویر جدید بر اساس  - »هنرمند

ام و کردهزندگی فرد. من در آینه نگاه تجربیات  تمامیت

 زندگی باید روي دهد. يام که تحول بزرگی در نحوهدیده

اران زشت آموزگ هايِجنگ گوروها پایان ندارد، داستان

 يهنهپروند نیز همینطور، و در معنوي که مسیر را اشتباهی می

د رسد که فرد بایاي فرا می، لحظهمزخرفاتاین  انتهايبی

که  ايانتخاب کند، لحظهی و هنر یکی را گرایمابین پوچ

  اختراع را انتخاب کرد.  باید رقص را انتخاب کرد،

وج مبه جا مانده از  این بدان معنی نیست که مقاالت قدیمیِ

ها نیز، از نظرم، جایگاه ناپدید خواهند شد (آن سوار نورال

خود را دارند)، ولی از این پس توجه من به ارزشمند کردن 

توان میخواهد بود. معطوف ام یهاي حاکم در زندگروایت
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فساد ادبی، فریب و  سرقتهاي طوالنی در مورد مدت

م که اهام. همچنین دریافتصحبت کرد. من دیگر خسته شده

تفکر ما تحت سلطه چیزي است که بلکمور و دنت و داکینز 

 تکرار واحدهاي تفکر. حتی اگر –نامیدند » الگوي رفتاري«

نظریه الگوي رفتاري ناکامل یا نارس باشد، قدرت استعاري 

من از الگوي رفتاري تخریبی  آن خود را نمایش داده است.

ام. دهش از الگوي رفتاري گناه گرایی خستهام. من شده خسته

  ام. من خسته

 یدجد هايموجبر  نورال موج سوارِآن رسیده است که  زمانِ

تحول. زمان آن  جدید هايِشود. جریان سوار اطالعات

بازتابی عمل به صورت  نورال موج سوارِرسیده است که 

 موج سوار نورالِ. در کل: به صورت نور افکننه ، و کند

ا یعنی تغییر از شکاکی و بدبینی به خالقیت (ب متحول شده،

ا براي ر شودشناخته میامید به اینکه مانعی که به عنوان ذهن 

به قلب فرد زیر پا نگذاریم). طبیعتاً همچنان منتقد  رسیدن
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خواهم بود، ولی امیدوارم با دیدگاهی یکپارچه و متحد، با 

  تر.... تر و غنیمحتوایی عظیم

ها را نادیده گرفت، بلکه باید از آناخالقی  نقض اصولنباید 

توان وارد فضایی روشن شد که در آن می فراتر رفت و

 انسان هستند، تمامی گوروهاهرچند ف کرده و دید که توق

یده رس به عبارت دیگر، زمان آنآموز نیز هستند. دانشولی 

ها پردهو از کنار کشیدن  28از بازي کردن نقش توتو است تا

بارت . به عهاي جادوگر دست بکشیمو نمایان کردن سستی

هاي خود فراتر ر، زمان آن رسیده است که از سستیدیگ

  رویم. 

 ها بعد از مرگ گوروي خود و بعد ازاکنون من، سال

توانم موج سواريِ خود، می 29هستیمارپیچ  گذشت از

  در ذهن و جسم و دل را بیاموزم.  تريظریف

                                                           

28 Toto 

29 Existential Spiral 
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  رسیده است.  فراموج سواريِ جدیدي  زمانِ

  

 یزندگرا در فاز جدید توأمان  براي دیوید حتماً آرزوي موفقیت 

ن تر از تخریب کردام که ساختن خیلی سختدارم. ولی آموخته او

توان به راحتی مدعی شد استاد بعدي هستیم، ولی خیلی است. می

سخت است که این را به واقعیت تبدیل کنیم. حمله کردن به یک 

ترین کار ممکن در جهان سري تعلیمات یا یک آموزگار آسان

ها به صورت خطاهاي ن آنیافتن اشتباهات و نمایش داد است.

ه ختن است کخلق کردن و سامهلک و فجیع کار سختی نیست. 

رابر یک ایستادگی در بدارد.  ییانتهابی داريِنیاز به صبر و خویشتن

 دیگران چیزهایی هستند کهجهان از مردمی که عاشق پاره شدن 

ه هاي خود نشستیصندل امنیت، در حالی که خود در اندخلق کرده

. سخت است ،کنندمی جاهاي تلویزیون را جابتوجه کانالیو ب

ها یک منبع را تخلیه کنند و یا همانممکن است تعدادي نیروي 

 یک گروهممکن است همگی به همان نیرو جذب شوند، ولی 
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امالً ک بعد از مدتی ما را دیگرشود، و گروه می معنوي ماباعث رشد 

  آورد. تهی کرده و از پاي در می

  

  دارایی مقداريازدواج، یک طالق و یک 
  

شکال دیگر هست که باید قبل از پایان این فصل که به نظر دو ا

خیلی طوالنی شده است بررسی کنیم، ولی دیگر چیزي نمانده 

  است. 

  دهد:دیوید اینگونه ادامه می

  

 يوهتکینسون توئیچل، بیادر الس وگاس، در حالی که گیل 

، ا دادرپال، به سمت داروین رفت و به او یک میخک صدپر 

 جدید» ك در قید حیاتاستاد ا«داروین گراس را به عنوان 

تعدادي از  حیرتمعرفی کرد. کمی بعد از آن، در برابر 

هاها، گیل و داروین ازدواج کردند. ولی ازدواج آنکیستا 

 يمه، داروین یک نا1978دیري نپایید. در اوایل سال 
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جهان ارسال کرد  سراسرِ ك درشخصی به تمامی چالهاي ا

و به همه اطالع داد که او و گیل در حال جدا شدن هستند. 

چند سال بعد، داروین ازدواج کرد، ولی آن ازدواج تنها چند 

به سختی کرد.  باطلماه دوام داشت و داروین آن ازدواج را 

کنکار عضویت در اها و لغو ها، ازدواجد طالقاتعدتوان می

ه توج باکرد که  فرضتوان شمرد. ولی می 1970در دهه را 

بزرگ ر تأثی ،پیوسته اکنکار در ایاالت متحده يتوسعه به

  واج داروین و گیل، نمایشی بوده است. د، همانند ازاکنکار

  

کمی بعد از آن با هم ازدواج کردند  دارویناینکه بگوییم گیل و 

ک ه از قبل با هم نزدیک متبادر کندبه ذهن تواند این موضوع را می

دانم آیا دیوید اینکار را از قصد کرده است یا نه، ولی بودند. نمی

 ،گ پالاز مراشاره کرده بود، گیل پیش  ترپیشهمانطور که پتی 

شناخت. با وجودي که آن دو بعد از اینکه داروین را به سختی می

ات بعدي معرفی کرد، در قید حی كان استاد گیل او را به عنوا
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ها بیش از یک سال بعد از آن دیدند، ازدواج آنهمدیگر را می

به  نسبتها یستکاجریان روي داد. دیوید مدعی بود که واکنش 

بوده است، ولی آنطور که من به یاد دارم هرگز حیرت  ،این ازدواج

اینگونه نبود. آنچه بیشتر به یاد دارم این بود که کمی غیر منتظره 

دو  دیدیم دو فرد که هرغافلگیري لذت بخش بود که مییک ولی 

  .اندخیلی دوست داشتیم، عاشق یکدیگر شدهرا 

بود،  ها بعد زمانی که از هم جدا شدند، کمی ناراحت کنندهسال

ولی نه ازدواج و نه جدایی آن دو هیچ تأثیر خاصی بر روي اغلب 

ها نداشت، زیرا این رویدادها به زندگی شخصی داروین و یستکا

گیل مرتبط بود و تقریباً هیچ ارتباطی با دیگر افرادي که تعلیمات 

در هر حال، طریق کردند نداشت. را مطالعه می كایک طریق  كا

است که  ما شخصی ظهور آن در زندگی يوهنحشخصی است، و 

  کند. طبیعت آن را مشخص می

  دیوید به این نحو این فصل را خاتمه می دهد:
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آن، پال توئیچل و  گذاربنیانمرگ  رشد اکنکار از زمانِ

روي کار آمدن داروین گراس، شگفت انگیز بوده است. با 

صت شبیش از که توئیچل ( وجودیکه داروین در مقایسه با

)، تنها چند جلد کتاب نوشته بود (از جمله یک داشت کتاب

ي زندگی)، تعداد اعضا روشِکتابچه با عنوان اکنکار: یک 

  اکنکار به سه برابر رسید.

داروین ساخت یک مرکز  يترین پروژهبا این حال بزرگ

معنوي در سدونا، آریزونا بود. ولی مجبور شدند این پروژه 

بع مالی و دعوي قضایی بزرگی که به را به خاطر کمبود منا

در ناحیه سدونا بر ضد اکنکار اقامه شده  تملک خاطر حقِ

  بود، متوقف کنند. 

  

 توانند را به سختی میکي قضایی که دیوید از آن صحبت میدعو

خود راي، پیش از مرگبزرگ خواند. در واقع، هلن وارنر ف 

هکتارها زمین خود در سدونا را به اکنکار بخشیده بود. حتی پیش 



  فصل چهارم: مرگ پال

673 

 

هاي زیادي در یستکا، زمانی که زنده بود، خود از مرگ

دند کرها کمک میکردند. آنهایی که بخشیده بود کار میزمین

تا زمین را براي تبدیل کردن آن به مرکز و پایگاه معنوي آماده 

را در آن زمان در سدونا زی ،یاد دارمکنند. من این را به خوبی به 

خیلی از خانه هلن که نام  و محل زندگی منکردم، زندگی می

  دور نبود.  ،آن گذاشته بود روي را بر» هاي بادبال«

دعوي قضایی که دیوید به آن اشاره دارد مربوط به زمین دیگري 

قصد بخشیدن آن را دارد.  ،است که هلن به اکنکار گفته بود

 يهگفتند هلن این را در وصیت نامکه می ی وجود داشتندشاهدین

  وصیت نامه ناپدید شد.  ،خود نوشته بود، ولی بعد از مرگ او

ها بعد توسط هارلد کلمپ سال ،پروژه سدونامربوط به  موضوعِ

ا وجودي که این زمین به نحو (جانشین داروین) به پایان رسید. ب

ن یمورد اکولوژي این زم هایی درزیبا بود، نگرانی گیرينفس

جایگاه هزاران نفري  شداین بود که نمی موضوعایجاد شده بود. 

 جادر آن باشد که راه خود را براي دیدن مرکز معنوي اکنکار
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 نجاآ میابند، و عالوه بر این امکانات اقامتی و هتل کافی در نزدیکی

ینسوتا ممرکز یعنی در مینیاپولیس، تر به نبود. هارولد محلی نزدیک

روخته فسه جانبه  يرا انتخاب کرد. زمین سدونا نیز در یک مبادله

ایالت آریزونا شد،  ملی هايهاي پاركشد و در نهایت جزو دارایی

  و به این ترتیب سهم همه شد. 

  

 یجهان ناریسم نیچهارم در چلیتوئ پال با دادن دست حال در الو دانا

  .مپسونیس یپت از عکس. 1970 سال اکتبر وگاس، الس در اکنکار
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  پتی بخشی را به این داستان اضافه کرد که هرگز نشنیده بودم:

  

هاي مدیدي بود که سعی داشت زمین سدونا هلن فراي مدت

ه بودم هلن رفت نزدکرد. من ا به پال بدهد، ولی پال قبول نمیر

  بودم. دم و عاشق آنجاو آنجا را دیده بو

 خواهد زمین را از هلن قبولچرا نمی یکبار از پال پرسیدم که

مانه تعریف هاي حکیداستان خیلی عادت داشت اوکند. 

گري را تعریف کرد که یک هدیه کند. او داستان موعظه

، بود هاز یکی از پیروان ثروتمند خود دریافت کردرا بزرگ 

آن پول را به او نی! بعد از آن، فردي که دامی«د، بعد ادامه دا

ه چکه در سخنرانی کرد به او بگوید عی میداده بود س

بگوید، به چه فکر کند و چه کاري انجام دهد. بعضی اوقات 

  .»قبول کنینباید هدیه را 

هلن دوباره آن زمین  ل آن را قبول نکرد، و بعد از مرگ او،پا

کرد. آنچه را پال در مورد زمین به من  پیشنهادرا به داروین 
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س ن زمان هیچ ککردم، ولی در آگفته بود به داروین منتقل 

  داد.به حرف من گوش نمی

را به آنجا آغاز کرد. در آن زمان،  ابتدا داروین سفرهاي خود

آمد. خوششان می یکدیگرو گیل تازه داشت از داروین 

جا بار زمانیکه در آنرفتند. سپس یکها با هم به آنجا میآن

ا شما دو ت من مطمئنم که«ها گفت، به آن فراي، هلن ندبود

 مراسم کنید؟ منهم هستید. چرا با هم ازدواج نمی عاشق

  »کنم.یازدواج شما را برگزار م

به این ترتیب، داروین و گیل در سدونا ازدواج کردند. 

ها را به شروع به نوشتن مقاالتی کرده و آنبعدها، هلن 

خواست تا آن مقاالت را فرستاد. او از داروین میداروین می

 اهبگنجاند. بعضی از آن كااخبار جهان و  عرفان جهانِدر 

کس. در مورد س ي اوعجیب و غریب بودند، مانند مقاله

 رب ویرایش کرد و هلن به خاطر اینکارِ اوراجر دوبین آن را 

اجازه دهد که او  بود کشید. داروین مجبور فریاد وي سر
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ر این ن د. و مادامه دهد به کار خود آنطور که دوست دارد

لد بپال خوب آن بازي را  نم فکر بودم که دوست قدیمی

  . بود

یک نکته جالب دیگر: زمانی که داروین زمین را قبول کرد 

و مرکز معنوي را در آنجا راه انداخت، اصل دیگري را که 

مطرح کرده بود زیر پا جوانان  یدر جلسه آموزش را پال آن

جایگاه اصلی که توان مرکز قدرت را از گذاشت. نمی

از نظر او باید جدا کنیدهی انجام میدر آنجا ت را کار .

داشت و در این رابطه مثال مییک موجودیت وجود 

ستون، وواتیکان، مرکز دانش مسیحیت در ب

هاي دیگر را آورد. پس با و خیلی نمونه 30هاکروشیانیزرو

هارلد در واقع کاري را  جمع آوري همه چیز در مینسوتا،

  .انجام شود خواستکرد که پال از اول میبال میدن

                                                           

30 Rosicrucian 
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  فصل پنجم

  ندها آشکار شدپنهان کاري

  

مشخص شد بسیاري از ادعاهاي دیوید لین بر علیه پال و  هرچند

کسی ست اکنم دیوید سعی داشته یاکنکار اشتباه هستند، تصور نم

او در  يهاي آزادانهصحبتصداقت و قصد گمراه کند.  از رويِرا 

قلب ت يپروژه در مورد نویسندگانِ دهد.این را نشان می هاگفتگو

مداً ها عکنم آناست. تصور نمی منوالمعنوي نیز نظر من به همین 

 ودند ازقصد گمراه کردن مردم را داشته باشند، هر چند حاضر ب

در خود  افکارِ ياشاعهبراي  1هاي تلویحیتکنیکپراکنی یا دروغ

 جلوتر در این فصل خواهیم دید کهحقیقت استفاده کنند.  مورد
                                                           

1 Subliminal Techniques 
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هایی در مورد اکنکار تعریف افراد دیگري هم بودند که داستان

 ،کردند که از حقیقت دور بود. ولی در تمامی این موارد، این افراد

را ار اکنک در رابطه با ،هاي خودهتالش خود براي گسترش دیدگا

ودند بر این باور بها شمردند. آنی سخاوتمندانه بر میبه عنوان اقدام

ز تقلبی ا چیزي هستند که در برابرجویندگان این  نجات که در حالِ

از  اينسخهکه آن تنها  دانندمی یا اینکهاطمینان دارند  آن بودن

شناسند.که خود می است دیگري حقیقیِ تعلیمات  

انند هایی است که همبینیا جهانها ناشی از تناقضات یاین برداشت

د. این دهدید ما نسبت به دنیا را تغییر می ،روي چشم بر لنزیک 

 د. ولینمطلق به نظر برس ،ند همچون حقیقتنتواها میدیدگاه

وجود  نابیناییسیستم اعتقادي، یک هر  دربینیم، همانطور که می

بینیم بینی در امان نیستند، پس میزدیکاز این نها هم یستکا. دارد

  که این نکته چقدر اهمیت دارد.

ي ترین خطرات طریق معنویکی از بزرگ بودن خویشتن سرمست

کنیم. ما صدها می تحمیلناخواسته عقاید خود را  ما ياست. همه
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که به  دهیم و چیزيبیم تا نسبت به کاري که انجام میایتوجیه می

 فقط ،ینداریم احساس بهتري داشته باشیم. این رفتار انسا آن اعتقاد

پژوهش  دانش و دنیايشود. به جویندگان معنوي محدود نمی

 ده،ش منتشر علم، اخبارِ ان کهنهمچ عمیقاً درگیر این مشکل است،

  . هم چنین هستند اطالعاتی هايو تمامی میدان

دید.  قیقیح گرایانِتوان در بین اصولاین موضوع را به وضوح می

 روکنند با این خطر رودراي که کار میدانشجویان در هر زمینه

و  و تجربه هستند. بدون ادراکی غنی که ناشی از خودتحلیلی

باشد، مستعد به سقوط در این ورطه  خودشخصیِ رسیدن به نتایج 

 که به ما اعتماد به نفسی کاذبهستیم  ياز تفکر سیاه و سفید

تواند براي کسانی که به دانش اعتقاد میدهد. این موضوع می

  دینی.  قدیسِیک  قدر روي دهد که براي پیروانِدارند، همان

ه حق ب با احساسِ از این حس قوي که همراه هستند که بسیاري

رد کبرند. ولی این رویشود لذت میناشی می مطلقِبودن  جانب

ما را  ،حسا همزمان این ، زیراندازدمابین ما و زندگی فاصله می
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ادر کنند. با این حس دیگر قسازد که دیگران اشتباه میمتقاعد می

که در هر رویداد، در تمامی  را ها و نورهاییرنگ ينیستیم سایه

 آغشتهتی ادیان سنمردم و تمامی تعلیمات تنیده شده است را ببینیم. 

 همین تبدیل بهو، هستند اهریمناز تصاویر جنگ بین نیک و 

 هان تغییر داده وشود که دیدگاه مردم را نسبت به جیلنزهایی م

  دهد. کاهش می ها را در زندگیفرصت انتخاب آن

همانطور که در این فصل خواهیم دید، به همین علت بود که پال 

 ،يبه صورت کامالً روشمند و آگاهانه شروع به حذف هرگونه اثر

کرد. به همین خاطر هم بود که او بارها  آمیزتعصب از عقاید قدیمیِ

گفت باید طریق معنوي را بر اساس تجربیات شخصی خود بنا می

  . صرفکنیم، نه بر اساس ایمان 

، جدید نداشتعقاید با  را او قصد جایگزین کردن عقاید قدیمی

رون را اکتشافی دخواست طریق تجربیات شخصی و خودبلکه می

ا تفکرات سنتی رها سازد. ب را از بارِ تواند ماتوصیف کند که می

يجدید، پال به نحو میِجدید، اسا انتخاب واژگانی جدید، کلمات 
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 هایی که درواقعیت توانست معناي حقیقیِتر میعجیب، راحت

ها را مبهم سنتی آن ولی لنز تعصبات ،طول زمان شناخته شده بودند

  کرده بود را نمایش دهد. 

 تابشگفت انگیزي در ک این موضوع را به شکلِ نپتی سیمپسو

  دهد:، توضیح میاي دوست مسال، خود

  

آورم: می ذهن هاي مهلکچند نمونه در مورد حملهدر اینجا 

د. کنبراي یک سري دیسکورس ثبت نام می جو دوکس

خواند. ها را به همراه چند کتاب میبراي حدود شش ماه آن

 مطالعه کرده است، و ناگهان او در گذشته تفکرات شرقی را

 :تسنم این چیدامی«آشنا است.  رسد که براي اوبه متنی می

سپس با .» ندارد ايهمان هندوایزم است پس چیز تازه این

غو را ل خود خود تماس گرفته و سفرمسافرتی کارگزار 

 کند.می
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ا را هن سوي شهر، فلوید فالك نیز دیسکورسزمان در آهم

بیند . آنچه فلوید میاست کتاب مطالعه کردهبه همراه چند 

ها پیش در هایی از الگوهاي فکري است که سالقولنقل

 این همان. انم این چیستدآه، می«دیده بود.  2حکمت اشراق

 خود او هم سفر.» ندارد است و چیز جدیدي حکمت اشراق

  کند.را لغو می

وبی به خها همه چیز را اند. آناکنون دیگر فلوید و جو رفته

 ند؛ همه چیز را حل کردند و توجیه کردند. زیرااهمتوجه شد

 اند، اگر روزي با یکی ازاز اینکه باهوش هستند مغرور شده

شوند همه چیز را ، خیلی خوشحال میدها مالقات کنیآن

ات تناقضاز  ياجزیره زمانی که به ویژهشرح دهند.  براي شما

  دهند. نشان می شمارا به 

کته این و آن ناند، ها نکته اصلی را نادیده گرفتهالبته که آن

علوم  ،هایی با ادیانتوان شباهتکه در متون اکنکار میبود 

                                                           

2 Theosophy 
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دیگر یافت. علت آن این است که با ادي هاي اعتقسیستم و

ان، رو داشت، تمامی ادی پیشِ در پال توجه به مسئولیتی که

و همینطور در هاي اعتقادي که در جهان سیستم و علوم

ه او بود ک فرایندیافت را مطالعه کرد. در این جاهاي دیگر 

نخ جهان را یافت و آن را براي ما نمایش داد تا هر کس سر

با  و خود آن را درك کند. به آرامی يزمینهپیش با توجه به

داد که جایگاه آن در کل، در او به هر فرد نمایش می ،دقت

است. از نظر من، این یکی از کلی جهان، کج يشهنق

  پال بود. هاي کارِترین جنبهجذاب

  

 پنهان کاري بود. ولی از نظر من، ،پال دیوید لین، کارِ يبه گفته

بود. شما  العادهفوق يِسازآشکاریک آنچه پال به ارمغان آورد، 

ود خرنامه سفر را براي بینید؟ شما کدام بکدام الگو را مفید می

  کنید؟ انتخاب می
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آنچه در مورد جهان بینی باید به یاد داشت این است: هرگز نباید 

گوها اشتباه. ال در مگیه بقیهتصور کنیم یکی صحیح است و 

ختلفی را در جهان به ما هاي میک دیدگاهمانند. هر همچون لنز می

دهند. اگر عقاید خود را به صورت آگاهانه انتخاب کنیم نمایش می

نکه به خاطر ای نه به خاطر اینکه بخواهیم حق با ما باشد، بلکه –

اده آم –آموزند ها چه چیزي از زندگی به ما میببینیم آن دیدگاه

آگاهی را کنکاش کرده و هر زمان  ي ازخواهیم بود سطوح جدید

  جدید شویم.  ، وارد عقایدهستیمبرداشتن قدم بعدي  يآماده

ازي خانه فرض کنیم و بقیه را بیگانه. نینیازي نیست یک دیدگاه را 

 خاصی بنا کنیم. ما خود را بر روي هیچ سیستمِ نیست زندگیِ

یعنی  –توانیم خود را با واقعیتی که عمیقاً در زندگی ریشه دارد می

 راستا کنیم. هم –خود حقیقت 

، جلد دوم، در شریعت کی سوگماددر همین مورد، پال در کتاب 

  نویسد:می مانتهاي فصل شش
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اهی طوح آگسانتهایی از متشکل از تعداد بیها را باید جهان

توان به نظاره نشست. این ها میهر یک از آن ازدید که 

خداوند  يهایی در خانهها یا عمارتها همانند اتاقوضعیت

اي، به یکدیگر مرتبط ه، و مثل هر اتاق در هر خانهستند

مارت این ع و در حرکتزنده  ساکنِ ،لی روحهستند. و

 یهایوضعیتاست. هر اتاق مشتمل بر رویدادها و  يخداوند

باشد که هنوز روي از زندگی با شرایطی نامتناهی می

روح و  . به محض ورودانداز قبل آماده شدهولی  ،اندنداده

همچون آهن ربا، این  ،روح با  افعالجذب این شرایط 

عل فمشتمل بر  شوند. هر یک از این شرایطشرایط فعال می

د. براي ورود به یک نباشخاصی می عاطفیِ و انفعاالت

وضعیت، انسان باید نسبت به تفکرات و احساساتی که آن 

، رضایت دهد. اگر وارد آوردمیوضعیت با خود به همراه 

دهد که در حیطه جهان اثیري شود، باید به خود اجازه 

ي اثیر آگاهیِ تفکرات و احساسات مربوط به این سطحِ
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یرات تغی از ها با خود تعداد نامتناهیورود کند. این وضعیت

جربه ت ها راآن پتانسیل را به همراه دارند که انسان قادر است

  کند. 

 براي ورود به وضعیت یا اتاق دیگر، یا همانطور که

ر عقاید و ایمان تغییر ایجاد شود. باید د آگاهی؛ ،شناسیممی

هر آنچه فرد آرزو کرده است هم اکنون آماده است و تنها 

در  ژهبه ویایمان اوست. این موضوع  یافتنِ در انتظار تطابق

شده و زمین را  واردکند، زیرا روح باید صدق می كامورد 

، تا زمانی که صاحب آن شده و آن وردبه تملک خود در آ

 . آنجاشودکاري که با عبادت انجام نمی ،را کشت کند

  شود.جهان می روح براي به نظاره نشستنِتبدیل به جایگاه 

   

  شودپنهان کاري ناپدید می
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خصاً نامیده است. مش» اريپنهان ک«دیوید فصل پنجم کتاب خود را 

توان نمی ازیردیوید است،  يِاز کتاب افشاگربسیار مهم  یفصلاین 

  نویسد:ري زد. دیوید اینگونه میدست به افشاگ بدون پنهان کاري

  

ه اي بکنکار، هیچ اشارها يامروزه، در مکتوبات گسترده

یرپال سینگ نشده است. اغلب سوامی پریمانادا یا ک

اند. علتچیز در مورد این دو گورو نشنیده ها هیچکیستا 

، توئیچل به آرامی 1971تا  1964آن هم این است که از سال 

ر، دندان بب هايِاز کتاب، این دو نام را با شتاب آخرولی در 

او نام آموزگاران . ، و دیگر مقاالت، حذف کردالهی فلوت

یمانادا و کیرپال سینگ را با اصلی خود، یعنی سوامی پر

ا . و بجایگزین کرد» تارزربازار «و » سودار سینگ«هاي نام

وجودي که توئیچل هشت سال تحت نظر کیرپال سینگ 

وصل از او را انکار  دریافت 1971آموزش دید، در سال 

  کرد. 
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» ان ببردند رویداد«و از  1963توئیچل در سال  پنهان کاريِ

جدید توسط پال، آماده سازي يخلق افسانه آغاز شد. علت 

اي که شامل یک افسانه –براي تأسیس اکنکار بود 

 ينامهنیز بود. زندگی او جدید براي خود يهنامزندگی

ان جدید، مسافران جدید، و آموزگار توئیچل شاملِ

، االتبود. ولی توئیچل قادر نبود مق يهاي جدیددیدگاه

ابود کند. این بقایا را ن ارتباطات و میراث خانوادگی خود

ها را ن بودند که بتوان آنتر از آتر و پراکندهخیلی گسترده

انیم پال تواستفاده از همین سوابق است که مینابود کرد. با 

  را بیابیم. » قدیمی« توئیچلِ

  

 1963پنهان کاري توئیچل در سال « دیوید کامالً اطمینان دارد که 

کنون روشن شده تاما  براي ولی» آغاز شد» ان ببررویداد دند«و از 

  است که چنین چیزي نبوده است. 



 تمام حقیقت

690 
 

زمانی که براي اولین بار پاسخ خود را به این فصل نوشتم، براي 

نشان دادم که همانطور که دیوید مدعی است، پال نام  هم اولین بار

تغییر  1971تا  1964آموزگاران قدیمی خود را به آرامی و از سال 

د. به این روي دا 1966سال  اخریکجا و در او نداد، بلکه این تغییر

وسط جدید ت يخلق افسانه علت«گوید ترتیب، اینکه دیوید می

یرا تا ، نیز اشتباه است ز»تأسیس اکنکار بودپال، آماده سازي براي 

یک سال بعد از اینکه پال اکنکار را تأسیس کرد، هیچ تغییري در 

  . ه بودایجاد نکرداسامی 

هاي طوالنی با دیوید، او هنوز و در آخر، حتی بعد از بحث

دریافت وصل  1971در سال «پال هیچگونه مدرکی در مورد اینکه 

 ردیگ يارائه نکرده است. در واقع، براي بار» را انکار کرد از او

انطور ه بود، که او نیز همکیرپال شنید دیوید این طرز فکر را از خود

به ظاهر آشکار هاي تر خواهیم دید، بر اساس سوءتفاهمکه جلو

مدعی بوده است. با وجودي که پال و کیرپال مشخصاً براي  اینگونه

 ر نظرزی بیش از یک دهه با هم مکاتبه داشتند، پال مطالعات خود
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 کرد، نه هشتعنوان می» حدوداً یک سال«با عبارت  را یرپالک

زندگی  در مورد» افسانه«بینیم که دیوید است که یک می. پس سال

لیمات او ساخته است؛ یک افسانه بر اساس عقاید دیوید، پال و تع

 نه بر اساس آنچه واقعاً رخ داده است. و متأسفانه

که  را جدلی، دیوید حاضر نبود کنیدتصور توانید همانطور که می

رها کند. این بحث خیلی  بحثرا بدون سال به راه انداخته بود  20

 ها و اکتشافاتعیتبه خاطر همین بحث بود که واق زنده بود، و

امروز در مورد . او همچنان ندجدیدي از گفتگوها نمودار شد

کند. ولی آنچه خیلی شگفت انگیز بحث میموارد بعضی از این 

دیوید در مورد ادعاهایی بود  اتبیان با اطمینانِکامالً  ياست نحوه

نفر  ی یک. وقتندکه نشان داد چیزي به غیر از نظریه و فرضیه نیست

د که حت تصور کرتوان راکند، میاینچنین با اطمینان صحبت می

یمان ا گوید. ولی همیشه اینطور نیست. طبیعتدارد حقیقت را می

  هم اینگونه است. 
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ها گفتگو بر سر این موضوعات، همانطور سالخوشبختانه، بعد از 

ر تکه در زیر خواهیم دید، دیوید لحن بیان خود را تقلیل داده و بیش

یت و نه واقع حاضر است فرضیات خود را به عنوان فرضیه ببیند

  .حقیقت

  

ان ببردند رویداد  

  

 ان ببر توجه کنید که دیوید دوبار از آن بهرویداد دندبه  ،براي مثال

یاد  پال براي ترك کیرپال تعیین کننده در تصمیمِ ايواقعهعنوان 

م که من به او گفت کرد. او مرتباً این ادعا را تکرار کرد تا جایی

مراجعه  مبه فصل دوکنند (نقض میآن را  خود او،هاي حرف

 ان ببر هرگز رويرویداد دند). بعد از اینکه متوجه شدیم نمایید

م هنداده است، و این طرز فکر را کنار گذاشتیم، رویکرد دیوید 

 الِس ژانویه اي دراو طی نامه ينوشته ،یر کرد. در زیرتغی خیلی

  ورده شده است:آ 2002
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من  يبینم که این چیزي به غیر از فرضیه و نظریهاکنون می

در  ردنک بحث قصد که زیرا یدتحمل کننیست، ولی من را 

آیا  هک ببینم دارم عالقهیشتر زیرا بندارم  شمااین مورد را با 

  بررسی کنیم (اول!) مشکل جالبی رابا هم  توانیم می

راي ب شخصیکیرپال عادت داشت براي هر چیزي اعتبار 

 انجام شده تیمی کارِ وقتی حتی اگر کند، دست و پاخود 

  . بود

کتاب یعنی کتاب  گویم چون در هماناین را می

ینگ ات سگ، کیرپال مدعی بود که باهاي دل با دلصحبت

ادبی کرده است (حتی با وجودیکه سرقت  از کتاب او 3تیند

ادبی بود را ساوان سینگ نوشته  سرقتکتابی که مدعی 

  بود).

ون کند. زیرا تیند از جانسهمچنین، کیرپال کامالً اشتباه می

  کیرپال یا ساوان.از ، نه ه بودادبی کرد سرقت

                                                           

3 Baghat Singh Thind 
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  چیست؟ قصدم از این حرف

  کیرپال به خاطر دندان ببر مکدر بود. 

  ز انتشار آن بود که ناراحت و مکدر شد. ولی تنها بعد ا

  .در کتاب بودزیرا قبل از آن، نام کیرپال 

  خوب بیا اینگونه به ماجرا نگاه کنیم:

کیرپال و پال با هم کامالً خوب هستند تا جایی که مشکلی 

  ایجاد شود. 

 پال نام کیرپال را نیاوردهاین بود که  واقعاًولی آیا مشکل 

  بود؟ 

پس، فقط شاید، بعد از انتشار دندان ببر بود که کیرپال و پال 

  از هم جدا شدند. 

ه خواهد کشاید به همین خاطر است که پال از کیرپال می

  کتاب را به او پس دهد. 
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کنم و سعی افکارم را بیان میکه فقط دارم بلند بلند  دنیادمی

  کنم بدون پیش زمینه این افکار را بازبینی کنم.می

  شود. ر باعث معکوس کردن روند انفصال میکااین

  . بود که پال نام او را حذف کردکیرپال از این ناراحت 

  ها بودم را نوشتم....اآلن فقط افکاري که غرق در آن

  

عالی بود که دیوید بدون هیچگونه تعصب، نظریات خود را به 

  داشت.. چقدر فرق گذاشتمیبحث به » فرضیه«عنوان 

  به دیوید پاسخ دادم: اینگونه

  

 شما براي من در اینجا افکارم را. هستم بازي درم ه من

  نویسم.می

ست که به محض انتشار اول از هر چیز، مطمئنم حق با شما

، براي کیرپال مشخص شد که پال نام او را حذف دندان ببر
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باشد که همین موضوع باعث  شماکرده است، و شاید حق با 

  .شودشد کیرپال عصبانی 

 مشکلِ ،ولی در رابطه با اینکه موضوع از کجا شروع شد

 پال نامِبود که  1966اواخر سال زمان بندي وجود دارد. 

کیرپال را از مکتوبات خود حذف کرد. واقعاً همه چیز به 

  صورت یکجا صورت گرفت ... 

این تغییر سریع و کامل بود. او چندین بار کیرپال را به عنوان 

ران قدیمی خود معرفی کرد. ولی بعد از آن یکی از آموزگا

دیگر هیچ صحبتی از او نکرد ... ولی موضوع این است که 

  منتشر نشد.  1967دندان ببر تا سال 

بدون  ببر دندان، زمانی که کیرپال دید که دهمانطور که گفتی

، ده است، از این موضوع ناراحت شدنام او منتشر ش

در معروف شده است. مخصوصاً زمانی که دید کتاب اینق

دوباره چاپ شد. به این  ،آنقدر معروف که کمتر از دو سال

 د ازکرترتیب، طی چند سال، توجهی که پال دریافت 
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 دگوییه میباشد ک شماخیلی بیشتر بود. شاید حق با کیرپال 

خود اعتبار دست و پا کند، که  کیرپال دوست داشت براي

 بارها پال را به عنوان واصل تواند علت این باشد که چرا اومی

  معرفی کرده بود .... خود

 1967نی سال یع دندان ببربه این ترتیب، تاریخ انتشار کتاب 

 ود، زیرا حذف نام کیرپال دربه نظر اصالً شروع این بحث نب

چیز  حتماً آغاز شد. یو به صورت ناگهان 1966سال  اواخرِ

ز کیرپال ا که باعث شد پال دیگر صحبتی ه استدیگري بود

نکند، مخصوصاً چون درست چند ماه قبل از آن خیلی 

  گفت. راحت و دوستانه از کیرپال سخن می

  

  نام ویرایش

  

 ادعاي همان ، اینرساندمی» نام ویرایش« این بحث ما را به موضوعِ

ارجاعات انجام شده توسط پال به کیرپال  دیوید در مورد حذف
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 ونه بتوانداست، تا اینگ 1966سال  سینگ و سوامی پریمانادا قبل از

  سودار سینگ یا ربازار تارز استفاده کند.  جاي نام آن دو از نامِ به

ي پنهان کار ینوع کاردوست دارد ما تصور کنیم که ایندیوید 

کند که قصد پال ت. به عبارت دیگر، دیوید گمان میبوده اس

 و چهخست تا اینگونه بتواند تاریا خود يمخفی کردن گذشته

. دیوید آنقدر از این موضوع مطمئن بود خلق کند اي جدیدافسانه

  که شروع به دیدن چیزهایی کرد که وجود نداشتند. 

  کند: بررسی می اب خوداین موضوع را در کت براي مثال، او اینگونه

  

 یونمجله اوردر  توئیچل گريِاولین پنهان کاري یا ویرایش

سودار سینگ  دیده شد، او اولین بار 1964 ژانویه سالِ در ماه

  کند. متن آن به این ترتیب است:را در آنجا معرفی می

من مطالعات حضور همزمان را تحت سرپرستی سات گورو «

، به هابعد سودار سینگ، در اهللا آباد هندوستان آغاز کردم.

 يِملحق شدم. هر دو ز دهلی قدیمري کیرپال سینگ اش
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ان یوگاي دادند، که همرا آموزش میها شبدا یوگا آن

ت خواسبه و  آموختم که با ارادهجریان صوت است. باید می

وباره به آن باز گردم، بدون از بدن خارج شده و د خود

  .... تالش

 هاي بیشماري ازدیسکورس ،هاي مننوشته ،عالوه بر این«

هاي گیرد که در جسم و در جهاناساتید مختلف را در بر می

. من با کیرپال سینگ در به من دیکته شده است درون

هاي او را یادداشت آپارتمان خود صحبت کردم و صحبت

، جسم نورانی خود بر من ظاهر 4رائوپ –کردم، او در ناري 

 ردورتشد در حالی که جسم فیزیکی او شش هزار مایل می

  »در هندوستان بود.

  

خود  يهپال گذشتتوان از این یادداشت نتیجه گرفت که چطور می

ر درسد که پال آزادانه کند؟ به نظر میرا تغییر داده یا پنهان می

                                                           

4 Nari – Raup  
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حال صحبت در مورد آموزگاران خود است. پال قصد جایگزین 

در  نهمزماا ندارد. زیرا کردن کیرپال سینگ با سودار سینگ ر

  هاست. حال صحبت در مورد هر دوي آن

  :این پاسخ دیوید به این سواالت من است

  

که  ن صحبتی: حرف من این است که همین اولیدیوید لین

  کند خود یک پنهان کاري است. پال از سودار سینگ می

  ؟کاري چه کسیپنهان

بیرون  خودسوامی پریمانادا، که توئیچل را از آشرام 

  .انداخت

  همچنانمان گیج شوند، سوامی پریمانادا مبادا خوانندگان

 داد. تعلیم میرا  5یک نوع یوگاي صورات شبد

                                                           

5 Surat Shabd Yoga 



  ها آشکار شدندفصل پنجم: پنهان کاري

701 

 

ا ، این کتاب بیدرا ببین 6دانش مقدس اف  –آر  –اس  کتاب

  کند. در مورد یوگاي صورات شبد صحبت میجزئیات 

و پال هم واقعاً در یک آشرام زندگی کرد .... تنها یک 

  آشرام در مریلند (نه در اهللا آباد). 

  

 می پریمانادا شبداسوا دگوییدیوید، چرا می :داگ پاسخ

هایی وجود داشته باشد، داد؟ شاید شباهتیوگا تعلیم می

محور چون هر دو از هند نشأت گرفتند و هر دو گورو 

ته شبدا یوگا داش ام تعلیمات او نامِهستند، ولی هرگز ندیده

  باشد. قیاس مع الفارقی است. 

حیح ص دگویی، شاید بتوان گفت آنچه میاز جهات دیگر

 اشد.ب صحیح. فقط یک فرضیه است، ولی ممکن است است

  تند:ها هسبینم اینمی شما فرضیهولی مشکالتی که من در 

                                                           

6 SRF 
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دیگر پال که کمی بعد از  ينوشته دتوانیاول، چطور می

صحبت در مورد سودار سینگ به همراه سوامی پریمانادا و 

 پال ام ران؟ کدام دکیرپال سینگ نوشته بود را توضیح دهی

  کرد؟ به خاطر دیگري پنهان می داشت

 او یک سال«سد: ینودیگري در مورد پال می يماً، نوشتهدو

شناسی در و پنج سال را در خانه خود در هند را در آشرامی

ضوح بین که او به و دبینیبه این ترتیب، می» یلند گذرانید.مر

خانه خودشناسی سوامی پریمانادا که پنج سال را در آنجا 

  رام سودار سینگ تمایز قائل شده است. بود، و آش

بعد  که قبل و نشان دهیدبه ما باید هایی را نوشته شماسوماً، 

 هاشود که بعضی نوشته. اینگونه مشخص میدهندرا نشان 

 ،ر نوشت شده بود که بعد از آنقبالً با نام تعدادي آموزگا

  واقعی.  یها تغییر کرده است. یعنی تغییراتنام

شود، می 1964باال که مربوط به سال  يتهنوش مورد اما در

د. استفاده شده باش ،سابقه ندارد این نوشته قبل از آن زمان
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که نام سودار سینگ در آن  دثابت کنی داگر سعی داری

در  که قبالً این نوشته دجایگزین شده است، باید نشان دهی

ل بکجا به کار رفته و چگونه تغییر کرده است. اگر هرگز ق

ت این اس دایشده بود، تنها چیزي که نشان دادهاز آن چاپ ن

   .همین ،که پال از نام سودار سینگ استفاده کرده است

ه این است ک شمانظور انجام نشده بود، م تغییريپس چون 

ع سینگ در واقپال هنگام استفاده از نام سودار قصد اصلیِ

پال در مورد چه  ددانیمی شماسوامی بوده است، انگار که 

ا کند ر يکارچنین . ولی چرا باید است کردهچیزي فکر می

وشته در مورد کیرپال سینگ وقتی که به وضوح در همان ن

شابه در مورد اي مگوید، و چند ماه بعد در نوشتهسخن می

  گوید؟سوامی سخن می
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یک  سودار سینگ اینکه نام بعد از اینکه بحث دیوید در رابطه با

یمانادا بود شکست خورد، از هت پنهان کردن نام سوامی پرنام ج

  اي دیگر تالش کرد:زاویه

  

، من آن یادداشت را به این خاطر آوردم داگ: دیوید لین

چون توئیچل در آن به سودار سینگ اشاره کرده بود، که از 

نظر من یک شخصیت خیالی است (و مرتباً بعدها به عنوان 

  د).استفاده شاز آن کیرپال سینگ  به جايیک نام پنهانی 

چل از نام سودار سینگ توئی نم قدیمی، از نظر در این متنِ

خود را پنهان کرده و یک  يکند تا گذشتهاستفاده می

ت جالب اس نم داستان خیالی در کنار آن ایجاد کند. از نظر

رد ریمانادا یا ل. ران هاباتوئیچل به سوامی پ ،که در این مقاله

  کند. ي نمیااشاره

ص یک شخ –از نظر من سودار سینگ (که به قول توئیچل 

 »در جهان واقعی« ،واقعی است که در هند با او مالقات کرد
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(یا پنهان کاري، همانطور  توهمادبی است. این  توهمِیک 

 1964که خواهیم دید) اولین بار (در همین متن) در سال 

  دیده شد. 

 هکنم کمی هستم، دیوید، و فکر شما: متوجه منظور داگ

 ام. ولی خواهشپرداخته شماهاي در کتابم به این طرز فکر

 مورد اینکه استفاده از کنم براي اثبات نظریات خود درمی

براي  1965و  1964هاي هاي سالنام سودار سینگ در نوشته

اري . این پنهان کیدارائه کن یاست، مدرک بوده پنهان کاري

ن یاست. ا زیاده رويل. ران هابارد؟ این خیلی یست؟ براي ک

ها همگی مربوط به آموزگاران شرقی هستند زیرا نوشته

  همانطور که پال در همین مقاله اشاره کرد، 

ي است که داراي چنین پال توئیچل یکی از معدود افراد«

  »باشد.می» حضور همزمان«اي در مورد دانش گسترده

آورد؟ به هم ارتباطی در آنجا می ا باید نام هابارد راپس، چر

 شرقید. هابارد تخصصی در حضور همزمان نداشت و نندار
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هم نبود، براي همین او نام سودار سینگ را آورده است چون 

  این تکنیک را از او آموخته بود. 

هاي قدیمی هیچ شواهدي از مشخصاً در این یادداشت

اکنون . خوب وجود نداردتعویض نام یا پنهان کاري 

پرسم ی باز میکه سودار سینگ خیالی است، ول دگوییمی

این موضوع را در  دسعی کردی شما؟ دکه چه مدرکی داری

کتاب خود با نمایش اینکه چگونه پال از نام سودار سینگ 

، ولی دبه جاي دیگر آموزگاران خود استفاده کرد ثابت کنی

و  وي ندادر 1966من نشان دادم که این موضوع تا سال 

اي به غیر از پنهان کاري براي مشخص است که او انگیزه

  کار داشته است.انجام این

 که مربوط به هاي قدیمی پالدر واقع در تمامی این نوشته

ر د راحتبینیم که او خیلی باشند، میمی 1966قبل از سال 

کند، و نام سودار ورد تمامی آموزگاران خود صحبت میم

همراه با نام کیرپال سینگ، سوامی  سینگ و ربازارتارز را
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اي شانی از تالش برپریمانادا، و دیگران نوشته است. هیچ ن

  توان یافت. ها نمیپنهان کردن آن

  

کنیم چه حاال داریم در مورد آن بحث می: آندیوید لین

  ها یا دالیل هستند. انگیزه

  ست. ا ايبازي عادالنه

  

که  دگوییمی شمابه اصل موضوع. : باالخره رسیدیم داگ

ر ، ولی هیچ مدرکی دال بدشناسیپال را میهاي اصلی انگیزه

خوانی همها با واقعیت شماتوضیحات  حتی و دآن نداری

  ندارد.

  

کشف کرده بودم و آن چیزي نبود  دیوید از این موضوع که من

آغاز نکرد بلکه  1964در سال  اینکه پال تغییرات را به آرامی جز

، متعجب بود. ه بودآغاز کرد 1966را یکجا در سال ها آني همه

حث ببراي بیش از دو دهه، دیوید موضوع تغییر آرام اسامی را به 
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 دعاي او مبنی بر اینکه تغییرها، اگذاشته است، و اکنون بدون آن

  براي پنهان کاري انجام شده بود، فرو ریخت.  اسامی

شود: چرا پال این تغییر را انجام ولی یک سوال در اینجا مطرح می

سخن  1966تا سال  آزادانه در مورد تمامی آموزگاران خودداد؟ او 

  گفت. ناگهان دیگر این کار را نکرد. چرا؟ 

. دمکر هاي قدیمی خودها و نوشتهدر کتاب جستجوشروع به من 

  دیوید بود. خود اولین سر نخی که یافتم در کتاب

  

  تعلیمات پال نسبت بهال کیرپ يدوستانه اسِحسا
  

ت اس دیوید یک سري نمونه آورده شده در فصل پنجم از کتابِ

دهد چگونه پال نام آموزگاران قدیمی خود را عوض که نشان می

  ها آورده شده است:. در اینجا یکی از این نمونهکرد

  

هر یک از «، مجله اوریون: 1966آوریل،  –، مارس 1فصل 

ها در پیشرفت من در هدف معنوي نقش داشتند؛ هر یک آن
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 دهند، به یک اندازهکاري که خود براي بشریت انجام میدر 

ي با بیشتر ستیِ. ولی من احساس نزدیکی و دوعظمت دارند

ه ک مدت حدوداً یک سالیام، که در کیرپال سینگ داشته

تحت نظر او بودم، کارهاي دیگري هم به من نشان داد. از 

ه نسبت ب طرفی رابیمانی که از هم جدا شدیم او دیدگاه ز

در  ب اگر از اوتحقیقات من حفظ کرده است. به این ترتی

 این است که او نسبت به کنم، علت آناین صفحات یاد می

  .»عالقه داردها و به آن موافق بودهبا من  ن،مهاي کار

منتشر  به صورت کتاب الهیفلوت بعدها وقتی براي اولین بار 

  به صورت زیر تغییر کرد: فوق يشد، نوشته

ها در پیشرفت هر یک از آن: « 1970، الهیفلوت ، 1فصل 

کاري هدف معنوي نقش داشتند؛ هر یک در سوي  بهمن 

 عظمتدهند، به یک اندازه که خود براي بشریت انجام می

با  وستی بیشتريمن احساس نزدیکی و د با این حال،. دارند

 کهام، که در طولِ حدوداً یک سالی سینگ داشتهسودار 
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تحت نظر او بودم، کارهاي دیگري هم به من نشان داد. از 

 خود را نسبت طرفبیزمانی که از هم جدا شدیم او دیدگاه 

  به تحقیقات من حفظ کرده است.

این است کنم، علت آن اگر از او در این صفحات یاد می« 

و به  دارد نزدیکی اسحسامن  با ن،مهاي که او نسبت به کار

ربازارتارز  سمت را بهن و اینکه او ممند است ها عالقهآن

  .»هدایت کرد

  

دهد که چگونه پال نام کیرپال را همانطور که این به ما نشان می

دیوید گفته بود حذف کرد، ولی موضوع دیگري در همین نوشته 

پال و  يهانگیزاست که بسیار شگفت انگیز است: در این نوشته 

دلیل او براي اعتبار بخشیدن و ذکر نام کیرپال به عنوان یکی از 

گوید که از کیرپال یاد نهفته است. پال به ما می او زگارانآمو

 دارد یمشترک احساسبا او  ،او کند چون کیرپال نسبت به کارِمی

  است. منداو عالق و به کارِ
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م که بینیمجله اورین، می ماه نوامبرِ سپس شش ماه بعد، در موضوعِ

ال نام بینیم که پدیگر اسمی از کیرپال نیامده است، و دیگر نمی

  هاي خود از او یاد کند. کیرپال را جایی بنویسد یا در سخرانی

مجالت اوریون تا ماه نوامبر شامل نام کیرپال هستند.  اغلبِ

 دوستی و نزدیکی با حسِ« پال مشخصاً، همانطور که پال گفت،

ال س هاي کیرپال به پال تا اواسطنامه». اشته استیرپال سینگ دک

دیوید هم بعد از همین موضوع را نشان داد، همانطور که  1966

 این موضوع ه بود،ها رد و بدل شدهایی که بین آنخواندن این نامه

  را مشاهده کرد:

  

، و ودبردبار بتوئیچل هاي نسبت به روشسینگ کیرپال 

  . دادنشان می کرد عالقهمیاو همیشه نسبت به کارهایی که 

  

ا کرد که کیرپال کارهاي او رتوان دید که چرا پال فکر میس میپ

   کرد.خاطر هم بود که از کیرپال یاد میدوست دارد، و به همین 
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را که چ هاي پالانگیزه ينشان دهنده واقعیِ ه، مدركدر این نوشت

مشهود است. و اگر پال  ي خودها، در حرفآوردمینام کیرپال را 

ال تا اوایل س هاي اول صحبت از نام کیرپال در سخنرانیهمین دلی

بوده است، پس حتماً اتفاقی افتاده است که نظر پال را در  1966

نام کیرپال تغییر داده است. حتماً چیزي پال  يمورد آوردن دوباره

 نزدیکی اسحساکه کیرپال آنقدرها هم با او  را متقاعد کرد

ناگهانی را توجیه خواهد کرد، و این  این موضوع تغییرات. کردنمی

روي داده است. ولی چه اتفاقی  1966اتفاق حتماً در اواسط سال 

ا هاي قدیمی خود رنخ کتابد؟ دوباره براي یافتن سرافتاده بو

  بررسی کردم.

  

  پال آگاه می شودکیر حقیقیِ حساساتپال از ا
  

ر زی متنحل شد.  نم ، مسئله برايممواجه شد متن زیروقتی با 

 اكستاد ِتبدیل شدن به ا هايسختیبرگرفته از کتاب پال با عنوان 

  باشد:می 152تا  151صفحات  در قید حیات،
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.. زدند .بودند کسانی که به من نیش و کنایه میهمیشه 

ز ا نوشت. او شدیداً نم خانمی یک نامه برايخوب، یکبار 

ن از من خواسته بود تا به سازمان دست من عصبانی بود چو

پول بدهم و من درخواست او را رد کردم. سازمان او یک  او

در ی تعدادي سخنرانفراروانشناسی در ساندیگو بود، و  گروه

کرده بودم. او مدعی بود که من باید مبلغ  برگزارآنجا در 

؛ شاید یک هزار، دو هزار اعانه بدهمزیادي به سازمان او 

  ؟بینیدمیدالر، ولی ندادم، 

در هند فرستاد. او  نفراي به یک نامه او از روي عصبانیت

ود از خ، کاله بردار، و شیادنوشته بود که من یک  او براي

اد؟ اتفاقی براي آن نامه افت دانید بعد چههستم و میمتشکر 

نگتن رساندند، این نامه به دانم چطور آن نامه را به واشنمی

ینید؟ بدست تعداد بسیار زیادي از مردم در کشور رسید، می
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ه آن بود ک» نگتن دي سیدر واش«آمریکایی  يو این نماینده

  فرستاد. نامه را براي همه می

من از یک نفر در کانادا که این گروه را ترك کرده بود و 

  بفرستد. نم اينزد ما آمده بود خواستم تا این نامه را بر

  

ري گفتم که پال یک س ر به خاطر داشته باشید، در فصل سوماگ

کارگاه در مورد حضور همزمان در بنیاد فراروانشناسی کالیفرنیا، 

 1965در اواخر سال  هاسخنرانیساندیگو اجرا کرد. شروع این در 

زمانی  ،. آن دورانندمتوقف شد 1966بود و ناگهان در اواسط سال 

خود را  هايبت کرد قادر است با موفقیت تکنیکبود که پال ثا

  آموزش دهد. 

هاي پال آنقدر معروف بودند (حتی دیوید ها و سخنرانیکارگاه

شد) رانی تا بیشترین حد ظرفیت پرمینگزارش کرد که سالن سخ

بلغ م راروانشناسی، از پال درخواست اعانهکه ادنا رایس، مدیر بنیاد ف

 همانطور که جلوتر در این فصل کرد. ولی پال بنیاد پول بهي زیاد



  ها آشکار شدندفصل پنجم: پنهان کاري

715 

 

اي خود ههزینه در آن زمان به سختی از پسِ خواهیم دید،

  به همین خاطر درخواست او را رد کرد. آمد، برمی

اي آن خانم براي کیرپال سینگ نامه ،رویداد از آن بعدمشخصاً 

الت اکیرپال در مقنوشت، شاید به این خاطر که پال در آن زمان از 

کرد. و به نظر هاي خود یاد میخود، و شاید حتی در سخنرانی

 يرسد که کیرپال نامه را به همراه اظهارات خود به نمایندهمی

اد که در واشنگتن دي سی زندگی فرست 7اناکآمریکایی، ت. س. 

 پال، به نظر يمن داد.) به گفتهانا را به کرد. (دیوید نام کمی

 گروه ه را به همراه اظهارات خود بهانا این نامکه کد یرسمی

به  . در این نامه از پالفرستادمیکیرپال  آمریکاییِ 8هايسنگیست

یاد شده بود. یکی از پیروان کیرپال که او را  کاله بردارعنوان یک 

نامه  زنظر پال بود یک نسخه ا ترك کرده بود و براي مطالعه، تحت

                                                           

7 T. S. Khanna 
 کنند. (مترجم با اقتباس ازاشاره به اشخاصی که در ست سنگ شرکت می 8

 نویسنده)
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تواند عامل تغییر ناگهانی عواطف پال نسبت ن میرا به او داد. آیا ای

  به کیرپال بوده باشد؟

به یاد داشته باشید، همانطور که دیوید به ما گفت، تصور همه بر 

 به هم 1963کیرپال با پال در سال  نزدیک ياین بود که رابطه

هاي پال دانستند که کیرپال نوشتهخورده است. چرا؟ زیرا از قبل می

ت ها صحبپال خیلی شفاف در این مورد با آن. کیرنداردقبول را 

کردند رویداد دندان ها فکر میکرد. به همین خاطر بود که آنمی

شروع  1963رابطه بود، زیرا کیرپال از سال  گسیختگیِببر علت این 

کردند پال هم از این احساسات ها تصور میبه انتقاد از پال کرد. آن

ان دیوید نش نطور که گزارش خودی هماکیرپال با خبر است. ول

  دهد،می

  

 روحانی ست سنگهایی که از استاد در هیچ یک از نامه

 او توئیچل را به خاطر رفتارهاي وي که خواندم ندیدم

توئیچل را تحمل  هايروشرپال . کیه باشددکر مواخذه



  ها آشکار شدندفصل پنجم: پنهان کاري

717 

 

داد. در یکی به کارهاي او عالقه نشان میکرد، و همیشه می

تا  ئچل خواست، کیرپال سینگ حتی از تویخود هاياز نامه

  د.کمک کن ويدر آمریکا به  هاي اودر چاپ یکی از کتاب

  

د تصور کند کیرپال در مور هاي دوستانه باعث شد که پالاین نامه

کیرپال  ي است. ولی پیروانِهم عقیده و هم رأ ويبا  کارهاي او

نقل قول  دانستند که چقدر این از حقیقت دور است.خود می

به فصل دوم مراجعه کنید) این را به اندازه موجود از راسل پرکنیز (

ي زالزم بود تا پال چیزمان کمی  کند. تنها مدتکافی مشخص می

عات روشن شود. ممکن است شای ببینید یا بشنود تا قضیه براي او

بعضی اوقات به گوش پال رسیده باشد، ولی احتماالً پال این 

ان بود ها در جریاي که بین آنخاطر مکاتبات دوستانهیعات را به شا

  گرفت. نادیده می

را دید که از طرف  لی به محض اینکه یک نسخه از آن نامهو

رد، کمی کیرپال بود و نماینده آمریکایی کیرپال آن را ارسال
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 کامالً مشخص بود پال شک کند؟ اکنون براي چطور ممکن بود

که آشکارا ود، بلداد نه تنها موافق نبکه کیرپال با آنچه پال انجام می

  کرد.با آن مخالفت می

 توان داستانواقعی نمی يگوید بدون نامهدیوید حق دارد که می

پال را قبول کرد، به این ترتیب آنچه من در اینجا ارائه کردم تنها 

 شنیدن زیک نظریه بوده است. این حقیقت دارد. ولی، بعد ا

هارلد کلمپ، رهبر معنوي کنونی اکنکار حمایت  هايصحبت

  بیشتري براي نظریه خود یافتم. 

  پال است: اولهاي هارولد در مورد روزهاي نوشته زیر صحبت

  

مورد دومی که روي داد این بود که کیرپال متوجه شد پال 

ن اشد، براي همیبهاي سفر روح میل برگزاري کارگاهدر حا

به  این کارها خیلی شبیه«اي نوشت و گفت بنیاد نامهبه آن 

 ،رهم پیشت او ، ولی هرگز نگفت که خود»تکارهاي من اس
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آموخته بود. او به نحوي سعی ها را از شخصی دیگر آن

  آورد. رد این حقیقت را تحت تملک خود درکمی

  

کرد که کیرپال سعی می حرفخاطر این دیوید از هارولد به 

 هبآورد، انتقاد کرد. ولی دیوید بعدها به تملک خود درحقیقت را 

ب براي خود به دنبال کس من اعتراف کرد که کیرپال عادت داشت

. به آن اشاره کرداي است که هارولد ، این همان نکتهاعتبار باشد

کیرپال چیست، ولی به نظر  يهارولد در مورد نامه دانم مرجعِنمی

  همان رویدادي است که پال در باال به آن اشاره کرده است. 

کنند، ها صحبت میهایی که هارولد و پال از آننامه بدون دیدنِ

ها فرضیه است. ولی، دیوید قبول دارد که کیرپال از ایني همه

 ههاي پال باز بدبینی خود در مورد نوشته 1963سال  همان اوایلِ

من در  يکرده است. ولی اگر نظریهصورت عمومی صحبت می

 ،رویداد دقیقی که این جنجال را ایجاد کرد درست باشدمورد 

ی پمشخص است که دیر یا زود پال به احساسات حقیقی کیرپال 
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هاي پال به کیرپال در اواسط سال برده است. این واقعیت که نامه

هاي پال در زمان سخنرانیقف شدند، و در همان ناگهان متو 1966

ر باره دوبنیاد فراروانشناسی به صورت ناگهانی متوقف شدند، و د

همان زمان پال صحبت در مورد کیرپال را متوقف کرد، به نظر همه 

  هستند.  مرتبطبا هم 

ست  اي به تمامیکان دارد بعد از اینکه چنین نامهچگونه ام

د همچنان فکر کنهاي آمریکایی کیرپال ارسال شد، پال یسنگ

ر مند است؟ حتی اگها عالقهل با کارهاي او هم عقیده و به آنکیرپا

ز ه صحبت اعلت آن چیز دیگري باشد، چطور ممکن است پال ب

هاي خود ادامه دهد، با اینکه ها و نوشتهنام کیرپال در سخنرانی

داند کیرپال با کارهاي او هم عقیده نیست؟ استفاده از نام کیرپال می

 رايپال ب مطالبِ خوانندگانِبه عادالنه نبود، همانطور که توصیه 

  وجود نداشت عادالنه نبود. دیگر ارتباطی که پذیرش

. پال است ناگهانیِ تغییرات موجود در واقعیِ این علت نم از نظر

 ورددر م کردن هرگونه صحبت توقفمپال خیلی ساده در  پاسخِ
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طی بود که پال  1966سال  اواسط ل بود. بعد از این رویداد درکیرپا

را  بردندان بکتاب  پیش نویسِاي به کیرپال از او خواست تا نامه

  به او پس دهد. منتشر کرد 1967سال بعد در  یک پالکه 

نها ت کرد که حذف نام کیرپال توسط پالصادقانه تصور میدیوید 

ت. بوده اس گمراه کنندهپنهان کاري با اهدافی  اقدامی در راستايِ

 لتعلیمات پال از کیرپا اً،کرد که اساسهمچنین دیوید تصور می

 ،قیقیح يسلسله ، و به این ترتیب پنهان کردنِمشتق شده بود

 ها در جهل و تاریکی بود تا ندانندیستکااي براي نگهداشتن حقه

 ره، با این وجودچه کسانی هستند.  هامعنوي آن حقیقی والدینِ

ا ی سوامیرادا سنگست گروه افراددر از نظر دیوید یا دیگر چق

ین اسینگ و کیرپال سینگ)  (تعلیمات ساوان سنگروحانی ست

 حقایق این موضوع را پشتیبانیولی  باشد، داشته تواقعیموضوع 

   کنند.نمی

تعلیمات را مطالعه کرد. او صدها کتاب از پال تعداد بسیار زیادي 

 همطالعه خود را به صورت کامل فهرست کرد و گروه معنوي تحت
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اکنکار  در مورد زمانی که او اولین مقاالت خود را . درست ازبود

از  که تاریخی مرجعِها ده نوشت، در دو مکانهمزمان حضور و 

ان یک . او نه تنها به عنوذکر کردی گرفته شده بود را ادیان متفاوت

وارد گروه سوامی  ،و نوشتن کردن دانشجو ، بلکه براي کمک

 هايزمینه ايپریمانادا شد، زیرا تا آن زمان به صورت گسترده

معنوي را مطالعه کرده بود. او درست پیش از مالقات با کیرپال 

م و ه کرد،هابارد به عنوان نویسنده کار می سینگ با گروه ل. ران

از  ، درستکردنویسندگی می ،با کیرپال زمان با مطالعات خود

  امر.   ابتداي

اي رباید همچنین به یاد داشت که با وجودي که پال و کیرپال ب

ه خواهد بنوشتند، زمانی که پال میبیش از ده سال به هم نامه می

حدوداً یک «گوید می ،اشاره کند گذراندی که با او مدت زمان

». کارهاي زیادي به او نشان داد«که طی آن زمان کیرپال » سال

رت به صورا نشان داد که گویی پال یک دهه  دیوید به نحوي این

لی حتی در سال فشرده تحت نظر کیرپال آموزش دیده است، و
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کرد که از هم  اعالم را نوشت، لهیافلوت ، که پال کتاب 1959

مان مدت زمطالعات پال تحت نظر کیرپال  اند. اولین سالِجدا شده

وامی اسعمیقی با راد ي، ولی پال رابطهگیرددر بر میکوتاهی را 

 درونِ درخشانِقالب «با  را شماريیافت و تجربیات درونی بی

  داشت. » استاد

را به  هاي خودبه همین علت پال نوشته رسد کهمی به نظراینگونه 

عنوان هدیه به کیرپال داد. به همین خاطر بود که نام کیرپال را در 

پیش چاپ آن را در سال  يآورد و یک نسخه دندان ببرکتاب 

  .خواستنمیپال را  يهدیه ،کیرپال به کیرپال داد. ولی 1963

آموخت را با خود ادامه داد، و آنچه می يوستانهد يپال به رابطه

تا  کرد. ولیگذاشت و از او به بزرگی یاد مییکیرپال در میان م

را به صورت کامل در مورد پال عوض  خود آن زمان کیرپال نظر

ما نشان  هب کیرپال هايیست سنگ ازدیوید اظهاراتی را کرده بود. 

  کنند. داد که این امر را ثابت می
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پال نه تنها متوجه شد که دیگر استفاده  ،کنم در این زمانفکر می

روع عادالنه نیست، بلکه ش تعلیمات خود رابطه با از نام کیرپال در

به درك این موضوع کرد که چقدر کارهاي او با کیرپال متفاوت 

 دو نظر بودن بین آندوستانه و هم حمایتبودند. آنچه از نظر پال 

  .داشتخیلی فرق کرد، احساس میه کیرپال بود، با آنچ

 صحبت ر آموزگاران خودپال به راحتی در مورد کیرپال و دیگ

ا عادالنه هشد استفاده از نام یا اعتبار آن جایی که متوجهکرد تا می

 ورت مشخص و واضح از او و تعلیمات اونیست مگر اینکه به ص

دال بر مخالفت کیرپال را  یکه مدرکمحض اینحمایت کنند. به 

  ند. به او را متوقف ک دیگر يدید، متوجه شد که باید هرگونه ارجا

   

  استایستاده روي پاي خود اکنکار 

  

رسد که این واقعه براي پال روشن کرد به عبارت دیگر، به نظر می

اکنکار نباید بر اساسِ که تعلیمات که به یگرد روابط با تعلیمات ،
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استوار باشد. استفاده از نام این بودند، مربوط  پال يگذشته

آموزگاران عادالنه نبود، مگر اینکه کامالً با تعلیمات او موافق 

د شها به تعلیمات او باعث مین آنتر از آن، گره زدمهمبودند، و 

. ق نشودمحق ،که پال قصد داشت براي اکنکار فراهم کندبینشی 

داد، ی آموزگاران قدیمی خود اعتبار میزمانی که پال به تمام

 یالت ويها به او در تحصناگهان متوجه شد، با وجودي که آن

کارهاي او همراستا بودند، ولی هر چند که با  –کمک کرده بودند 

ود، پال بر آن مبتنی ب اي که تعلیمات معنويِدر بخشی از سلسله

   جایگاهی نداشتند.

جانشینان  آزمونِاو پال بود، درست همانطور که  آزمونِپس این 

ن ز آ، که در فصل چهار ارا توصیف کرده بود تحت آموزش خود

کرد یا میعقب گرد هاي قدیمی خود گفتم. پال یا باید به آموزش

در حال شکوفایی  روي او که در پیشِ كا يکامالً به طریق زنده

  . ندتکیه ک كابه که تصمیم گرفت او و . کردتکیه می بود
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کند که  دركتا مجبور شد  یجیبع پال به نحو کنم کهفکر میمن 

ه بود، و او را از با آن تماس برقرار کرداین تعلیمات درونی که 

ت. را نداش اوتصور ي فیزیکیِ مورد کرد، سلسلهدرون هدایت می

ن گشت تا از طریق آن ایاي میکه پال به دنبال خانهمن اعتقاد دارم 

ی به اشتراك بگذارد. او سعتعلیمات درونی را بتواند با دیگران 

ها سهیم شود، ولی آن ودبا آموزگاران خ هاي خود راکرد نوشته

  پذیرفتند. مین

صوري پال را رد کرد، پال چه ت سپس، بعد از اینکه کیرپال تعلیمات

که او را در درون مالقات  يستادا توانست در مورد قالبِمی

داشته باشد؟ پال به شکل  داد،کرد و به او آموزش میمی

لی داده بود، ول اعتبار این تعلیمات را به کیرپا ايسخاوتمندانه

 توانست منبع آن باشد در حالی که وقتی پال یککیرپال چگونه می

  را به او داد، آن را نشناخت؟ دندان ببرکتاب  چاپِ از پیش ينسخه

. حتی نداشتنید براي پال تازگی کاین سوال آنقدر که تصور می

که مجرایی ینابخشید، به امید جودي که پال به کیرپال اعتبار میبا و
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 ترِاهمیت چشمگیر ،بیابد، قبل از آن هاي خودخروجی براي نوشته

  قالب استاد را درك کرده بود. 

یک  ،1956، که در سال گفتگوهایی با استاد پال با نامِ در کتابِ

از یک  ، پاله بودنوشته شد ،دندان ببرکتاب  سال قبل از نوشتنِ

  سوال کرد:استاد درون با نام رامی نوري در مورد معناي استاد 

  

  »، می خواهم از شما سوالی بپرسم.سرور من«پال: 

  »تو نیستم، ولی بپرس. سرورمن «رامی نوري:

  »آیا وجودي به نام ماهانتا وجود دارد؟«پال: 

.. . که تجلی یافته استتنها به عنوان قدرتی «رامی نوري: 

ظاهر اراده کند  که هر شکلی به تواندقدرت خداوند می

هستی هاي دیگران را در جهان مرد اَشکالِخدا ،. معموالًشود

 سرسپردگانِگیرد تا براي آموزگاران و به خود میدرون 

  »ها بتاباند.را بر آن یظاهر شده و نور حقیق خاص
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اگر او در شکل واقعی خود ظاهر شود، دیگران پس «پال: 

  »قادر به شناسایی او نخواهند بود، یا شاید باور نکنند.

او به عنوان ماهانتا،  كابراي تمامی چالهاي « رامی نوري:

 شود و براي هر یک ازدر قید حیات ظاهر می كااستاد 

  شود.به عنوان استاد ظاهر می پیروان خود

تواند ظاهر شود. او بخواهد می او به هر تعداد شکلی که«

تند هس در مراقبه که تواند همزمان براي یک یا بسیاريمی

ک لحظه، در هزاران یا حتی تواند در یظاهر شود. می

ر ها نفر در مراقبه ظاهمختلف براي میلیونها شکل میلیون

  شود....

که او را در شکل  ییهابگوییم که آن این را ولی بگذار«

، خود او شکلِ یعنی واقعی یعنی به صورت خدا مرد،

آموزگار یا گورویی که خود  به شکلِ بینند، او را تنهامین

کند را ارائه می یتنها تعلیمات او ،هابینند، و براي آنمیدارند 

  »که آن پیروان بتوانند بپذیرند.
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ه پال ک فرض کردبا امنیت خاطر توان کنم میتصور می من هرچند

را به  اك ، واژگان1970ِبعدها و قبل از انتشار این کتاب در سال 

آن افزود، ولی همچنان محتواي این متن و موضوعی که به آن 

نامیم ممکن اشاره دارد مشخص و واضح است. آنکه ما ماهانتا می

است در قالب آموزگار یا گورو بر دیگران ظاهر شود. قدرت 

تواند به خود نزدیک شدن به فرد هر شکلی را می خداوند براي

شگفت انگیز و بدون حد و مرز  ايعصارهبگیرد. در این جمله 

دهد که ماهانتا هیچ محدودیتی موضوع نشان میوجود دارد. این 

روح  کند آزاديِی قائل نیست، زیرا آنچه متجلی میبراي هیچ کس

 ردر هآموخت که ي است. پال باید میوراي هرگونه عقیده و باور

هاي مکتوبات و حرف یتجربه کرده بود، و در تمام آنچه

خواست با دیگران سهیم شود، دیگر جایی براي اي که میهخالقان

ارد ی پریمانادا و ل. ران هابمربوط به کیرپال، سوام تعلیمات قدیمیِ

اي براي خانه ،توانست در این آموزگارانوجود نداشت. او نمی
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ود خ ، اکنکار باید بر روي پايبیابد. در نتیجه كاتعلیمات 

  . ایستادمی

یاد  را بهن عطف مهمی براي پال بود. این رویداد مالبته این نقطه 

 يدهص اندازد که در اواسطاسوامی میمهمی در تاریخ راد يحظهل

 گذاربنیانعنوان که به  9روي داد. شیو دایال سینگ 1800

 هايد، تا آن زمان با توجه به خط مشیشواسوامی شناخته میراد

 کرد. او هنوز ست سنگتعلیمات خود را ارائه می تانت ماسسنتی 

هاي تعلیمات مربوط به واقعیتعمومی را آغاز نکرده بود و هنوز 

ود که باالترین حد تعلیمات موجرا سات لوك  طبقه فراتر از معنويِ

  آغاز نکرده بود. ،سنتی است تانت ماسدر 

سپس روزي شیو دایال سینگ یک دانشجوي جدید با نام سالیگ 

یو دایال سینگ تحت تأثیر را به خود جلب کرد. مشخصاً ش 10رام

روز  کبه تعلیمات قرار گرفت. ی او هاي سالیگ رام و عشقتوانایی

                                                           

9 Shiv Dayal Singh 
10 Salig Ram 



  ها آشکار شدندفصل پنجم: پنهان کاري

731 

 

از شیو دایال سینگ پیاپی و  عاجزانههاي سالیگ رام درخواست

 اندازيعمومی را براي دیگر جویندگان راهسنگ کرد تا او ست

ه فت واقعی و درونی خود را بکند. بعد از اینکه سالیگ رام پیشر

راي ب ،آن شیو دایال سینگ نشان داد، شیو دایال سینگ در عوضِ

 براي من«چالشی قرار داد. او به سالیگ رام گفت، شاگرد خود 

 رضایت بخش نم براي ياي بیاور که بیش از هر چیز دیگرهدیه

  »باشد.

بر  برد و روزهاین چالش را با خود به اعماق وجود سالیگ رام ا

عنوي مروي آن مراقبه و تمرکز کرد. در نهایت سالیگ رام تغییر 

ایجاد کرد. این  درون خود را در داشتبه آن اشاره  که گوروي او

شیو س . سپبود بود که شیو دایال سینگ به دنبال آن ايهمان هدیه

سالیگ خود، یعنی  11»گوروموك«به به خاطر عشق  دایال سینگ

هاي و اسرار جهان سوامی را آغاز کرداتعلیمات عمومی راد ،رام

وراي سات لوك را فاش ساخت. شیو دایال سینگ در  ،موجود

                                                           

11 Gurumukh 



 تمام حقیقت

732 
 

رشد ا دبستر مرگ خود جمله زیر را گفت و با گفتن آن شاگر

اسوامی معرفی م را به عنوان مجراي تعلیمات رادخود، سالیگ را

  کرد:

  

بودند. تعلیمات  تعلیمات من مربوط به سات نام و آنامی

راداسوامی توسط سالیگ رام آغاز و معرفی شدند. باید 

  اجازه دهید که اینگونه ادامه یابد. 

  

دندان ی ، یعنداد پال توئیچل به کیرپال اي کهتفاوت این با هدیه

ببیند.  ن را به عنوان کار پالتوانست آاین است که کیرپال نمی ،ببر

ها در دو مسیر متفاوت قرار داشتند. این در نهایت منجر به آن

   دو از هم شد. جدایی آن

ز اآموز و بعد بین آموزگار و دانش همین نزدیکیِ از نظر منولی 

ه ی شد ککه سکوي پرتاببود بزرگ  ايبراي هدیه آن چالش

 يرابطه .توسط آن بسیاري از تعلیمات معنوي بزرگ ترقی کردند
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ود، گونه ب، شمس تبریزي نیز ایناو ن رومی با آموزگارجالل الدی

نون کمجموعه شعرهاي عرفانی که جهان تاکه بعضی از بزرگترین 

آن است. در اینجا رومی توضیح  يبه چشم دیده است نتیجه

ي کند تا حقایق معنومس، موالنا را تشویق میدهد که چگونه شمی

  را بنویسد:

  

م هایی که در کنار هخاطر سالبه «گوید: شمس به من می

مین هاي شیرین بازگو، تا زگذرانیدیم، حکایتی از آن مستی

و بهشت با لذت بخندند، و هوش، روح و بصیرت صدباره 

  »افزون شود.

ده، چون که اي قرار مبر دوش من وظیفه«دهم: من پاسخ می

 مداناند. و نمیانگیزهام. احساساتم بیمن از خود گذشته

، اسبدون احستوانم گونه ستایش کنم. چگونه میدیگر چ

که همتا ندارد؟ توضیح آن جدایی  ،دوستی را توصیف کنم

  »زمانی دیگر. تاترکم کن  –دل و خونِ
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ن ام. عجله کن که زماغذایم ده، من گرسنه«گوید: او می

. د لحظه است، اي فرزند منبرد. صوفی فرزنچون شمشیر می

ستی؟ ه آیا تو اینگونه صوفی». رداف«نیست که بگوید  باور آن

نها آنچه در دست داري را ها، تبا به تأخیر انداختن پرداخت

  .»کاهیمی

اجازه بده اسرار دوست پنهان ماند. آیا آن را «پاسخ دادم، 

 بینی؟ بهتر است اسرار بینان نمیاین داست بطنپنهان در 

  »عاشقین در داستان دیگران بیان شود.

باز و برهنه بیان کند، بدون اینکه چیزي را آن را «او گفت: 

ها را کنار توجه! پردهگهداري. حرف من را رد نکن، اي بین

ا عشق بستر شدن ببکش و برهنه صحبت کن، زیرا هنگام هم 

  12» خوابم.خود، من برهنه می

                                                           

  مثنوي ١٢

  حالها خوش آن از حالی بازگو  سالها صحبت حق براي کز

  شود چندان صد دیده و روح و عقل  شود خندان آسمان و زمین تا
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  ثنا احصی فال افهامی کلت  الفنا فی فانی التکلفنی

  یلیق ال تصلف او تکلف ان  غیرالمفیق قاله شیء کل

  نیست یار را او که یاري آن شرح  نیست هشیار رگم یک گویم چه من

  دگر وقت تا بگذار زمان این  جگر خون این و هجران این شرح

  قاطع سیف فالوقت واعتجل  جائع فانی اطعمنی قال

  طریق شرط از گفتن فردا نیست  رفیق اي باشد الوقت ابن صوفی

  نیستی خیزد نسیه از را هست  نیستی صوفی مرد خود مگر تو

  دارگوش حکایت ضمن در تو خود  یار سر خوشتر پوشیده گفتمش

  دیگران حدیث در آید گفته  دلبران سر که باشد آن خوشتر

  بوالفضول اي مده دفعم بازگو  غلولبی برهنه و مکشوف گفت

  پیرهن با صنم با نخسپممی  من که گو برهنه و بردار پرده

  میان نه کنارت نه مانی تو نه  عیان در او شود عریان ار گفتم

  کاه برگ یک را کوه نتابد بر  خواه اندازه لیک خواهمی آرزو

  سوخت جمله آید پیش گر اندکی  فروخت عالم این وي کز آفتابی

  مگوي تبریزي شمس از ازین بیش  مجوي ریزيخون و آشوب و فتنه

  بازگوي حکایت این تمام رو  گوي آغاز از آخر ندارد این
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به  ند که دانشجواههایی بودبزرگ معنوي هدیه از تعلیمات بعضی

 نشبی ينتیجهده است. این هدیه به عنوان آموزگار خود ارائه کر

ه بارائه شده است. ولی کیرپال قادر  نسبت به آموزگار هاآن

رفت توان نتیجه گ. از این موضوع میپذیرفتن این هدیه از پال نبود

د. در واقع ه باشپال بود که به سختی بتوان گفت کیرپال استاد واقعیِ

ز ا از جدا شدن کیرپالنوشت و بعد دیگري می شخصِپال براي 

 كاربازارتارز را به عنوان آموزگاري که اعماق تعملیات  اوپال، 

نشان داد یاد کرد. و البته، در این زمان تعلیمات پال تغییر  ويرا به 

  قابل توجهی کرد. 

  

  اتمقدرت کل

  

نکه پال در مورد ای يقطعیت انگیزه اب یمتواننمیما با وجودي که 

 ار کردآموزگاران خود به راحتی صحبت نمیچرا دیگر در مورد 

 واهدش سِمنطقی بر اسا یکه توضیحاینم، و حتی با وجود بدانی

که چرا ام؛ ولی این به خودي خود دلیل اینموجود را ارائه کرده
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ه را حذف کرد را توجیپال اینقدر جلو رفت و نام کیرپال سینگ 

  د. کننمی

براي مثال چرا پال بعضی ارجاعات را به سوامی پریمانادا تغییر داد؟ 

  تغییر داد؟ را به عیسی اشارات خودچرا در بعضی موارد 

گذاشته  هایی باقینخسر ما خ این سواالت، پال برايبراي یافتن پاس

در  یهایی که پال در آن تغییراتنوشتهاست. براي مثال، در یکی از 

بینیم که نه تنها نام کیرپال سینگ را با م داده بود، میارجاعات انجا

هاي درونی خود را گ عوض کرده ، بلکه محل مالقاتسودار سین

د پال از . اگر قصاست از واشنگتن دي سی به نیویورك تغییر داده

، اشدبحذف نام کیرپال براي خارج کردن هرگونه ارتباط با او بوده 

د را نیز به همین علت تغییر داده باش محلباشد که کامالً منطقی می

  را نیز حذف کند. مکانی د این نوع ارتباطتا بتوان –

مامی . او تسپري کردولی در این زمان پال تغییرات دیگري را نیز 

 چون را حذف کرد،» در دو مکانحضور «ارجاعات انجام شده به 

ها رپال با کرد.دم تداعی میبراي مثال، تصور غلطی را در ذهن مر
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و در مورد انعکاس در این مورد صحبت کرد، و توضیح داد که ا

بلکه منظور او چیزي کامالً متفاوت است.  ،کنداثیري صحبت نمی

را یافت، تا بهتر بتواند تغییر » روح سفرِ«در نهایت پال عبارت 

ر دحضور خود به آگاهی را توصیف کند. سپس تمامی ارجاعات 

  کرد.  زینجایگرا با سفر روح  دو مکان

، ماهانتا و سوگماد را افزود. كاپال واژگان جدیدي مانند  ،سپس

اده خواست از واژگانی استفشخصاً اینگونه توضیح داد: که می پال

ند. نکاعی نتد در ذهن رازمینه کند که تصاویر قدیمی و داراي پیش

کردند که او در مورد عقاید مسیحی زیرا مردم اشتباهاً تصور می

اید هندوي مربوط به گورو به روح مقدس یا خدا، یا عقمربوط 

خواست به این امر اشاره کند که تعلیمات کند. او میصحبت می

كا ونی نداشتند، بلکه به حقایق درقدیمی  هاي دینیِنتربطی به س

  مرتبط بودند. 

شدن  هاي تبدیلسختییکبار پال در اواخر زندگی خود در کتاب، 

اینگونه نوشت: 120 – 118صفحات ك در قید حیات، به استاد ا  
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آن اشاره کنم. خواهم در اینجا به اي وجود دارد که مینکته

هاي جنبهیا  كااي در مورد خواهید مقالهبراي مثال وقتی می

هر چه بیشتر در پاراگراف از کلمه بنویسید،  كااستفاده  كا

مندتر اننده قدرتل یافتن به خوکنید، پیغام شما براي انتقا

شود. یا به عبارت دیگر، هنگام صحبت با حضار در یک می

ی استفاده کنید، یا حت كا يهرچه بیشتر از واژه ،سخنرانی

تبدیل به شوید که متوجه میدر یک صحبت معمولی، 

  شود ...قدرت می کانالی براي جریان یافتنِیا  سمبول

شود آن متجلی میفاده کرده و از طریق نور از این کالم است

 کند تا به خوانندگانیک کانال استفاده می و از آن همچون

یا حضار برسد. همچنین همین موضوع را هنگام استفاده از 

در قید حیات، یا  كاکلمات دیگر مانند ماهانتا، استاد 

  پالجی متوجه خواهید شد.  يکلمه
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 هممبف براي اینکه آزمایشهنگام نوشتن یا  ،در روزهاي اول

این روش به وفور استفاده  تا چه حد پیش خواهد رفت، از

این  زکردم. باید توجه کرد که الزم نیست با صداي بلند امی

ن چیزي اتوان این کالم را به عنوکلمه استفاده کنید، ولی می

کنید تا در ذهن  آن را رهاتوانید در ذهن خود قرار داد. می

آن را قرار دهید، یا  ولسمبجاري شود و یا به عنوان یک 

ماهانتا را قرار دهید و اجازه دهید از آن جریان یابد.  صورت  

داند یا تا به حال متوجه آن نشده است، اگر کسی این را نمی

به خاطر این است که هرگز در مورد آن صحبت نکرده بودم. 

دانید ... پس اکنون میتقل نکرده بودم .هرگز این پیغام را من

  ....اینگونه است کارکرد آن ينحوه که

ز آن ا كامنزلگاه قدرتی است که  كا سمبولیا  كاکالم 

 استاد همان صورت تصویرِماهانتا یا  جاري می شود. کالمِ

شود، و این اصولی چیزي است که قدرت از آن جاري می

ه هاي خود باید آن را بست که هنگام نوشتن یا در سخنرانیا



  ها آشکار شدندفصل پنجم: پنهان کاري

741 

 

آن را به مردم منتقل کنید. این همان  یاد داشته باشید، تا

  شود ... آن جاري میاز  كامجرایی است که قدرت 

سخنرانی  هاآن بین حضاري که براياز  شخصییکبار 

را تعریف  كاتوان کردم از من پرسید که چگونه میمی

سخنرانی روزهاي اول اکنکار بود که  در کرد. آن زمان

را  كا، هرگز دسوال کنیکردم، من پاسخ دادم اگر می

  شناخت. دنخواهی

 (در یک طرف آن)بینید که ما مشکلی داریم که پس می

(در طرف دیگر آن) احساسات. این اطالعات هستند و 

که ما یک این –است که باید به خاطر داشته باشیم  اي)نکته(

م. هستی احساساتی کلیت، یا یک نژاد، یا گروهی از مردمِ

 ت که قادر نیستیم (بدون)باید به خاطر داش (همچنین)ولی 

قرار ل بردکنیم ... پس باید بین این دو تعا کار مند بودنهوش

  شود. 
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 دهد که تعلیمات اکنکار تنها از طریقِپال در اینجا توضیح می

که باید با کاربرد ، بلکلمات قابل انتقال نیستند از توصیفی ياستفاده

این جریان  توانندمیهمراه باشند. احساسات  هاآنیک سمبول

و عقل همچنان نیاز دارد که ببیند  ، ولیرا درك کننددرونی 

ال چیز مهمی را در . با وجودي که پبیاموزدآن را  کردعمل ينحوه

کند، باید به یاد داشت که هنگام استفاده از واژگان اینجا بیان می

كا ها به همان نحوسمبولاین  به سازمان، اشارهر براي کنکایا ا 

 ،خواهیم این کلماتکار نخواهند کرد. اگر میهمانند کانال  یعنی

  روح عمل کنند باید به آن واقعیت درونی فکر کنیم. همانند حامالنِ

صورت مفصل در مورد ، پال به يدیگر به یاد ماندنی يقطعهدر 

» شماروح «یا » روح من« هایی نظیرعبارتاینکه چرا دیگر از 

روح  ورد خودکند، چون ما در مکرد، صحبت میاستفاده نمی

یح صح ه با انتخابِکنیم. او سعی کرد نشان دهد کصحبت می

هایی که از نظر توان منظور خود را به آنها میواژگان و عبارت

 ل چیزيامنتقل کرد. ما از زبان براي انتق اندبه آگاهی رسیدهمعنوي 
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اده از این . در نتیجه، با استفکنیممی استفاده ،که فراتر از زبان است

واقعیت توانیم می ترراحت، شده جایگزین جدیدواژگان 

  .متصل کنیم درونی روح  موجودیت هاي معنوي را بهجریان

زیرا ن تغییرات کرد، تمامی ای پال در آن زمان شروع به اعمالِ

انتقال  تر برايتا کانالی بزرگخواست میگفت، همانطور که او می

تمندتر قدر مجراییبراي ایجاد  که بیابد. او آنچه را درونی تعلیمات

رد را تجربه ک آمیز بودموفقیتهاي معنوي جریان نِجاري شدبراي 

در روزهاي اول هنگام نوشتن «. به همین خاطر او گفت، و آموخت

ریابم تا د کردماستفاده می به وفوراز این روش   ،چیزي آزمایشِیا 

  .»موفقیت آمیز خواهد بودتا چه حد 

ی، سینسینات در سمینار پیش از مرگ خودپال در جمالت آخر خود 

 هاي تبدیل شدن بهسختیبا عنوان  همانگونه که در کتاب خود

ثبت شده است،  135 – 134صفحات ك در قید حیات استاد ا

  گفت:
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آوردم را باید  خود اول آثارهایی که در نوشتهبسیاري از 

بازگشته و بازبینی و اصالح کنم. من مانند کسی هستم که 

باید  اندو به او گفتهاست  ه شروع به کار کردهدر دانشگا

داند جام شود کتابی بنویسد، و او نمیکه کارها انبراي این

وقتی و شود کاري انجام دهد، کند. و مجبور می يکاره چ

. و ده سال بعد، اشتباه است ني آآن کار را انجام داد، همه

باید برگشته و کتاب خود را اصالح کرده و آن را بازنویسی 

زیرا همه  ،کندهیچ کس کار جدید او را باور نمی کند، و

هاي اول او را قبول داشتند. این جایگاهی است که من نوشته

  در آن قرار دارم.

  

د که دی دخواهی، داگر آنچه در اینجا بیان شده است را دنبال کنی

او سعی . روابط خود بود در حال انتخابِها پال در تمامی آن

 ضمنی فاهیمِمبا  هاییزمینهان ارتباطاتی که با خود پیشکرد از بیمی

اژگانی جدید ها را با وآن همراه داشتند خودداري کرده و
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پاکی را شکل دهند، و به این  ها و مجاريِسمبولجایگزین کند تا 

ا قادر به واقعیتی که زبان مو دیگران مابین رقراري ارتباط ترتیب ب

  بیان آن نیست، تسهیل شود. 

ي قدیمی هااز سنتآزادي را  قصد داشت تمامی این کارها، پال در

ات تعلیم درونیِ حیاتی و و در عین حال عناصرِ کندوارد اکنکار 

، ولی مهم بودنوي مع ي. سلسلهبگنجاندیشین را در آن پ

که با این سلسله فیزیکی همراه تی اها و عبادها، سنتمحدودیت

  شد، اهمیتی نداشت.می

به رد، نه را تعریف ک كااساتید  معنويِ يبه این ترتیب، پال سلسله

، بلکه تاس مبتنی بر مستندات تاریخیآن که دقت تاریخی  خاطر

ر همیشه یک نف –گویند ها میهمانطور که صوفی –تا نشان دهد 

ایی ناین نور و روش وجود داشته است وبه عنوان قطب معنوي جهان 

، از نژادي به نژاد ي دیگراي به قارهتاریخ از قاره همیشه در طولِ

  از فرهنگی به فرهنگ دیگر در حرکت بوده است. دیگر و
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، ددر نتیجه، زمانی که کیرپال رویکرد خود را نسبت به پال تغییر دا

هاي خود حذف کرد، آن را با سودار نام کیرپال را از نوشتهو پال 

ی شاهد هدف پال در این حینسینگ یا ربازار تارز تعویض کرد، 

 براي یگشودن مجرای تالش برايجدید براي تعلیمات اکنکار بود: 

بدون اینکه درگیر تاریخ و یا ، درون به کارزار بیرون يجوهره

  هاي بیرونی باشد.سنت

  

  ها درست نیستندنظریه بعضی از

  

 این موضوع دادنمیتوان تصور کرد، دیوید اجازه همانطور که می

اي هع رجوع شود. او با یک سري گفتگوبه این راحتی و سادگی رف

از زمانی  گذاشت.ر طوالنی عقاید خود را به بحث میبسیا اینترنتیِ

 نظریاتکه اولین مقاله دانشگاهی خود را نوشت، چنان در مورد 

راهی  دارند. طبیعتاً به دنبالکرد که گویی واقعیت صحبت می خود

ه هایی کدارد. در زیر یکی از بحثتا عقاید خود را زنده نگه بود

  ام:داشتیم را آورده
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در  دکه مدعی هستیشما : توئیچل آنقدر دیوید نوشت

  کرد.صادقانه صحبت نمی خود ورد آموزگارانم

وجود  عچند ارجا ،ورد ل. ران هاباردکه در م ییدبه من بگو

  دارد؟

با توئیچل دچار  66این است که کیرپال در سال  شمانظر 

  مشکل شد.

  ...یدکن خوب، این را اثبات

  خواست من منطقی است.در

براي ل. ران هابارد موجود  ع: چند ارجانوشت داگ

  است؟

چند کالً  1965قبل از سال  اصالًخوب، بگذار ببینیم، دیوید، 

  که زیاد نیست. دبینیله معنوي از پال وجود دارد؟ میمقا
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است؟ اشاره شده  ها به آموزگاران اودر چه تعدادي از آن

  ... %50درصد آن خیلی باالست. شاید بیش از  به نظر من

ري و نظریه ئوهیچ چیز بیشتر از یک ت دگوییهایی که میاین

وانی همخ شماام که شواهد با فرضیات . من نشان دادهندنیست

راي ادعاي خود من متفاوت است. و ب يندارند. پس فرضیه

ام که با شواهد موجود ام، و نشان دادهشواهدي ارائه کرده

  د. نهمخوانی دار

ت، تنها من اشتباه اس يکه فرضیه دثابت کنی دخواهیاگر می

یرپال را ک که در آن پال نامِ دبیابی را هایی از پالباید نوشته

  تغییر داده باشد.  1966سال  پیش از

  عزیز: داگ: نوشت دیوید

  .دفکر کنم متوجه نیستی

نشد.  تأسیس» رسمی«به صورت  1965اکتبر  22اکنکار تا 

  تنها دو ماه از این تاریخ فاصله دارد. 1966سال 
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 درست چند ماه بعد از تأسیس رسمی اکنکارچه چیزي  یدببین

  ایم؟ یافته

  نام کیرپال حذف شد. اینکه 

: نه دیوید، درست چند ماه بعد از تأسیس نوشت داگ

  رسمی اکنکار نبود که تغییر نام کیرپال انجام شد.

از  . پال چند فصلیدرا بخوان انهاي خودتو نوشته یدبرگرد

را در مجله اوریون منتشر کرد که نام کیرپال در  الهیفلوت 

ادامه داشت. سپس  1966تا انتهاي سال  موضوع آن بود. این

بود که دیگر هیچیک  1966 سالِ رِناگهان در نسخه ماه نوامب

د . و از آن زمان بوندنام کیرپال را نداشت ،يهاي بعداز فصل

یک از موارد نوشته و چاپ شده توسط که ناگهان دیگر هیچ

  . ندپال دیگر نام کیرپال را در خود نداشت

نشان  شمارا به  1964اي به مورخ قاله: من منوشت دیوید

  دادم که نام سودار سینگ در آن بود.
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و نام  دنشان دادی شماکه  1964: مقاله سال نوشت داگ

نام کیرپال را هم داشت. پس این  ،سودار سینگ در آن بود

  نیست.  نامبر حذف  مبنیسندي 

دیگري هم که نام سودار سینگ را داشت نیز باز نام  ينوشته

  کیرپال و پریمادا را به همراه داشت.

 را درست متوجه شده شمااگر نظریه  ،داگ: نوشت دیوید

باشم، پال به این خاطر نام کیرپال را حذف کرد چون کیرپال 

  به پال ضربه زد ...

  افت:ی تري براي تمامی این رویدادها بتوانشاید داستان ساده

بعد از اینکه پال اکنکار را تأسیس کرد .... ساختار اسامی و 

ل تا از نظر تاریخی قاب کردکارهاي خود را به نحوي تنظیم 

  د.نردیابی نباش
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به نظر برسم، ولی از نظر  13کلیساخانمِ نه اینکه بخواهم مثل 

  ست؟شما این قابل قبول نی

ا ن رم ي: نه دیوید، مشخص است که نظریهنوشت داگ

  . ددرست متوجه نشدی

اي را از پال نشان دادم که در آن مشخصاً بیان شده من نوشته

او براي ذکر نام کیرپال این بوده است که فکر  بود که دلیلِ

و حس  کرد کیرپال با کارهاي پال هم عقیده استمی

که  ياهیچ ربطی به ضربه موضوع . اینمشترکی با او دارد

ودبانه لی منداشت. حتی اگر کیرپال خی زد کیرپال به پال

ا اگر مودبانه با پال مخالفات کرد، یدیگر از او حمایت نمی

کرد، باز هم همانطور که پال گفت، دلیل کافی براي می

  صحبت نکردن از کیرپال را داشت. 

                                                           

13 Church Lady هاي شخصیت کمدي تلویزیونی بین سال» کلیسا خانم«: یا

که شخصیتی مذهبی و در عین حال حق به جانب را بازي  1990تا  1986

 (مترجم) .کردمی
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از  حتاًصراانیم که دکیرپال می هاي شخصِولی طبق گفته

  ... ودسر مخالفت مودبانه نبموضوع بر کرد. پس پال انتقاد می

گونه همخوانی با هیچاز رویدادها  شما» ترساده«توصیف 

  الهی فلوتهاي فصلاز  چاپ شده . به مجالتوقایع ندارد

چند فصل اول که تا اواسط سال . یداوریون توجه کندر 

عالوه بر نام دیگر ادامه داشتند نام کیرپال را  1966

رات کند که تغیی. این ثابت میدارندآموزگاران پال به همراه 

  .از تأسیس اکنکار نبودکه آغاز شداول پیش یا حتی چند ماه 

، در همین موقع بود که متوجه شدم پال هنوز یددیوید، ببین

به نام  حتاًصراحتی بعد از اینکه اکنکار را تأسیس کرده بود 

کرد، همان موقع بود که از اشاره می خود دیگر آموزگاران

  پرسیدم، چرا پال ناگهان رویکرد خود را تغییر داد؟ خود

  

نظریات دیوید در مورد اینکه موجود در  ترین مشکلِبزرگ ولی

دم را زمانی متوجه شخود را پنهان کند  يکرد گذشتهپال سعی می
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 خبري اکنکار که مربوط به دیوید بود زیر را در گروه يکه نوشته

 ته شده بود که تحت نامخواندم، این نوشته توسط شخصی نوش

  :نوشتو مییتوزاه

  

زمانی که وارد اکنکار شدم در کالس هشتم بودم. یک 

همسایه (واندیال واکر) من را با این تعلیمات آشنا کرد، او 

زمان  نشناخت، او در آمی را کیرپال سینگ وگذشته پال  در

وصل بود. از طریق واندیال7ك (حلقه به باالترین حلقه ا ( 

  کردیم ...من زمان زیادي را با پال صرف می

من در کیست تازه کار بودم. آن زمان در اوهایو من یک ا

توانم به یاد بیاورم که پال ك شدم و میوارد ا 1968سال 

  هنوز کلی مو داشت!!!

  

خطور کرد که چقدر  من ناگهان به ذهنبعد از خواندن این مطلب 

. کیرپال و ل از گروه هاآن ي قدیمی شنیده بودم کههایستکااز 
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 نستم چنین چیزتوابه پال روي آورده بودند. چطور میران هابارد 

اي را از آن روزهاي اول فراموش کنم؟ حتی پال کامالً شناخته شده

گفت، که در آن فردي باال  هم یکی از همین موارد را در داستانِ

از کانادا کیرپال را رها کرده بود تا به اکنکار ملحق شود. این امر 

کرد روابط قبلی خود را ج بود. این دیدگاه که پال سعی میرای

ت. به هیچ وجه با عقل جور در پنهان کرده یا انکار کند مسخره اس

ر د همه چیز راآید. افراد بسیار زیادي در اکنکار بودند که نمی

ه تئوري دیوید به هیچ وج یتدانستند. کلپال می يمورد گذشته

  منطقی نیست، حال از هر دیدگاهی به آن نگاه کنیم. 

ر شد در باوشده با تکراراي که بیش از دو دهه بارها ولی افسانه

ها ی سالشود. حتدانند تبدیل به باور میها را نمیکسانی که واقعیت

داده شد این مطالب ساختگی هستند، کسانی که بعد از اینکه نشان 

ه بودند همچنان آن را در وب کتاب دیوید را به سادگی باور کرد

  اینگونه است. ایمان ها خواهند نوشت. طبیعت ها و کتابسایت
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  اتهامات بیشتر
  

فته صورت گرکه پنهان کاري  انگارنامید، » حذف نام«آنچه دیوید 

 قبالً اها رپال آن هایی بود که شخصِه، در واقع ویرایش نوشتباشد

اي حق دارد . هر نویسندههیچ ایرادي نداردکار  ایننوشته بود. 

هاي بعدي اصالح کند، و هاي خود را در ویرایشها و نوشتهحرف

نچه قبالً ل تغییر آنیاز و دلی يهمانطور که در باال گفتم، پال درباره

  . کردپرده صحبت مینوشته بود بی

اي پال بر هبه مقاصد و انگیزهزند هاماتی که دیوید به پال میات پس

ها. است، بلکه به دلیل انجام آن انجام دادهکه نه کاري  گردند،می

در مورد اینکه هدف  حتی یک مدرك هم براي اثبات باور خود او

ن کنوند، و با توجه به آنچه تاپال پنهان کاري بوده است ندار

 پال در مورد چقدر که توان دیدمی ،آموختیم زندگی پال اوایلِاز

صد رسد که او قکرد. اصالً به نظر نمیپرده صحبت میهمه چیز بی

. ولی زمانی که بحث بر سر پنهان کردن چیزي را داشته باشد
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ردم به هر آنچه بتوانند تصور ها و مقاصد دیگران است، مانگیزه

  ست است.در هاآن زنند، گویی که تصوراتکنند چنگ می

داد رویاوالً، دیوید مدعی است که جدایی پال از کیرپال به خاطر 

رد. ثابت کخالف آن را دیوید  خودان ببر بود، که تحقیقات دند

مدعی بود که پال نام آموزگاران  دوبارهدوماً، دیوید با اطمینان 

د اي براي خلق تعلیمات جدید خودیمی خود را تغییر داد تا افسانهق

ها نفر از آید، چون دهدر نمیایجاد کند، که اصالً با عقل جور 

ود ها بهایی که پال قبالً در آندر گروهشاگردان پال بودند که 

 نهانِپ ي. او انگیزهباز دست بر نداشتولی دیوید بودند.  همراه او

اش ت دیگري را فکند، گویی که واقعیاز پال نمایان می را دیگري

یف از توص، دیوید بعد . در پیوست سه از کتاب خودکرده است

وي تواند جلده بین پال و کیرپال، دوباره نمیهاي رد و بدل شنامه

  کند:اتهام دیگري را به پال روانه می خود را بگیرد و
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مادیات باعث جدایی به غیر از  مشخصاً هیچ دلیلِ دیگري

روع به ر اکنکار اینگوه شنشد. اگکیرپال سینگ از توئیچل 

د به منالقهع کرد (با جذب تعداد زیادي آمریکاییِکار نمی

ت ماورائی که حاضر بودند باب سفر اثیري و دیگر موضوعات

، توئیچل همچنان د)عضویت، کتاب و مصاحبه پول دهن

رد. ولی کرا با کیرپال سینگ حفظ می خودي رابطه دوستانه

ید جدي براي امپراطوري در تهد مشخص شد که کیرپال

ري توئیچل بود، زیرا بر خالف اکنکار، گیحال شکل

را به صورت مجانی ارائه  خود یماتتعل روحانی ست سنگ

، تصمیم توئیچل مبنی بر پنهان کردن مجموعکرد. در می

با سوامی پریمانادا، کیرپال سینگ و دیگران به  خود روابط

  نظر دلیل مادي داشته است. 

  

کنکار کند اما در فصلی دیگر در مورد این باور دیوید که فکر می

صحبت خواهیم کرد. ولی، از تعلیمات کیرپال مشتق شده است 
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 ی،اسنه اسبدون هیچگو را بینیم که دیوید دارد ادعاهاییدوباره می

راي پال ب يکرد. این نظر که انگیزهبیان می ،مگر تصورات خود

 لِبق اسوامی ازتوانست در رادبود که نمی ز اکنکار به این خاطرآغا

را آورد مسخره است. هرکسی که پالمعنوي پول در تعلیمات 

 پولی يانگیزه زندگی خود هیچوقت درداند که شناسد میمی

، این دیدگاه دیوید کامالً با شرایط پال در آن آن، عالوه بر نداشت

  زمان متناقض است. 

 دنمحافظت کربراي  چگونه منبع مالیپال هی 1966و  1965در سال 

نداشت، پس چطور ممکن است کیرپال تهدیدي براي او باشد؟ در 

وجود نداشت. در » گیريدر حال شگل امپراطوريِ«آن روزها هیچ 

واقع، همانطور که پال بارها بیان کرده بود، در آن زمان به شدت با 

د. همانطور نکالت مالی درگیر بود تا بتواند زندگی خود را سرمشک

اندید عجیب براي ک که در فصل بعدي خواهیم دید، پال یک ستونِ

نسخه از  1500ها چاپ نوشت زیرا آن 1966 – 67در سال  14پرس

                                                           

14 Candid Press 
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پول  الپ را به او پیشنهاد داده بودند، زیرا نامه اکنکارمعرفی کتابچه

ر مت هها را به قینداشت. او این کتابچه کارجام اینکافی را براي ان

ها هایی که دیوید از آنلکدام دو دالر فروخت. پس آن پو

 گوید کجاست؟می

دوام  او ، پال در عجب بود که آیا کارها و آثار60در اواسط دهه 

یل متکی بود، وخواهند آورد یا نه. او حداقل تا حدي به درآمد گ 

به دانشگاه بازگشته و تواندمییل قول داده بود که روزي به گ 

را بگیرد. او همچنین در قبال دریافت مبغلی  مدرك خود

، تا کمی پول داشته باشد و کردقرائت میویدیا  كا ،الزحمهحق

  تعلیمات اکنکار را ادامه دهد.  بنا نمودنِ مربوط به کارهاي

1971مارس سال  در سمینار آموزش جوانان در الس وگاس، ماه ،

  یر را تعریف کرد:پال داستان ز

  

کردیم... آن روزها که کارها را شروع میدانید! می

ثل ببینم. م را در تصویرهاي ذهنی خود كاتوانستم این می
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فتم، گافتاد و با خودم میکودك حبابی بود. زمین می یک

شد! دوباره بلند می انید چهدسپس، می» دیگه آخرشه.«

  رفت. شد و راه میمی

دادیم (توزیع در الس وگاس انجام می کهی توزیع کارِ

انجام  67یا  66هاي که در سالها) ها و دیسکورسکتاب

د بود ولی کاري از دستمان بر مان خیلی بدادیم، خدماتمی

نداشتیم. هر کس بر سر آن  آمد چون امکانات الزم رانمی

آمد، بیش از دو سال دوام نداشت، زیرا کار سنگینی می کار

. تا وقتی جان (نیرو) به صورت آورداز پاي در میرا  آدمبود. 

خوردیم و در به در و دیوار می شیشمان آمد، هممنظم پ

 ،ار پخشزروز کارگ یافتیم ... یکنهایت سازمان و جهت 

... خوب«. خیلی راحت. با خودم گفتم، ما را رها کرد و رفت

  » همه چیز تمام شد. کارمان تمام است. آخره راهه.

ترتیب کارها را دادم به اینجا (الس وگاس)، باالخره  آمدم

ها را راه انداختم. ولی این تا زمانی ادامه داشت و دوباره آن
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کار آمد، با  که دفتري باز کردیم، و میلی (مور) بر سرِ

امالك  اداريِ گاهوجودي که یک کار تمام وقت در جای

داد تا آمد و کارها را انجام میها میشهر داشت. او شب

تا  یدثبات رس. سپس به آرامی به سر و سامان گرفتدوباره 

 به که جان آمد، و جان آن را گسترش داد و تبدیل زمانی

که امور دارد به  دیدمیک سیستم کاربردي کرد، من می

که وجود  هاییکانالرسد. هیچ چیز مثل مقداري بلوغ می

 هاییکانالما  يداشتند اهمیت نداشت. و از آنجا که همه

چطور ممکن است کارها بدون منفرد و جمعی هستیم، 

  ؟ وري و کارایی به ثمر برسندداشتنِ بهره

  

ایداري پال را نوشت، او پ يتا قبل از اینکه برد استایگر زندگی نامه

 که دندان ببرافتاد.  1968مالی را تجربه نکرد. که این اتفاق در سال 

بل از اکنکار بود که تا ق کاملِ منتشر شد، تنها کتابِ 1967در سال 

پال چقدر  1966و  1965آن زمان منتشر شده بود. پس در سال هاي 
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ل در حال شک امپراطوريِ«اکنکار در آورده بود؟ این  طریقپول از 

  کجا بود؟ فقط در ذهن دیوید. » گیري

در  دهاي خوافسانه تنهادیوید دهد ت که نشان میاینگونه ادعاها اس

بینیم، تصورات دیوید را می . ما انعکاسِکردترسیم میرا پال  مورد

د یهمانطور که دیو . ولی براي اینکه عادل باشیم ورا واقعی نه پالِ

هاي او بسیاري از ایده اشاره کرد، باید به این نکته اشاره کرد که

 ریافت کرده بود. مطلبخیالی خود را از دیگر منتقدان اکنکار د

 یگرِد آنچیزي است که پیروانِ يزیر از کتاب دیوید نشان دهنده

  کیرپال به او گفته بودند:

  

روابط قبلی توئیچل با کیرپال  تناقضات موجود در انکارِ

 ست روحانیید بود که بعضی واصلین سینگ آنقدر شد

قادر نبودند آن را نادیده بگیرند. چندي از پیروان  سنگ

ا بین توئیچل ب يرابطه اطالعات و جزئیات ،شناخته شده

ت روحانی سکیرپال سینگ را بازگو کردند. حتی استاد 
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خود به شخصه در مورد اقدامات عجیب توئیچل  سنگ

  گفت:

ن . یک آمریکایی که توسط مگویدبله، بله. خیلی دروغ می«

دست خط  بهرا  او من گزارش وصلِ –شده بود واصل 

  خودش دارم.

 یک چیزهایی کنند.ن کارها را میاین افراد هستند که ای«

ست. ا تبلیغاتاو در حال  افتند. اکنونگیر می دارند، و زود

گوید که هرگز توسط من واصل نشده بود. او در سال او می

ند. افتد. بعضی خیلی زود در طریق گیر میواصل ش 1955

رهایی از این نفس خیلی سخت است مگر اینکه فرد نوعی 

حمایت داشته باشد. این یک نمونه زنده است. او چند کتاب 

  »دیگر هم نوشته است. نیازي نیست نام او را ببرم.

  

نکار ااو را  دریافت وصل ازکیرپال به شخصه مدعی است که پال 

باال نشان  يهنوشت. پیروان کیرپال این اتهام را پذیرفته بودند. کردمی
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اه پال در اشتب ذهنی از رفتار دهد که پیروان کیرپال چنان تصورِمی

  خواستند آن را با همه در میان بگذارند. سر داشتند که می

نام کیرپال خودداري کرد، این موضوع  وردنِبعد از اینکه پال از آ

ي هپال سعی دارد رابط بر علت شد تا متصور شوند مزید هابراي آن

 دهد نیست که نشان يلی هیچ چیزبا کیرپال را پنهان کند. و خود

ست حقیقت در پال پنهان کاري بوده است، و در واقع يانگیزه که

دهد: پال متوجه شد که نباید در اکنکار به خالف این را نشان می

هاي بود که کیرپال با کار نام کیرپال اشاره کند زیرا مشخص شده

  راه نیست. پال هم

ی روحان هايسنگیستکه  هاییبینید، داستانهمانطور که می

لی . وخود داشت يجریانی از اتهامات را در پس زمینه ،گفتندمی

ثیف ک از دروغی یک داستان ترتیب دادنِ ايبا سعی بردیوید هم 

کرد پال سعی می او ،نگریستسیاه، به همین صورت به قضایا می و

ها خیر ، نیت آندیگربه عبارت را نمایان کند.  بدطینت توئیچلِ

بوده است، در عین حال تالش پال براي فاصله گرفتن و رها کردن 
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 ودخ دون اینکه حتی یکبار دوستی قدیمیدر سکوت، ب خود روابط

نهان پ ترینسیاهها به صورت ا با کیرپال منکر شود، از طرف آنر

  شد.ها دیده میکاري

کیرپال و  پیوسته از انتقادات انِجری این ولی حتی با وجود

او، دیوید همچنان جسارت آن را داشت که بگوید،  هايسنگیست

امپراطوري در حال شکل گیري پال نبود، او  اگر بر سر مسائل مالیِ

  کرد!حفظ میرا همچنان دوستی خود با کیرپال 

  می دهد:دیوید به این ترتیب ادامه 

  

کیرپال  هايدر نهایت مشخص نشد که چگونه صحبت

حوي هرنبهولی . ه بودرسید سینگ در مورد پال به گوش او

ود)، یا از کسی شنیده ب رسیده بود (نوار، نامه، که به گوش او

هم مشخص است: اگر  خیلی ناراضی بود. دلیل آنپال  واقعاً

را د و آنونگ واصل شده بخبر اینکه پال توسط کیرپال سی

 گذاربنیاننمود که ، اینگونه میشدپخش می کردانکار می



 تمام حقیقت

766 
 

گوید؛ و استادي که دروغ بگوید (فریب اکنکار دروغ می

دهد یا پنهان کاري کند) براي بسیاري از جویندگان معنوي 

یرانه ي پیشگآید. براي همین، با راهکاراستاد به حساب نمی

اي تحقیرآمیز به کیرپال سینگ و عجیب، توئیچل نامه

فرستاد، واصل شدن توسط او را انکار کرد، و او را تهدید 

 رپال سینگ اینکه اگر کی –قانونی  بدون اساسِ –کرد 

علیه او دعوي قانونی پیش خواهد ، بر موضوع را ادامه دهد

  گرفت.

  

 حال خیال روشن شده باشد که دیوید دوباره در شما باید براي

هم  آن دلیل« :دگویهاي پال است. میپردازي در مورد انگیزه

از درست است. ولی ب باشد کهمطمئن میگویی که » مشخص است

ی حمله ی واقعاً داشت به چه کسبیایید نگاه کنیم و ببینیم چه کس

دیگر اسمی از کیرپال نیاورد.  1966کرد. پال هرگز بعد از سال می

 داد. اینال را مورد انتقادات خود قرار میناً پکیرپال بود که عل
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کیرپال و پیروان او بودند که پنهان کاري را تصور کردند که هرگز 

 قرار دادن انتقاد مورد روي نداده بود. پال تنها سعی داشت بدون

یرپال کاز آنجایی که  حفظ کند، وبا دیگران فاصله خود را  ،کسی

تعلیمات پال ربطی داشته باشد، همین خواست به نشان داد که نمی

کار را هم کرد. سپس پال تصمیم گرفت که اکنکار باید بر روي 

کرده با کیرپال مطالعه میخود بایستد. او هرگز منکر اینکه  يپا

ی نبود که قصد پنهان کردن آن را داشته . هیچ دروغنشداست، 

هم امر مترا به این باشد. این کیرپال و پیروان او هستند که او 

ها، پال یک نامه بعد از پنج سال از گذشت این جنگ کنند.می

  شخصی به کیرپال نوشت. 

 هايلد کلمپ به من اجازه داد تا فایلزمانی که هارو 1983در سال 

. ارمبه یاد دقدیمی پال را ببینیم، یک نسخه از این نامه را دیدم. 

ي کرد برامی متوجه شدم این بود که پال سعیآنچه از متن نامه 

و ا نبوده است، و پال هم واصلِ پال کیرپال روشن کند که او استاد

ال در مورد تعلیمات پ حس تملکیپس کیرپال هیچ نبوده است، 
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داد خواسته بود رفتارهایی که نشان مینباید داشته باشد، و پال از او 

  را پایان دهد.  باشدمی مالک تعلیمات او

پال مطالعه با کیرپال یا که در آن  را مدرکی عالوه بر آن، دیوید

ی نیافت. وقتی از او مدرک را منکر شده باشد، واصل شدن توسط او

 تنها یک نقل قول براي اثبات خواسته شد، براي اثبات این موارد

اي برداشت شده بود آورد. این نقل قول از مقاله خود هايحرف

شر منتك رهبري ا ينامهماه جوالي، آگوست و سپتامبرِ ماه درکه 

بود. این » اي طال نیستهر چیز درخشنده«شده بود و عنوان آن 

مقاله مشتمل بر یک نوشته کوتاه است که دیوید مدعی است از 

پال به کیرپال برداشته شده است. در زیر متن کامل نامه  ينامه

  آورده شده است: 

  

ا م، یاهرا به عنوان یک استاد در نظر نداشت شمامن هرگز 

و از نظرم  ،دکسی را داشته باشی دادن به توانایی وصلاینکه 

ما شمعنوي نیستند. تعلیمات  یبا هدف تماماً شماکارهاي 
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به  دیقادر نیستشما  ،گرهستند و به عنوان یک موعظه قدیمی

  . دکسی از نظر معنوي کمک کنی

  

ي آن روز يشده بود که نویسنده اي برداشتاین نوشته از مقاله

اسوامی بود و مانند خیلی از افراد دیگر از موضوع پال دانشجوي راد

، بود هپنج سال بعد از مرگ پال نوشته شد مقاله آگاهی داشت. این

حدس  توانل در این مقاله نوشته نشد. پس میولی هرگز نام کیرپا

ده ش شخصی پال به کیرپال برداشت ينامهزد که این نوشته از 

وده است، باصلی پال  يیم که نویسندهیایید فرض کنولی باست. 

مطرح می شوند: منظور اصلی او  در این صورت، این سواالت

ده است؟ کراست که با کیرپال مطالعه می اینچیست؟ آیا او منکر 

رپال وصل با کی آیا او منکر این است که حتی یکبار هم در مراسمِ

یک هیچ اي دیوید،شرکت داشته است؟ خیر، حتی بر خالف ادعاه

  . نیست گیرينتیجهاز این موارد از این نامه قابل 
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گوید دروغ است: ن وجود دارد که دیوید میولی یک عبارت در آ

تر در پیش» م...اهر نظر نداشترا به عنوان یک استاد دشما من هرگز «

هفت  زهاي پال دیدیم که او مکرراً کیرپال را به عنوان یکی انوشته

ها آموزش دیده بود و حدوداً در سال رفی کرد که از آناستادي مع

او  هچیزهاي بیشتري در مورد تعلیمات جریان صوتی باول، کیرپال 

ه کیرپال را ب ترپیشگوید پال آموخت. دیوید حق دارد که می

  عنوان استاد معرفی کرده بود. 

ی نامه شخص یک . اینبودولی دیوید از اساس اشتباه متوجه شده 

ن اولین ایعمومی.  است که پال به کیرپال نوشت، نه یک اظهار نظرِ

و بدل شد. هم پال بین آن دو رد  1966از سال بعد اي است که نامه

ه در روزهاي اول براي هم نامه دانستند کو هم کیرپال می

 سپ داشتند آگاه بودند در گذشتهاي که نوشتند. هر دو از رابطهمی

به  اشدکرده بور کنیم پال سعی طقی نیست که حتی تصاصالً من

اد بگوید که هرگز به او اعتبار یک است خصوصیاي کیرپال در نامه

رد در مو پالشد. نداده است. او منکر هیچ چیزي نمییا آموزگار را 
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ه و زمانی که کیرپال ب از او کیرپال يانتقادات عمومی و پیوسته

ناخلف  ش آموزِگویی پال یک دانرد که کاي رفتار میگونه

  .نوشتنامه  وي بهبه صورت خصوصی اوست، 

منبع  پال را به عنوانکیر ،این نوشته این است که پال ينکته کلِ

ما شاز این پس دیگر «گفت، جاي آن می به دید. اگراکنکار نمی

یر م محتواي نوشته بدون تغیباز ه...» را به عنوان استاد در نظر ندارم 

اي از ، که گزارهداشتاند. همچنین با مابقی جمله همخوانی ممی

فاده هایی که استگذارهزمان حال است نه گذشته. پس شاید پال در 

 ماتدر مورد اینکه همیشه تعلی صادقانه کرد اشتباه کرد. یا شایدمی

و از ، ولی اکردصحبت میدید، سنتی می یکیرپال را از دیدگاه

ی بین داد که علت آن دوستاعتبار یک استاد را میبه کیرپال ابتدا 

  آن دو و خواست پال براي دادن اعتبار به دیگران بود. 

 هايبا حرف هاي جدیدحرف موجود بینِ قصد من توجیه تناقض

 وجود دارد. دانستن آن تناقضدانم چرا این قدیمی پال نیست. نمی

م نشان دهه نیست. قصد من این بود ک هم ولی نیازي بد نیست
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 خارجی کرده است نشان دهد که وجوددیوید چیزي را سعی می

  ندارد. 

مقابل  خواسته است درتوان نتیجه گرفت که پال از این نوشته نمی

رتیب ، تا به این تاستاد بودن کیرپال را انکار کند چشم دیگران،

 خصوصی ي، زیرا این نامه یک نامهنمایدخود را پنهان  يگذشته

ر توان نتیجه گرفت که پال منکوه بر این، از این نامه نمیاست. عال

رکت شیرپال با ک یوصل فراینداین شده است که در گذشته طی 

 اینبرداشت کرد  از این نامه توان. در واقع، آنچه میکرده است

ی ایکه او یکبار واصل شده است، ولی این وصل هیچ معناست 

رپال توان اند و کیسنتی بودهه زیرا تعلیمات کیرپال نداشت او براي

تر از آن را نداشت. مهم ه استخواستل میهایی که پادادن وصل

ت ز او نیست، پس حقی نداشآموکه دیگر دانش گفتبه کیرپال 

اي تظاهر کند که هنوز آموزگار پال است. زمانی که نامه به گونه

  . ه استهمین بود او که منظور شدماصلی را خواندم، مطمئن 
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ك بود. که البته مدر نها مدرك دیوید براي اثبات ادعاي خودن تای

که  و متوجه شدمنبود. ولی، شانس (دوباره) به ما رو کرد،  معتبري

شروع تمامی این موارد چیز دیگري بوده است. علت  

  

  سوءتفاهم ناشی از عقاید متفاوت
  

 .کنندبینش ما را رنگ آمیزي می ستم باورها و عقاید ما،سی

توان این را دید که شاهد سوءتفاهم بین افرادي مخصوصاً زمانی می

  با سطوح آگاهی متفاوت هستیم. 

دن پال سعی دارد واصل ش که اینکه کیرپال باور داشت من به نظر

را پنهان ي وبا  خود يرابطهبدین ترتیب تا  وي را انکار کندتوسط 

اطالعات شود. با توجه به از همین موضوع ناشی می نیز کند

ودي به جدیدي که از دوست قدیمی خود دریافت کردم، و به ز

علت اصلی این سوء تفاهم را کنم آن خواهیم پرداخت، فکر می

  ایم. یافته
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صوصاً است، مخ ردیابی این موارد در گذشته خیلی شگفت انگیز

شوید مردمی که خود در آن زمان درگیر این زمانی که متوجه می

 زا نبودند مشکل را بیابند. به نظر مشکل اصلی موارد بودند قادر

. هستندی مبتن یمتفاوتکه بر باورهاي  شودناشی میعقاید محکمی 

قادر به  ،یماکه در جنگ با دیگران گیر افتاده به این ترتیب زمانی

  نیستیم. مقابلظریف موجود در طرف هاي درك نکته

  

  نوشت: براي مثال، دیوید در کتاب خود

، دفتر مرکزي اکنکار هرگونه ارتباط 1970در دهه 

وئیچل در ت یا هرگونه اظهارِ ،فقید با کیرپالِ خود گذاربنیان

رد  یاًقو را روحانی ست سنگ ستاد بودن آموزگارِرابطه با ا

  کرد. 

  

اي که از اکنکار دریافت کرده من و دیوید دوباره اولین نامهاخیراً، 

ذار گهرگونه ارتباط بنیان«بود و مدعی بود که در آن اکنکار 
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اکنکار با کیرپال فقید یا هرگونه اظهار توئیچل در رابطه با استاد 

را بررسی » ، را قویاً رد کردروحانی ست سنگبودن آموزگار 

  کردیم.

نامه ین ادید من اصالً چنین برداشتی از براي دیوید هم وقتی که می

نداشتم، عجیب بود. او از من خواست که دوباره نامه را بخوانم، که 

خواندم. بعد گفت نباید فراموش کنیم که اکنکار به نامه او پاسخ 

  داده بود، که آن نامه را هم براي همه گذاشت تا بخوانند. 

بیایید به این دو نامه نگاهی بیاندازیم و ببینیم واقعاً چه اتفاقی افتاد. 

  ه اول دیوید به اکنکار در زیر آمده است:نام

  

گزارشی جامع در مورد جنبش اکنکار و  يمن در حال تهیه

آن یعنی پال توئیچل فقید هستم. محتواي اصلی  گذاربنیان

  ام در مورد بیوگرافی معنوي آقاي توئیچل است.مقاله

نچه ام که با آدست یافتهبه اطالعاتی  من در تحقیقات خود

ال، باشند. براي مثمنتشر کرده است متفاوت میوه شما گر
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 ايدر حال دریافت مدارك بایگانی شدهمن در حال حاضر 

چل و غیره) هستم هاي آقاي توئیهایی از نامه(از جمله نسخه

جنبش اکنکار مشخصاً با یک  گذاربنیاندهد که نشان می

ی خود در دهل ز مرگگورو به نام کیرپال سینگ که قبل ا

کرد، رابطه داشته است. در واقع، آقاي هند زندگی می نو در

 وصل دریافت کردهتوسط او  1950توئیچل در اواخر دهه 

نویس از کتابی با پیش يیک نسخه 1963است و در سال 

را به این گورو یعنی ساردار کیرپال سینگ  دندان ببرعنوان 

  از دهلی نو ارسال کرده است. 

ه اکنکار در رابطه سمی گروسوال من این است که موضع ر

تند ظر قانونی نیز معتبر هسهاي مستند که از نبا این واقعیت

  باشد.چه می

  

در حال ه ک ه بودپیش گفت هادیوید هرگز شواهد مستندي که سال

. دیگري است ین موضوعِرا نشان نداد، ولی ا باشدمیها دریافت آن
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ریافت داروین د سردفتراي که دیوید از برنادین برلین، در زیر نامه

  کرد، آمده است:

  

  دیوید عزیز،

درخواست دریافت  مارس با موضوعِ 19از نامه مورخ 

ري پال توئیچل در رابطه با گزارش اطالعات در مورد ش

جامع شما در مورد جنبش اکنکار متشکرم. امیدوارم بتوانم 

  در این راستا خدمتی کنم.

به پال  اند نسبتکردهاسوامی سعی رادینگ و گروه کیرپال س

اده فباشند و از آن براي مقاصد خود است» مدعی«توئیچل 

عی ی نیز سهاي غربی و شرقکنند، همانطور که دیگر گروه

د و باره گفته بواند. پال بارها در اینکار داشتهدر انجام این

بار طی یک نامه به کیرپال سینگ و همکاران او عنوان یک

و  سینگ بر علیهلزوم موضوع را کرده بود که در صورت 

به خاطر تهدیدها و به دادگاه خواهد کشانید.  او همکاران



 تمام حقیقت

778 
 

سعی  15اناو مطالبی که کیرپال سینگ و آقاي کتحقیرها 

امضاي پال در تعداد زیادي اوراق بر علیه او  داشتند با جعلِ

خانم  پال یعنی همسراستفاده کنند، پال این نامه را نوشت، و 

  اجازه داد تا آن نامه را بخوانم.گیل توئیچل به من 

در قید حیات اظهار  كا، استاد ماهانتاري داروین گراس، ش

 كا اداستداند پال توئیچل تنها دو کرده است که به حق می

داشته است: ربازار تارز تبتی، و  خود در طول اقامت زمینی

 ياساتید. این دو تنها سودار سینگ، و نه هیچ کس دیگر

  بودند که پال تویئچل را واصل نمودند.

با عنوان جاپ  خود ، گورو ناناك در کتاب15ده ص در طولِ

(که در کتابخانه موجود است) از اکنکار نوشته است.  16جی

او وصل دوم خود در اکنکار را از ربازار تارز دریافت کرده 

فترچه د«بود. به پیوست یک نسخه از کتاب پال با عنوان 

                                                           

15 Mr. Khanna 
16 JAP JI 
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اکنکار، تاریخچه آن و  لحاظ شده است که در آن »معنوي

هاي متعددي معرفی شده است. گروه كااساتید 

هاي ناناك را دریافت کرده و سازمانو گور هايآموزش

اند ولی از کالم اکنکار خود را حول محور آن شکل داده

ها از اصول نور و صوت استفاده کرده اند، آننکردهاستفاده 

  بهشت محدود بودند. اول طبقه سه و به 

موجود  ها و اصواتاسامی، مکان ،کاستی با عنوانِنوار در 

 سودار سینگ اولین استادي«گوید: می ، پالهادیسکورس در

بود که تحت نظر او آموزش دیدم. او صوفی بود ولی 

داد، زیرا کار را آموزش میگروهی مشتق شده با نام اکن

د شده بود و یک معب اکنکارصوفیزم را رها کرده بود و وارد 

  »کوچک یا یک صومعه در اهللا آباد هندوستان داشت.
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گورو : «که دهداینگونه ادامه میدر همان نوار کاست، پال 

 19را تأسیس کرد. ساوان سینگ 18کسی نظامِ 17ناناك

آخرین نفر از اساتید گروه سوامی بود ... و کیرپال سینگ 

از اساتید قرار دارد، همینطور  سلسلهمدعی بود که در همان 

ساوان سینگ بود همین  يشاران سینگ هم که برادرزاده

ادعا را داشت، ولی هیچ یک از این دو استاد نبودند زیرا این 

  .»ه بودسلسله با ساوان سینگ به پایان رسید

 ذاریم، وگسپاس دارید اکنکار اي که بهدیوید، از عالقه

خوشحال خواهیم شد یک نسخه از گزارش تکمیل شده 

ارسال  ام برايبایگانی  جهترا در صورت امکان  خود

به من ارسال کنید و من آن را به توانید آن را نمایید. شما می

  ري داروین گراس خواهم داد.ش

                                                           

17 Guru Nanak 
18 Sikh Order 
19 Sawan Singh 
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  با تشکر

  دین برلینبرنا

  دفترسر

  

بعد از اینکه دوباره این دو نامه را خواندم، به دیوید گفتم که هنوز 

ا ببینم. رابطه پال با کیرپال ر يسرسختانهتوانم در این نامه انکار نمی

اینکه با هم مخالف بودیم اشکالی نداشت، چون بحث سر نظریات 

 ر داشت کهاي اصراولی چرا به گونه ،این دو نامه بودو تفسیر 

  واقعیت دارند؟  گویی نظرات و تفسیرهاي او

. دیوید آمده استداشتیم  این جریاندر اینجا گفتگویی که بعد از 

  نوشت:
  

له، اولین نامه خیلی دوستانه و خیلی مودبانه بود ... حتی اوه ب

  فرستادند. نم مجانی (دفترچه معنوي) براي یک کتابِ
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ه نامه که چگونه ب دو ببینی دولی اگر محتواي نامه را بخوانی

ها به وضوح شد که آن داسخ دادند، متوجه خواهیمن پ

 را انکار کرده و تا جایی هرگونه ارتباط کیرپال/توئیچل

گویند کیرپال نام توئیچل را براي روند که میپیش می

  مقاصد خود جعل کرد.

  

  من پاسخ دادم:

بینم. و  نمی انکاري از رابطه کیرپال/توئیچلدیوید، من هیچ 

  مشخص و واضح نیست. نم اصالً هم براي ،این انکار

مان متفاوت است ایرادي ندارد. وجود این اگر دیدگاه

یر و تفس يوهنح براختالفات به این معنی است که بحث 

  ها. نظرات است، نه واقعیت

ل اگوید که پال هرگز با کیرپنامه نمی این به طور مثال،

گوید که پال هرگز با مطالعه نکرده است. همچنین نمی

ی از ی حضور نداشته است. یککیرپال در مراسم وصل
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هاي تفسیر نامه این است که برنادین گفت پال تنها دو نخسر

تنها اساتیدي بودند که او  ،داشته است. و این دو كااستاد 

وشته بزرگ نبا حروف را واصل کردند. به تأکید استاد که 

  20.یدشده است توجه کن

را تر کنم، زیروشن شما این موضوع را کمی براي یدبگذار

 ستااین موضوع روشن  هایستاککنم براي اغلب فکر می

ز انه. از نظر بعضی غسل تعمید وصل است.  شماولی براي 

سوامی یک استاد است. ولی بعضی هر گورویی در رادانظر 

ها چنین تصوري ندارند. استاد کسی است که یستاکاغلب 

یا باالتر از آن باشد، و بتواند مطابق با  9حقیقتاً واصل حلقه 

آموزش داده شده است، از درون و  اك آنچه در تعلیمات

از بیرون آموزش دهد. منظور داروین و برنادین هم همین 

                                                           

ت. استاد با حروف بزرگ انگلیسی نوشته شده اس انگلیسیِ ي انگلیسی کالمدر نامه 20

  (مترجم)
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است، الاقل نظر من با توجه به شناختی که از این دو دارم 

  اینگونه است.

ید یک مراسم است که تعم غسلِ ،هایستکااز دیدگاه 

وجود ارتباطی معنوي در پس آن  ،هاروزي چون وصل

داشته است، ولی امروز تنها یک مراسم بیرونی است. شاید 

معانی عاطفی خاصی داشته باشد، ولی دیگر یک وصل 

ست ا دلیلنیست. و از نظر من به همین  كاواقعی مانند وصل 

  اظهار نظر کرد. خود يکه برنادین آنطور در نامه

این به معنی آن نیست که پال هرگز با آموزگار دیگري 

این  ، بلکه موضوعی شرکت نکردهلعه نکرده یا در مراسممطا

 به او وصل كااست که هیچ کس به غیر از این دو استاد 

نوشت  خود، 1993ي مورخ ندادند. حتی داروین در نامه كا

 ولی –که پال با آموزگاران متعددي به مطالعه پرداخت 

طالعه به م كاهمچنان باور داشت که تنها تحت نظر دو استاد 

ن خاطر ؟ به همیدینیباست. آیا تفاوت را در اینجا میپرداخته 
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له آخرین استاد از سلسگوید ساوان سینگ میاست که پال 

که  دیدقت کنسوامی بود. مابقی استاد نبودند. اساتید رادا

  21ننوشته است. بزرگدیگر استاد را با حروف 

ر موضوع ب هاي تاریخی ندارد.این موضوع ربطی به واقعیت

  سر تفسیر اکتسابات معنوي است.

تواند نظر خود را در این رابطه معلوم است که هر کس می

هاي واقعاً یک استاد بود؟ آیا او وصلبگوید. آیا کیرپال 

داد؟ به این ترتیب سوال اصلی ما این خواهد بود واقعی می

 جاست. برنادین وکه یک استاد کیست؟ نکته در همین

ها بر گفتند، که تمرکز آن شماخود را به داروین تفسیر 

  هاي درونی بوده است، نه مراسم بیرونی.وصل

                                                           

اول  ك اشاره شده است، حروفي مورد اشاره، هرکجا به اساتید ادر نامه  21

با حرف بزرگ نوشته شده، ولی زمانی که به دیگران » Master«استاد یعنی 

استاد با حروف  شوند،که در اکنکار استاد محسوب نمی اشاره شده است

  (مترجم). »master«شود، یعنی کوچک آغاز می
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 دوییگ، آنقدر که به وضوح میدمخالف هستیبا داروین  شما

کند. ولی از نظر من، موضوع بر سر دیدگاه است، اشتباه می

کی ی و فیزیبر سر رویدادهاي تاریخ شمانه واقعیت. بحث 

 منشأ معنوي و درونیِ سر است، در حالی که بحث داروین بر

پال است. تعلیمات  

مکن کند و داروین مداروین اشتباه می دتصور کنی شماید شا

ا اختالف ه، ولی ایندکنیاشتباه می شمااست تصور کند که 

هاي ن کاري. این یعنی به خاطر دیدگاهنظر هستند، نه پنها

ف نظر ایجاد شده است، نه اینکه فردي سعی مختلف، اختال

  کند. پنهانها را داشته باشد واقعیت

هاي خود در مورد اینکه اکنکار دیدگاه دخواهیحال اگر می

 دنیرا انکار کرد بیان ک» کیرپال/توئیچل يهرگونه رابطه«

شدت اعتبار کار به اشکالی ندارد، ولی از نظر من با این

 . اگر چیزي را به عنوان واقعیتدآوریکتاب خود را پایین می

و بعد مشخص شود که مشکل بر سر تفسیر بوده  دبیان کنی
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 به عنوان تالشی ،از دیدگاه دیگر افراد شمااست، کتاب 

م ها به چشهاي آنریب دیگران و تحریف گفتهبراي تخ

اي ب اصالً گزارش صادقانه و منصفانهآید. به این ترتیمی

  نخواهد بود.

  ؟ دمن را متوجه می شویمنظور 

یشنهاد ، بلکه پیدگویم که دیدگاه خود را تغییر بدهنمیمن 

شان ن انمن فقط این است که آن را به عنوان تفسیر خودت

کر فکه چرا اینگونه  دتوضیح دهی دتوانی. بعد میدیبده

  تر است.تر و آزادانه. اینکار خیلی صادقانهدکنیمی

اسیر ن چگونه به تفدیگرا ددهیبهتر از آن این است که نشان 

بیند که تواند باند، به این ترتیب خواننده میخود دست یافته

  هاي متفاوتی حول آن موضوع در جریان هستند.چه دیدگاه

اینگونه خواننده امکانات الزم براي دستیابی به نتیجه با 

  بیشترین میزان اطالعات را دارد.
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  ،شما دوست

  .داگ

  

زمانی  ه ویژهب د؟عقاید هستی يبر پایه ناشی از تفسیرِ آیا شاهد ابهامِ

  که این عقاید با عقاید دیگران اختالف داشته باشد؟

خود را در رابطه با » موضع رسمی«خواست دیوید از اکنکار می

ل و از او وص بودهکیرپال  تحت آموزشسوابق تاریخی که پال 

. از طرف دیگر، موضوعی که ، مشخص نمایداستدریافت کرده 

برنادین و داروین را نگران کرده بود این تفکر بود که قدرت 

ها شد. در این نامه هم آنو تعلیمات پال از کیرپال ناشی میدرونی 

ود خ يخاطر بر این عقیده دادند، به همینبه این نگرانی پاسخ 

ب لهاي منقپال و وصل دند که تعلیمات اکنکارِورزیاصرار می

دریافت شده بود، و نه هیچ کس دیگر.  كااو از دو استاد  يکننده

 کامالً مجزا با یکدیگر صحبت هولی دیوید و برنادین از دو دیدگا

  کردند.می
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ایم هکنون دیدر که تابرنادین است، همانطو ودر واقع حق با داروین 

 اتعلیمد که تمکرراً تالش کرده و مدعی بودن او کیرپال و نزدیکان

جود مو پیغامِ ،ها است. عالوه بر این، همین ادعاپال مشتق شده از آن

 تحتاینکه آیا پال  دیوید است. پس، موضوعِ کتابِ در پسِ

کیرپال بود یا نه یا اینکه آیا طی مراسم وصل با او شرکت  آموزشِ

باً دانستند که پال تقریهمه میکرده بود یا نه اصالً اهمیت نداشت. 

تمامی ادیان موجود بر روي کره زمین را مطالعه کرده بود، پس 

مشکل این نبود. بلکه موضوع بر سر منبع آن ارتباط معنوي بود که 

ها و شخصاً از طریق تعلیمات پال تجربه وکشف کرده یستکا

  بودند.

ین و برنادها پنهان کاري بود و از نظر داروین دیوید کار آن از نظرِ

کنکار ا طرف مقابل براي ایجاد تحریف در حقیقت ی از جانبِتالش

  بود. 

اگر بتوان دوباره اسم آن را شانس گذاشت، بعد از گفتگو با دیوید 

ت یست و دوسکاکه در باال آورده شده بود، یک یادداشت از یک 
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اي را دریافت کردم. تور نوشته 22قدیمی از نروژ، به نام تور پالسن

ت اصلی این سوء تفاهم را نشان ز پال یافته بود که به نظرم علا

هان ج آگوست و سپتامبرِ –جوالي  هايي ماهداد. منبع آن نسخهمی

بود. پال در پاسخ به سوال » هاسواالت و پاسخ«، در بخش عرفان

  :ه بودگونه جواب دادزیر این

  

سوال. آیا حقیقت دارد که شما مشتقات زیادي از کارهاي 

 كامعنوي را مطالعه کرده اید، و توسط دیگران در خارج از 

  اید؟واصل گشته

دریافت  كاپاسخ. من هرگز هیچ وصلی خارج از اساتید 

انجام توسط ربازار تارز  1951ام. وصل من در سال نکرده

  کوچکی در شمال دارجیلینگ.  ، در روستايشد

فرد  او یکمن تحت نظر سودار سینگ به مطالعه پرداختم، 

بود. او از وصل دادن به  كاآغشته در خرد و درك  عرفانیِ

                                                           

22 Tor Paulsen 
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را  كامن خودداري کرد تا جایی که چندین سال متمادي 

 که چیزي در مورد مطالعه کردم. از نظر او تعداد کمی بودند

  .وصل نبودند يپس هنوز آماده ،تنددانسزندگی معنوي می

زمانی که هندوها به این کشور آمدند و در جلسه اول به همه 

  چیزي بیش از یک غسل تعمید نبود. ،وصل دادند

 که در دهستن او همچنین به این نکته اشاره کرد که بسیاري

 ودخدر کشور ولی شوند دیگر نقاط جهان استاد شناخته می

ناخته شکشور خود تنها به عنوان واعظ  رها دآنچنین نیستند، 

. منظور او واعظان هندوئیسم سنتی است. عالوه بر شوندمی

ه فرد تازه کار ب نکس بدون آماده کرداو گفت که هراین، 

او وصل دهد قوانین معنوي را زیر پا گذاشته و باید در نهایت 

  آن را پرداخت کند. يهزینه

  

بدون شک، ممکن است تعدادي بعد از خواندن این متن، باال و 

کیرپال  گرفتن وصل از و بگویند که اینجا پال منکرِ پریدهپایین 
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یح آن براي توضبیند و هیچ بحثی شد. ذهن ظاهر بین اینگونه می

د. ولی کنننتیجه بخش نیست، زیرا هیچ چیز دیگري را درك نمی

اً همان فهمید که دقیقید را بخوانید، میگواگر آنچه پال در اینجا می

  گوید. هایی که من در باال گفتم را میحرف

ي نامند چیزوصل می متعدد آنچه تعلیمات ،اغلب که گویداو می

تند. یک هسسمبولتنها مراسمی ها آنبیش از غسل تعمید نیست. 

ت داد، درساول وصل می يخصاً کمی بعد از جلسهکیرپال خود ش

 فتگگفت. در واقع، دیوید میمیه پال واعظین هندویی کهمانند 

واصل کرد، یعنی همان سالی که  1955ال، پال را در سال که کیرپ

ه ببا هم مالقات کردند. پس، در واقع پال در اینجا با تیزهوشی و 

که خبر  کسانیگوید، جوري که صورت غیر مستقیم از کیرپال می

د. ه آن شخص اشاره کنستقیماً بدارند متوجه شوند، بدون اینکه م

 خودداري ،دیگران انتقاد عمومیِ دهد که چقدر پال ازاین نشان می

  دهد.ی را پاسخ میکرده است، و در عین حال سوال اصلمی
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آن ارتباط حقیقی با سطوح  ،از وصلبه عبارت دیگر منظور پال 

 هاينه مراسم بیرونی. از نظر او وصل معنوي باالتر است، آگاهی

چیزي فراتر از تعلیمات سنتی هستند. عالوه بر این پال همان  كا

گوید که من گفتم، که چیزي به ظاهر استادها می چیزي را در مورد

ها به تیسکانیستند. این چیزي نیست که عادي بیش از واعظین 

  شناسند.عنوان استاد می

یرپال در پال به ک يکلمات زیر به صورت قابل توجهی مشابه با نامه

  است: 1971سال 

  

که  م، یا کسیاهرا به عنوان استاد قبول نداشت شمامن هرگز 

مفید  ي معنویتابرشما بتواند وصلی بدهد، یا اینکه کارهاي 

هستند، و به عنوان واعظ هم قدیمی  شماباشد. تعلیمات 

  .دبه کسی از نظر معنوي کمکی کنی دتوانینمی
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در به هم نزدیک هستند که فکر کردم شاید پال در واقع این دو آنق

 ،تن بازي با کلماآن نامه را به کیرپال نوشت تا بدو 1971در سال 

را به او بفهماند، تا به این  1969هاي خود در سال گفته واقعیِ معنیِ

ه کرد کحل و فصل شود. شاید پال تصور می ترتیب موضوع

م وصل شرکت در مراس کرِمن ،کرد که پالکیرپال اشتباهاً فکر می

با کیرپال است. شاید این موضوع به گوش کیرپال رسیده بود یا آن 

حت ترا خوانده بود و متصور شده بود که پال مدعی بود که هرگز 

 دیگري متوجه منظور اصلیِ شخصِ. یا شاید او نبوده است آموزشِ

پال نشده و اینگونه تفسیر کرده بود و به کیرپال گفته بود که پال 

 خود است. واقعیت وصلِ منکرِ

 توانست اظهارات پالانم، ولی مشخص است که کیرپال نمیدنمی

هاي موزگار سنتی است و قادر نیست وصلیک آ اودر مورد اینکه 

را  الهاي پتوان دید که چرا حرفبپذیرد. پس می را دهدبواقعی 

کرد که پال چیزي را مخفی کرد و فکر میمتفاوت تفسیر می

که ز اینکرد تا اکند. کیرپال متوجه نبود که چقدر پال سعی میمی
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سنتی خطاب کند، خودداري  يآموزگاراو را  معرض عمومدر 

، ولی مدریافت کرد زیاديهاي بله، من وصل«کرد. پال نگفت، می

کار نزیرا با ای» بودند، مثل غسل تعمیدها مراسمی بیرونی آن يهمه

بینیم پال در باال، می با خواندن پاسخِ کرد.کیرپال را نقد می خود

کند، ستقیم در مورد این موضوع صحبت میکه او به صورت غیر م

  دهد. سوال اصلی را می در عین حال پاسخِو 

، گویدسخن نمی با صراحتدید که پال کامالً همچنین کیرپال می

قت رسید. پال حقیپنهان کاري به نظر می ،پال کارِ این ،نظر اوو از 

کرد. این به نظر همان چیزي است که اردوي کیرپال را را پنهان می

صل خود را کرد پال ورد تا تالفی کنند. کیرپال فکر میتحریک ک

د را مخفی نگاه دارد. کند تا مجراي واقعی تعلیمات خوپنهان می

ءتفاهم ناشی شد، زیرا کیرپال ي است که از یک سوااین افسانه

. پال سعی داشت بگوید را درك کندکه آنچه  توانست حقیقتنمی

  کند.مهمی هدایت می ياین ما را به نکتهو 
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، باز ندادیان یکی هست يهمهکه  یا بگویندفکر کنند  هرچقدر مردم

هم سطوح آگاهی و رشد معنوي متفاوت و قابل توجهی وجود 

هاي تعلیمات و آموزش دادنِ توضیحرسد که میارد. به نظر د

ن است. غیر ممک ،اندر به کسانی که آن را تجربه نکردهباالتسطوح 

ن معناي آ ولیکنند، را درك میآن کنند که تصور می این افراد

ن آبر خود را  ادراکاتغیر قابل تشخیص است، زیرا  هاآن براي

  کنند. منعکس می

وجود ي مهاترین سوءتفاهمما را به یکی از وحشتناك وعاین موض

کند. این موضوع آنقدر حقیقت معنوي هدایت میي زمینهدر 

به  باشد. ولی رایج یمتداول است که از نظر شما ممکن است دانش

ر است. کو ،ذهن سنتی نسبت به آنچه آگاهی ندارد رسد کهمی نظر

فید است، و هیچ جایگاهیبنیادگراها همه چیز سیاه و س از دیدگاه 

دیدنِ  فرصت غنی وجود ندارد، به همین خاطرهاي براي رنگ

ها سیاه است، هاي عمیق از نظر آندهند. رنگها را از دست میآن

  شناسند. ها همان سفیدي است که میهاي روشن از نظر آنو سایه
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 ،موضوعاتاین ي بارهدر صورت عمومیبه صحبت کردن  هرچند

ولی  سخت است، هاي آنناامیدکنندهانتقادآمیز یا  ظاهرِبه  توجهبا 

توان از این حقیقت چشم پوشید که هر یک از نمی همچنان

خاص نشأت گرفته و ما را به همان  آگاهیِ از یک سطحِ ،مکاتب

و مکاتب یکی  . تعلیماتندنکخاص هدایت می سطح آگاهیِ

ول به یاد ي اها در روزهایستکاترین تعریفی که از نیستند. معروف

و یچ سقفی ندارد. به این نحگفتند اکنکار هدارم این بود که می

محدودیت و عمق تعلیمات را منتقل  ها قصد داشتند حس بدونِآن

ر هاي شبیه به این را دقابل لمس بود. من هرگز حرفامر . این کنند

 تاها و معابدي که رفتم و از پیروان کیرپال که مالقست سنگ

  کردم، نشنیدم.

نکار دست اک ها به عمقیستکاتوان اینگونه نتیجه گرفت که نمی

هرگز به شناخت  تانت ماسند، یا هیچ یک از شاگردان ایافته

هاي کمتري را یستکا هاند. در واقع، امروزعظیمی دست نیافته

حد و بدون سقف بودن اکنکار صحبت د بیبینم که در مورمی
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ب جوان از هااین است که بسیاري از آن آن علت نم رنظکنند، و از 

ي همهام که مچنین دریافته. هانداصلی این تعلیمات غافل

ري دیگ يهدانستند. این نشانها را میاین تانت ماساول  آموزگارانِ

کنیم ت سطوح باالتر است، زیرا تصور میبه تعلیما نسبت ،از غفلت

هم با گذشت زمان  ما نحوه یادگیريِ دانیم، وباید را میکه آنچه 

هاي ترین چالششود. از نظر من این یکی از سختسخت می

  حقیقت است.  تمامِ يجوینده راه موجود بر سرِ

ال یا اظهارات پ امضايِ جعلِ هنوز منشأ داستانِ ،از طرف دیگر

ام. ممکن است حقیقت داشته باشد، ولی همانطور برنادین را نیافته

خواهد میکه  یادعاهاي دیوید هم گفتم، هر کس وردکه در م

ت هاي حقیقی آن را ثابباید با واقعیت عنوان کندرا چنین ادعاهایی 

  کند یا اصالً بیان نکند.

رساند. در موارد دیگري می جالبِ ياین موضوع ما را به نکته

 يواردم ، اینچنینیک آموزگار یا استاد ام که پیروانِبسیاري دیده

نکار : گویی که ایگیرندسپردگی در نظر میرا به عنوان آزمون سر
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در ا راست تا چنین اظهاراتی  هاعشق به استاد آننشان وفاداري و 

. ددفاع از او بگویند، حتی اگر خود ندانند که چه چیزي حقیقت دار

دست ب از تجربیات او که هاي خودبهتر است که جوینده از دانسته

  . برحذر باشدانتهاي شعارها و از چاه بی بگویدآورده است 

اندازد که به بحث ما در اینجا مرتبط است. را یاد داستانی مین این م

دم، رحدود شش ما بعد از اینکه اولین بار تعلیمات اکنکار را آغاز ک

شرکت کردیم و در  كادر سمینار  همراه با یکی از دوستان خود

د، قات کردیم. بعد از معرفی خوکیرپال سینگ مال آن با دو شاگرد

تحت  يروحانی به ما گفتند که پال توئیچل روز هايسنگیست

  از او وصل گرفته بود.کرد و نظر کیرپال سینگ مطالعه می

جالب بود. سپس ادامه دادند که تعلیمات پال در مورد نور  نم براي

خیلی  نم و صوت از تعلیمات کیرپال مشتق شده است. این هم براي

  »شما سفر روح هم دارید؟«جالب بود. پرسیدم، 

د ها را با خو، استاد آنحین انجام مراقبهنه، ولی  آن ها پاسخ دادند،

  برد.می
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تئوري  ر مورد یکها اینگونه برداشت کردم که بیشتر داز پاسخ آن

از  شخصی، براي همین يیک تجربه کنند تاو نظریه صحبت می

ها ت معنوي زیادي مثل این دارند. آنتجربیاها پرسیدم که آیا آن

کردند. که شده بودند، و به یکدیگر نگاه میوکمی از سوال من ش

صحبت در مورد تجربیات  يها اجازهمن بعدها متوجه شدم که آن

که وها را شداشتند، به همین خاطر سوال من آندرونی خود را ن

ند نداشت ايتجربهها اعتراف کردند که هیچ کرد. ولی، هر دوي آن

 وبراي سفرهاي درون ببرد، با خود ها را که در آن استاد درون آن

ه اي رسیدن به این سطح اغلب بها گفته بود که برکیرپال به آن

باید این را هم اضافه کنم که هاي متمادي تمرکز نیاز دارند. سال

  کیرپال در آن زمان زنده بود. 

ت ها صحبیاد آوردم که وقتی با آناین رویداد را به این خاطر به 

گر) هاي دییستکاکردم متوجه شدم که من (همانند بسیاري از می

د. این شاز تجربیات درونی بر ما نازل می شاهد برکتی بودیم که

باعث شد نسبت به هدایاي معنوي که دریافت کرده بودم حس 
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سانی ک قِشکرگذاري داشته باشم. ولی مهمتر از آن، قادر بودم فر

ه کنند را نسبت بهاي خود صحبت میکه از تجربیات یا دانسته

اند را اند یا در جایی خواندهکه تنها تعلیماتی که آموخته هاییآن

کنند، تشخیص دهم. بین این دو یک دنیا فرق است. این بازگو می

دقیقاً همان چیزي است که پال در مورد سه سنتی در مقای تعلیمات

  کرد. قت درونی اشاره میحقی با بیانِ

که به نبود مدرك در مورد وقتی حق با دیوید بود کنم فکر می

کاش  کرد. ايمیایی که برنادین به آن اشاره کرد تأکید جعل امض

ی افراد می بود، ولغیر رس پاسخیتوانستم بگویم که این یک می

 اند، چیزهایی که خوانده یا شنیدهخیرام که با نیت زیادي را دیده

کنند. از نظر من، هیچ پاسخی را به عنوان پاسخ رسمی ارائه می

نوي طریق مع باید خود به شخصه حقیقت فرديرسمی نیست. هر 

وییم هاي خود بگدانستهو خیلی بهتر است که ما از را کشف کند، 

قدرت صحبت کنیم. امیدوارم  بیرونیِ مجرايِ از جایگاهتا اینکه 

  ین کتاب از این منظر دیده شود. در ا من همهاي که بحث
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دانشجو براي حمایت و دفاع  خواست ،از طرف دیگر، در باور من

ناشی از  آن عشق است. امیدوارم که ی ازخود نشان آموزگارِاز 

کند ی که بر علیه آموزگار او صحبت میتخریب کس خواستگاه

عدادي ت نباشد، بلکه ناشی از آرزوي صحبت کردن و سهیم شدنِ

 نباید اهدایاي شگفت انگیزي باشد که دریافت کرده است. ماز 

ترام ها احم، اما باید به آنیگران را عوض کنعقاید دی سعی کنیم

معنی نیست که باید سکوت کرده و نظرات خود  این بدانم. یبگذار

ي در مورد رکنیم چیزهاي بیشتا بیان نکنیم، زیرا وقتی صحبت میر

  آموزیم. احساسات واقعی خود می
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  فصل ششم

  ادبی سرقت موضوعِ

  

نم. ک تکمیلخواهم موضوعی را م، میپیش از ورود به فصل شش

تواند به ما می در فصل قبل به این نکته اشاره کردم که جهان بینیِ

یک موضوع، مفاهیم جدیدي ما کمک کند تا با تمرکز بر روي 

را در  د مانتوانها می، ولی همین جهان بینیکنیمآشکار  خود براي

  د.ندرك دیگران محدود کن

 دیوید لین، او پال توئیچل و اکنکار را از دیدگاه کتابِ سرتاسردر 

ر که همانطو ،ر اینبیند. عالوه بآکادمیک می انتقادي و از جایگاه

 ت، و همچنین از دیدگاهااسوامی و سانت مراد ایم، او از منظردیده
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کند. در اوایل مسیحی با این موضوع برخورد می انِاصولگرای

بود، و  انتقادي بازپرسِو گر ، دیوید در جایگاه یک گزارشکتاب

بینیم هاي بعد میکرد. در فصلآن دیدگاه به زندگی پال نگاه می از

ه و از عی را به خود گرفتکه دیوید نقش روانشناس تحلیلی و اجتما

  . کردمیآن زاویه به تعلیمات پال نگاه 

ي هاتأسیس یک دین، از دیدگاه به ویژهیک موضوع،  بررسیِ

کبار هم یقابل تحسینی است. ولی متأسفانه، هرگز  هدف ،مختلف

ر د. چطوپال به موضوع نگاه کن خود که دیوید از دیدگاه نشد

را درك کرد،  دیدگاه شخص، او توان بدون بررسی موضوع ازمی

ترین چیز به او، یعنی تعلیمات خواهیم نزدیکوقتی می به ویژه

  معنوي او را بررسی کنیم؟ 

دانم چطور باشد که نمین موضوع آنقدر مهم و با اهمیت میای

ا توانیم یک فرد ین را نادیده گرفت. تنها زمانی میممکن است آ

ها اه آناز دیدگتعلیمات معنوي دیگري را درك کنیم که بتوانیم 
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گونه ها نیستیم، چینیم. اگر قادر به درك دیدگاه آنبه نظاره بنش

  ها را درك کنیم؟آن منظور توان انتظار داشت کهمی

: و آن تنهفته اس ظریفرویکرد دیوید یک باور ناگفته و  در پسِ

 دیگري، یک آموزگار علمیِ ست همانند هر تحلیلِاین است که در

ه یک یعنی این باور ک –معنوي یا دین را باید از بیرون بررسی کرد 

تواند به صورت عینی آن را که در خارج از دین است، بهتر می فرد

  بررسی کند. 

 تواقع شده اس قبولاین باوري است که به صورت گسترده مورد 

بینی مختص به خود است، هرچند این هانو خود مبتنی بر باور و ج

را  . متأسفانه، این رویکرد فرهنگیباشدامر ناگفته و ناخودآگاه می

می قادر به گفتگوي عموما است تا  باعث شده پدید آورده است که

ات احساس حاضر است . چه کسینباشیمبر سر موضوعات معنوي 

قضاوت  که کار او دهدخود را به کسی نشان و شخصی وي معن

اه درك دیدگ عقاید دیگران بدون سعی در نقدجویانه و کنکاش

  باشد؟ ها میآن
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در  آموزیم که صحبت در جامعهبه این ترتیب، خیلی سریع میپس 

موضوعات معنوي اشتباه است، مگر اینکه در جمع دوستان و  مورد

 کنند. در نتیجه،چون ما فکر میسانی صحبت کنیم که همک

 شود، که هر یک فرقه وچند فرهنگ جزء تقسیم میفرهنگ ما به 

 هاي ارزشمند خاص خود برايعقاید خود را در بردارد، و از روش

. زیرا هیچ روش کنداستفاده میمتفاوت  يچیزها ادراك و دیدنِ

که ینا د مگرحقیقی براي درك فرد یا تعلیمات دیگر وجود ندار

  .ها جاي بگیریمدر دیدگاه آن

 ،اسطوره شناسیمعروف  نویسنده و آموزگارِ جوزف کمپبل،

 يینهها مطالعه در زمز سالجالبی دست یافت. بعد ا يروزي به یافته

ها، اي آنه، به این نکته پی برد که سنتمردم دینیِ عرفان و عقاید

در تعلیمات خود  تواندتنها میها معنوي آن کارهايها و مراسم آن

راستاي تحلیل سنت و رفتارهاي  تالش در. دنتعریف شو هاآن

 ها از دیدگاه سیستم اعتقادي دیگر، مانند این بود که بخواهیمآن

ا نامه برداشته و آن ردستور نرم افزاري را از یک بر بخشی از یک
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 کار جواب. مشخص است که ایناجرا کنیمدیگري  يبرنامه در

  نخواهد داد. 

 افزاريدستور نرمانی که شود. و زمولی این اشتباه همیشه تکرار می

به نظر  تعلیمات معنوي به عبارت دیگر وقتیقادر به کار نباشد، یا 

زار کنند که نرم افمعنی باشند، در این صورت مردم تصور میما بی

ر کنند که این عملکردها تنها دمشکل دارد، به این نکته توجه نمی

  د.ننکدر محتواي اصلی خود درست کار می اصلی و يبرنامه

مفهوم  کلی معنا و عینی به طورِ بررسیِ توان گفت کهمی به نحوي

 کنند که بررسیِت داده است. مردم امروزه تصور میخود را از دس

جاي آن  وعینی و منطقی یعنی اینکه دیدگاه دیگران را نپذیریم، 

م. در نه آن را تحلیل کنینقدگو یباید از خارج و از بیرون و با نگاه

  ها این کلید بررسی عینی است. آن باورِ

هاي یستمس شود کهباعث می تنها ،برعکس، این طرز تفکربلکه 

شود که دیگران را درك میو مانع  تقویت کنیمرا  اعتقادي خود

  کنیم.
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که بیاموزیم چگونه علمی بر سر این است  تمام هدف مشاهدات

ور تا بتوانیم چیزها را آنط بگذاریمخود را کنار  تعصباتباورها و 

یست که این تعصبات دیگران ن ببینیم. تريبه طور واضح که هستند

آنچه  هب ما هستند که باورهاي خود کنند. ایندیدگاه ما را تهدید می

  بخشند.بینیم رنگ و لعاب میمی

تاورد عینی داشته باشیم دس اینکه در مورد اعتقادات دیگران دیدگاه

ي ین باورهااها وابسته نیستیم. طبیعی به آن ما بطورِ. بزرگی نیست

 ،کنند. چیزهایی که اغلبما را مخدوش می که دید هستند خود ما

در ما  وندش بررسیکه ایننتظاراتی که بدون یریم، اگدست کم می

دیدن آنچه در جلوي  يها هستند که به ما اجازه، اینوجود دارند

تواند ن میموضوع همچنی این دهند.نمیرا قرار دارد  ما چشمانِ

اه بوسیله دیگران به ر ممکن استدلیل این باشد که چرا ما گاهی 

لکه ، بگویندنه به خاطر آنچه که به ما می نادرست هدایت شویم.

  . خود ما هاي اشتباهبه خاطر انتظارات و واکنش
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 جستجو و کنکاش درونی ، طریقِاکنکار از دیدگاه ،طریق معنوي

نیم از تواا تجربیات واقعی و درونی است که میاست. ب و شخصی

 بدونِ باور. ينظر معنوي رشد کرده و بیاموزیم، نه فقط به وسیله

توانیم چیزي از چگونه می ،هاي نامحسوسجهانشدن به  وارد 

  ها بدانیم؟ آن

ا متصورات را خورد. باورهاي قدیمی و  فریبتوان به راحتی می

هاي با جریانزمانی که لی بینیم، وخواهیم را میآنچه میطبیعتاً 

تماس پیدا کردیم،  شوندمی هاي مافوق جارياز جهان معنوي که

م که باید بیاموزیما توانیم وارد اقلیم دانش معنوي شویم. می آنگاه

یگري حرکت کنیم، و اگر واقعاً از یک سطح آگاهی به د

نه اید بیاموزیم که چگوب م،خواهیم حقیقت معنوي را درك کنیمی

  هاي اعتقادي دیگر به نظاره بنشینیم. ها و سیستماز دیدگاه

  

  ریشه هاي اکنکار
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د. کنمی هدایتدیوید  از کتابِششم  را به فصلِما  موضوع این

 ارهاي اکنکفراموش شده، ردیابی ریشه مراجعِدیوید این فصل را 

  :ندکگونه آغاز می این او نام گذاشته است.

  

ه توان گفت ب، میهاتا سرآغاز آن اکنکار هايآموزهردیابی 

ئیچل پال تو شخصِ ادیان بر زندگیِ یافتن تأثیرات معنیِ

هاي این که مشتق شده از سنت است. زیرا اکنکار، با وجود

 »پال توئیچل« شخصِ ، نهایتاً مخلوقِزیادي است دینیِ

خود، توئیچل به صورت  نبشِ. در راستاي خلق جباشدمی

 رخود استفاده کرد. او از ه اي از تجربیات شخصیِفزاینده

عرفانی که در طول عمر خود مواجهه شده  هايِیک از گروه

را  )ندمتفاوت بود ايدر اندازه بود یک تکه (که هر کدام

ها را تبدیل به دانش خود از این سنتبرداشت و در آخر 

فر کنکار، دانش باستانی سا سما به اکنون چیزي کرد که ما

  شناسیم.روح می
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یچل توئ هاي متعددي بر ساختاري کهبا وجودي که جنبش

ر ثر بودند، چند سنت معنوي زیکنکار تعریف کرد مؤبراي ا

(حکمت  تئوسوفی) 1میت بیشتري برخوردار بودند: از اه

) نظام خود 2، که بانی آن مادام بالواتسکی بود؛ اشراق)

) دیانتیک و 3بانی آن سوامی پریمانادا بود؛ و  شناسی، که

  دینی آن یعنی ساینتالوجی. ينتیجه

هاي معنوي که بر تعریف توئیچل ولی از بین تمامی جنبش

 در ،تانت ماساز اکنکار تأثیر گذاشتند، هیچ سنتی چون 

 يایهس شمال هند تأثیرگذار نبود. توئیچل اولین بار زیرِ

وي که ، جنبشی معنروحانی ست سنگ کیرپال سینگ، بانیِ

  نت آشنا شد.بود، با این س تانت ماسکامالً بر اساس 

  

که پال در  ید این تعلیماتگویوقتی دیوید میکنم من فکر می

 يداشتند، از کلمه» تأثیر« بر روي او ،ها مطالعه کردمورد آن

کند. ولی تصویري که دیوید در این صحیحی استفاده می
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ارد گذبه نمایش می واقع در کل کتاب خوددر فصل و 

ردن جمع ک که در حالِ گذاردمی نمایششخصیتی را از پال به 

ه ها باز تعلیمات متعدد و بعد دوختن آنهاي متفاوت بخش

اي عالی استدینی جدید است. این نمونه همدیگر براي ایجاد 

 یدهد دیوید اکنکار را از بیرون و خارج آن بررسکه نشان می

  کند. می

کنکار را به شکلی کامالً متفاوت توصیفپال توئیچل منشأ ا 

نکار در کاکند. پال به زیبایی نشان داده است که تعلیمات می

ها و در اعصار اند، و خود را با فرهنگطول اعصار وجود داشته

پال، این  يمختلف به نمایش درآورده است. به این ترتیب، به گفته

بعضی  1زماسوامی یا گنوستیسیوفی، رادی مانند تئوستعلیمات بیرون

م را در مینازنده و پویایی که اکنکار می یماتالزم از تعل از عناصرِ

  گذاشتند. برداشته و به نمایش می

                                                           

1 Gnosticism 



  فصل ششم: موضوع سرقت ادبی

813 

 

به عبارت دیگر، پال قصد نداشت که عناصر تعلیمات متفاوت را 

ین دشته و دینی جدید ایجاد کند، بلکه چیزي وراي اکنار هم گذ

خت مترسکی سا . او در حالِخود منشأ دین بود را ارائه کرد که

 و چشمان بینیاز این تعلیمات،  هاي آننبود که مقداري از علف

، و یک تکه لباس آن از جاي دیگر باشد. پال ی دیگرتعلیمات از آن

که خود را در چیزي  –نوشتن چیزي از جایگاه کل بود  در حالِ

  ت. گذاشبه نمایش می ح آگاهی بسیارهاي بیشمار و سطوقالب

دیوید  پال و شگفت انگیز است که شاهد تفاوت دیدگاه نم براي

ه این نتیج –اي چون تأثیر دیگر ادیان هستم ساده در مورد موضوعِ

 شهیدیوید هم رسد کهمی دو دیدگاه چقدر متفاوت است. به نظر

جنجال  از دیدگاه یک محققِ جانشیء بیدر حال بررسی یک 

م، هاي یک جررا براي یافتن سرنخ جانبی اینت، و اس برانگیز

د، نویسد. ولی پال در مورد چیزي زنده میکنکالبدشکافی می

گوید هاست. پال از عاشقی میچیزي که آگاه است و پر از زیبایی

ده است. جهان رها کر و حجاب خود را در تعلیمات معنويِ آثارکه 
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ه ، با به ويها رکند تا بتواند آنمع آوري میها را جپال آن حجاب

هرگز آن را ها است، باز گرداند. ولی دیوید کسی که مالک آن

ها آن بیند که گویی پالرا به نحوي می هاحجابآن  بلکه ،بیندنمی

  . را دزدیده است

هاي مبتنی بر واقعیت او دیوید دوست دارد تصور کند که دیدگاه

جاست که این نوع دیدگاه هرگز به اینعینی است، ولی مشکل 

با این کند. نکار یا پال توئیچل هیچ کمکی نمیککسی در شناخت ا

پال. در  يدربارهتا  فهمیممیبیشتر در مورد جهان بینی دیوید  روش

در واقع  و استاو عینی  دیدگاه که توان گفتنتیجه به سختی می

ف را تحری» كاپیغام  « تمامِ -پال  به قولِ –بدتر از آن است زیرا

  کند.می

در پسِموجود  اصلیِ براي مثال یکی از فرضیات در وید دی مباحث

مشتق  تانت ماساي از کنکار به صورت گستردها کهرابطه با این

نکار را کاهاي پال اساس این باور دیوید بود که کتاببر شده بود 

ي پال هادارد، کتابر . اگر همانطور که دیوید باوکنندتعریف می
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اگر   ن ترتیببه اینکار باشند، کتعلیمات ا يتوئیچل تعریف کننده

دهد ییافت، این نیز نشان م يجاي دیگر درهایی مشابه بتوان نوشته

  که آن تعلیمات یکی هستند. 

بارها آن را تکرار کرد، پال این را به وضوح نشان داد، و بارها و 

د. را در بر دارن كاها تنها بخش کوچکی از تعلیمات که نوشته

، که منحصر به فرد استدرونی است،  ،بخش قابل توجهی از طریق

د، ندهر تجربیات زندگی شخصی فرد روي میات دمیتعل و اغلبِ

تماس با آنچه  برقرار شدنِ چه در درون و چه در بیرون. به محضِ

ند. کوع به شکل گرفتن مییق براي فرد شر، طرنامیممی  كاکه ما 

نها ها تها و نوشتهدانند. کتابها مییستکااین موضوع را تمامی 

فته توانیم آن را گرها فقط سر نخ هستند، که میدهند. آنسر نخ می

  دنبال کنیم.  هاآن ،و تا یافتن معناي حقیقی

  

  ادبی سرقتفراتر از 
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ادبی که دیوید در این فصل از  سرقت بر همین اساس، موضوعِ

 رقتسبر آن متمرکز است براي دیوید بیش از تنها یک  خود کتاب

ت کند کند تا ثابمیادبی ساده است. دیوید از این ترفند استفاده 

امی مشتق شده است. او ، یعنی راداسوکنکار از تعلیمات اوکه ا

  نویسد:اینگونه می

  

روحانی ست ی، پدر راداسوام باورهايبزرگترین تأثیر 

نوان کنکار در قالب کتابی با ع، بر روي پال توئیچل و اسنگ

در  1939ظاهر شد. این کار اولین بار در سال  طریق اساتید

  فرانسه منتشر شد؛ و نویسنده آن جولیان پ. جانسون بود. ...

اي همابین کار توئیچل و نوشته آوريحیرتهاي شباهت

هاي وجود دارد. سه کتاب از کتابجولیان جانسون  قدیمیِ

و  به گیل (هر دو نسخه)، یهاینامهتوئیچل یعنی دندان ببر، 

ه از هاي کلمه به کلمنقل قول ،شریعت کی سوگماد، به نظر

  باشند.انسون، یعنی همان طریق اساتید میج 1939 کارِ
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 هاي دورسرزمین، یعنی 2توئیچل 1966 سالِ ولی در کتابِ

رود. این اصالت او زیر سوال می جديِ يمسئله است که

داراي بیش از چهارصد  يانگیزحیرتکتاب به صورت 

 و یدطریق اسات کتاب جانسون، یعنی پاراگراف از دو کتابِ

او  ت، بدون اینکه حتی یکبار ازاس اساتید بزرگ هند کتاب

یش از نیمی احتماالً ب توان گفت کهنام ببرد. به این ترتیب می

  هاي دور از قلم توئیچل نیستند.از سرزمین

ا ب توان گفت که توئیچل به خوبیشک میدر نتیجه بی

هاي جانسون آشنایی داشته است (حتی رئیس قبلی کتاب

هاي وییس بلوث هم اعتراف کرد که کتابکنکار، دکتر لا

پس سوال  3اسوامی خود را به پال توئیچل قرض داده بود)راد

                                                           

 1964ل در سا سرزمین هاي دورکند. کتاب دیوید در بیان تاریخ ها اشتباه می 2

 منتشر نشد. 1970نوشته شد ولی تا سال 

ا پال آشنا شد، پس قرض دادن ب 1968دکتر بلوث براي اولین بار در سال  3

 هاي دور روي داده است.به پال بعد از نوشتن کتاب سرزمین هاي اوکتاب
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ا هاز روي قصد از این کتابآیا پال «اصلی این است که 

با وجودي که دو دیدگاه متفاوت » ادبی کرده است؟ سرقت

در این مورد وجود دارد، ولی پاسخ واضح است: بله، او 

  کار را کرد. شک اینبی –کار را کرد این

  

هاي ههاي عمد یا غیر عمد بین نوشتالبته بحث بزرگی بر سر شباهت

 خود باید در فردياین دو نویسنده ایجاد شد، و با وجودي که هر 

هایی از ز بخشالبته پال ا ،من این باره تصمیم گیري کند، از نظرِ

جولیان  هاينویسندگان استفاده کرد، که کتاب هاي دیگرنوشته

  جانسون تنها یکی از آن منابع است. 

د، ي بسیاري شهایستکاکه شدن و تعجب وموضوع باعث شاین 

ه و رسانیدن آن بافشاي این اطالعات  و البته دیوید لین به خاطرِ

بل قاعتبار است، با وجودي که دریافت  اطالع دیگران مستحق به

بعضی بودند که به این موضوعات اشاره کرده بودند. ولی از آن هم 

من تفسیر دیوید از معناي این واقعه است که اشتباه  دوباره، از نظرِ
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که دیدگاه او به این صورت  و محکوم به تحریف است، و

شود می باعث است، به این ترتیب افشا کرده هاي بزرگی راجنایت

این  هاي معنوي موجود در پسِکه شگفت انگیزترین درس

  موضوع نادیده گرفته شود. 

ز آن است تر اادبی خیلی پیچیده رقتس که موضوعِ مسئله این است

اي هغیرمنتظرو . این موضوع تاریخچه جنجالی اندگفتهکه به ما 

 ينحوه هاي جاري در مجامع دانشگاهی در مورددارد. بحث

 تغییرِ در حالِ هايزش آن به کودکان، به همراه جریانآمو

 یِیابارز ها در حالِدهد که بسیاري از فرهنگاخالقیات، نشان می

سرقت فرضیات و پیش فرضیات  مجدد حل مادبی و خود در مورد

روشن  ام آن هستند. در واقع، با بررسی این موضوع، برايِاز  استفاده

 انتقاد ی برايادبی به عنوان روش تر شد که چگونه از سرقتو روشن

حمله به تعلیمات دینی استفاده شده است. این ترفندي  و عمومی

 ترالبجگردد. این داستان خیلی هزاران سال قبل باز میاست که به 

  . را داشت بتوان انتظار آناز آن بود که 
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 الهاي پهاي زیادي که دیوید از کپی کردنهخواهم به نموننمی

تواند به راحتی کتاب جولیان آورده بود بپردازم. هر کسی می

را  روسرزمین هاي دو کتاب پال توئیچل،  طریق اساتیدجانسون، 

ه که در نگاه اول این دو کار شبیه ب يیافته و خود ببیند. با وجود

گوید توان به آنچه دیوید میهم نیستند، ولی با بررسی کامل می

کتاب  هاي قوي باگر شباهتهایی از کتاب پال نشانپی برد. بخش

  باشد. بعضی جمالت دقیقاً یکی هستند. جانسون می

ر این باره این است که چقدر خواندن ترین مسائل دیکی از عجیب

این دو کتاب با هم متفاوت است. هنگامی که اولین بار در مورد 

مقاالت دیوید در مورد اکنکار شنیدم، سریعاً یک نسخه از کتاب 

ها را مقایسه کنم. با وجودي که آنلیان جانسون را یافتم تا خود جو

م مشابه شدم، در کل از نظر متنبا اولین بار خواندن متوجه تعدادي 

 چیز بودند. بعد از خواندنِهاي مابین این دو کتاب خیلی ناشباهت

ن آن دو بی ،مشابه زیاد هاي کامل دیوید بود که متوجه متونمقایسه

  شدم. ولی، علت اختالف شدید بین این دو کتاب این نیست. 
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هاي مینرزسهنگامی که اولین بار به مطالعه اکنکار پرداختم، کتاب 

را کامل خواندم، تقریباً در یک مرحله. بعد از اینکه تمام شد،  دور

ن خواندم. پال ایهم کتاب را باز کردم و دوبار دیگر  ،دوباره از اول

ارتارز رباز ،كاکتاب را به صورت گفتگوي مابین خود و استاد 

بود  یرینآف ر من نه تنها کتاب خردآموز و اشتیاقنوشته بود و از نظ

 لکه خواندن آن خیلی راحت بود. ولی هر بار سعی کردم که کتابِب

ل آن کام ي. نسخهموفق شدمرا بخوانم، به سختی  طریق اساتید

صفحه (به همین خاطر یک نسخه  550خیلی طوالنی است، بیش از 

جولیان جانسون مشخصاً به  نوشتن نحوهخالصه شده وجود دارد.) 

 جالب هم ی جاها خیلیاندازه کافی صریح است، و در بعض

، ولی همانند یک متن دانشگاهی و پژوهشی نوشته شده باشدمی

تاب کآن خشک است. ولی  کردم که متنِاست. من همیشه فکر می

 کرد. پال من را میخکوب می

ت ردهاي متفاوتواند اختالف مابین رویکهر نویسنده مجربی می

درك کند.  هاي پال و جولیان جانسون رااتخاذ شده در کتاب
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 تاریخی به صورت تک گویی کتاب جولیان مانند یک سخنرانیِ

 ی مابین استاد وزشآمواست. کتاب پال نشان دهنده یک رابطه 

ان . سعی جولیشودانجام می از طریق گفتگواست که  دانش آموز

اننده فلسفه به خو مانند درسِاین است که تمامی نکات مورد نظر را 

خ به سوال و پاس ات خود را از طریق تقابلِ. پال تعلیممنتقل کند

حس ماجراجویی و گذارد، و کتاب خود را با نمایش می

کند. جولیان دانش خود را به عنوان چیزي که کاوشگري همراه می

د را شود. پال خوکسب کرده است با دیگران سهیم می در گذشته

ان جولی. دهداعماق تعلیمات نشان می و درك یادگیري فراینددر 

وي است. پال حقایق معن تانت ماسسنتی با نام  یدر حال ارائه اصول

  کند.می کاوشو جاودان را 

به عبارت دیگر، جولیان کتاب خود را همچون یک متن دانشگاهی 

نسخه از  5000نوشته است، که احتماالً به همین خاطر بود که فقط 

ک ا به عنوان یسال انتشار آن فروخته شد. ولی پال خود ر 20آن در 

دیگري  يدهد که هر جویندهاي نشان میکسوت در قصهپیش
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ارد. او حسی را در کتاب ایجاد تواند خود را جاي آن بگذمی

 کند، و دراستاد حس می ده خود را در پیشگاهکند که خواننمی

ر احساسات فیزیکی د عین حال فعل و انفعاالت عاطفی را به همراه

، تآمیزد. پس عجیب نیسطریق معنوي در هم می يبل با فلسفهتقا

نسخه از کتاب  50،000تا آنجایی که به یاد دارم حدود 

  در پنج سال اول به فروش رفت.  هاي دورسرزمین

باید اختالفات را بیان کرده و به یاد سپرد، زیرا همانطور که جلوتر 

ینکه وقتی چیزي را از در این فصل خواهیم دید، اصالت یعنی ا

یز د ساخته و تبدیل به چخو آن را براي چگونه گیریم،دیگران می

  کنیم. نسخه برداري و اصالت الزاماً متضاد یکدیگر نیستند. جدیدي 

  

  نگاه به موضوع از دیدگاه پال

  

تصور کنید که همه یا بیشتر  اظهارات دیوید، شاید يبا مطالعه

اي ی عاریهداراي متون هاي دورسرزمینهاي پال به میزان کتاب
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ر ه هاي پال داراي متونیتند، ولی اینطور نیست. اغلب کتابهس

گر یسندگان دیهستند که از نو چند در حد چند جمله یا پاراگراف

ه پال ب دهد که این کارِمیاند، و این نشان به عاریه گرفته شده

منحصر نبود. ولی، موارد دیگر در مقایسه با  سرزمین هاي دور

 هاي دورسرزمین. در واقع، اگر استبسیار نادر  دورهاي سرزمین

 ادبی ایجاد سرقتجنجالی بر سر شد، شک دارم هرگز چاپ نمی

  شد. می

آنطور که به یاد دارم، همانطور که دیوید هم به ما گفت، پال بیش 

هاي  سرزمیناز شصت کتاب نوشت، به این ترتیب این بخش از 

از  %1 کمتر از ،باشدمیادبی  سرقت يکه از نظر دیوید نتیجه دور

مامی دانم، تآنجایی که من می گیرد. و تاي پال را در بر میهانوشته

اي دیگر نیز کمتر از این مقدار خواهند شد. ولی، به متون عاریه

ررسی پال به ب جاي بررسی این موضوع از بیرون، بیایید از دیدگاه

. چه چیزي روي داده است درك کنیم کهموضوع بپردازیم تا بهتر 

  چرا از دیگران نسخه برداري کرد؟ 
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ه داشت ک تجربیات شخصیپتی سیمپسون مشخص شد که 

. کار توسط پال به ما کمک کندانجام اینیابی در علتتوانست می

 دهدر مورد این کتاب ثبت کر خود در نوار کاستی که از تجربیات

  ، پتی گفته بود،بود

   

ادبی بگویم. هنگام  سرقتا در مورد اي رخواهم نکتهمی

 توان از سطوح مختلفیبررسی کارها و نحوه نگارش پال می

 هاي او ضبطحرفدر کاستی که از نگاه کرد.  به موضوع

کرده بودم دیدید که در این مورد چه چیزي به من گفت، 

ك د اهاي تبدیل شدن به استاسختیکه نتیجه آن نوار کتاب 

  .(یادداشت زیر را ببینید)بود در قید حیات 

 يکرد و سعی داشت به من نحوهپال بر روي من کار می

یاموزد. او این موضوع را با نگارش کارهاي معنوي را ب

کنم نوشت پیگیري کرد، که فکر می نم راياي که بنامه
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شخصاً  باردادم، و یک كاهایی باشد که به دفتر یکی از نامه

  مورد بیشتر توضیح داد. با من تماس گرفت و در این

ه لباس بودم کدر کمد آید که در اتاق خوابم بودم، یادم می

لفن کرد. حتماً تداشت در این باره تلفنی با من صحبت می

چون محلی که هنگام صحبت با او بی سیم در دست داشتم 

  آورم. ایستاده بودم را دقیقاً به یاد می

تواند انجام دهد این به من گفت اولین کاري که فرد می او

تواند هر چه می ر مورد موضوع مورد نظر خوداست که د

 و تهیه کنتوانی در این زمینه کتاب بخواند. هرچقدر می

را اي ، تمامی اطالعاتی که مطالعه کردهبخوان. سپس گفت

دهی که پال به آن انبار خرد در بخشی از حافظه خود قرار می

  ت را ذخیره داري. گفت، پس تمامی این اطالعامی

ارد وشوي، سپس زمانی که براي نگارش دست به کار می

هاي درون خود برو، جایی که وضعیت مراقبه شو، و به جهان

خواهد در آن زمان گفته توانی انگیزش آنچه روح میمی
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شود را بیابی. باید وارد این مجرا از خود شده و از این سطح 

 يهدوختنچه او انه آآگاهی شروع به نوشتن کنی. سپس ب

و از آن استفاده  داشت دخواهی دسترسینامید می 4خرد

  . دکنیمی

از طریق مجرا  شوداز تو جاري میاو گفت، بخشی از آنچه 

دهد، به این روح روي میبرتر یعنی شدن براي خویش 

ابد. روان تو نیز از تمامی یمیترتیب آنچه نیاز دارد را 

ي اخرد خود ذخیره کرده ياندوختهکه در اطالعاتی 

بی هاي مناسها، اطالعات و عبارتکند تا داستاناستفاده می

نی خواهی بیان کآنچه می ها،از طریق آن تواندکه میبیابد را 

اً ها تقریببسیاري از این کردنِ بیان. نمایدرا توصیف 

  ممکن است.غیر

ح توضیرا به من  خود نگارش يیگر پال نحوهبه عبارت د

  . دادمی

                                                           

4 Wisdom Pool 
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د، و پال در حد نابغه بوهوشی  يبهرهکه  یدبه یاد داشته باش

آورد. بارها این خواند را به یاد میاز نظر من او هرچه می

خیلی محتمل است که  را دیده بودم. از نظر من موضوع

خود  خرد اندوختهات را از نوشت اطالعهنگامی که می

رون خود را ال دستورات دکشید، و در عین حبیرون می

ان خواهد را بیو به دنبال راهی بود تا آنچه می کرددنبال می

 برداشتن کهداد انجام میاو این کار را همانقدر راحت د. کن

ن تایپ کردن از روي آیک کتاب و نشستن و نگاه کردن و 

   العاده بود. فوق خیلی. او بود

 

نوشت  نقل قولی را 5گروه خبري در اینترنتریچ اسمیت اخیراً در 

کرد. این نقل قول از کتاب که پتی در مورد آن صحبت می

 – 98 صفحاتاك در قید حیات، تبدیل شدن به استاد ِ هايِسختی

  باشد. در این نقل قول پال گفته بود: می 100
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خوب که از خواندن لذت  يگویند یک خوانندهبعضی می

این موضوع  . منکتاب بخواند 7،000تواند سالی برد میمی

کتاب خواندم جلد  35،000بودم و در سیاتل  را زمانی که

براي خود ثابت کردم. منظورم خواندن کلمه به کلمه نیست، 

کتاب را در هر موضوعی که بتوانید تصور  35،000ولی 

 که امروز آنچهبراي  ايزمینه کار کنید خواندم، که همین

  . ایجاد کرد دهمانجام می

 15،000وقتی چندین سال در واشنگتن دي سی بودم، حدود 

کنگره در مورد موضوعات مورد  يبخانهکتاب در کتاجلد 

 طیخواندم. در جاهاي دیگر مانند نیویورك، در  خود عالقه

 5،000در آنجا بودم، حدود  1946سال  دریک سالی که 

  کتاب خواندم.جلد 

 عقالنی دانش از بزرگ یک اندوختهها این دانش از کتاب

 به یاد بیاورد آن را ر کس که بتواند، و هدهدتشکیل می
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به این انبار  دانش تواند در زمان در دسترس نبودنِمی

  دسترسی پیدا کند.

انبار شده است، و نیازي  پس زمینهتمامی این اطالعات در 

  نیست همیشه یک کتاب با خود به همراه داشته باشید ... 

و درك کنید. از  فهمیدهامیدوارم بتوانید این موضوع را 

هم دسترسی  الهی دانشِاز خرد  اندوختهطرف دیگر، ما به 

 االبمراتب در  داریم، و تا زمانی که بتوانیم جایگاه خود را

ی خرد دسترس ياندوختهتوانیم به حفظ کنیم، همیشه می

 االدستب داشته باشیم. ولی موضوع این است که ما همیشه در

آییم. ند. ما باال رفته و بعد پایین مینردبان معنوي نخواهیم ما

اگاه توانیم به دانشی که در ناخودپس وقتی پایین هستیم، می

 ،در زمان الزم رسدمی داریم دست بیاندازیم ... که به نظر

  . شودفرآهم میش براي یادآوري بدون تال

و یا در  خنرانیسکوي سمن این کار را صدها بار بر روي 

جام انیک متن و گاهی در حین مکالمه با مردم،  حین تایپِ
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هاي خاصی به ذهن من ایده، دارم نیازی که ام. در زمانداده

بخوانم، و در ها را فراتوانم هر دوي آنمن می. آیندمی

توانند کل موضوع را براي من پوشش صورت، هر دو میاین

  دهند.

  

ي خاصی از نوشتار معنو يو دیگران نحوهپال سعی داشت به پتی 

گرفته و آن را  را حقایق درونی  ،با آن روش که آموزش دهدرا 

، کند. همانطور که پتی گفتامروزي به دیگران منتقل می در زبانِ

 كاام از نظر او پیغ، زیرا نوشتنشان داد که چگونه می اینگونهپال 

ه این موضوع هیچ ربطی بشد. اینگونه باید به دیگران منتقل می

آن خالقیت فرد در مرکزیت قرار ادبی یعنی جایی که در  نوشتارِ

گرفتن براي کارهاي معنوي  گیرد، ندارد. پال از وسیله قرارمی

  گوید. حقیقت و روح هستند که اهمیت دارند، نه فردیت. سخن می

را  دید که کار خوگوه پال توضیح داد، نویسنده اول میهمانطور ک

آنچه خویش  کار خود را به رويدهد. با اینبراي خدا انجام می
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گشاید. ولی همچنان الزم است بیند میدرون از خواست روح می

این به  .پیاده کندتمامی آنچه باید بنویسد را در قالبی براي جهان 

ی زندگ نَفَسِاستفاده از زبان، شکل دادن و پر کردن آن از  معنیِ

  است. 

ی گوید که گویی پال سعنسخه برداري پال میي از دیوید به نحو

 ها و. ولی، پال در مورد نوشتهفریب دهد داشته است دیگران را

آموزگاران بسیاري مطالعه  در کنار ها وهایی که از کتابصحبت

ن قصد پنهان کرد او کرد.ت میکرده بود، به صورت آزادانه صحب

ی ادب سرقت وضوعِکه این مچیزي را نداشت. دیوید مدعی است 

هایی ر چیزي به غیر از مخلوطی از کتابکند که اکنکااثبات می

ها نیست، ولی بعد از سال ه بودبرداري کردها نسخه که پال از آن

 یافتن موارد نسخه برداريبراي او  دیوید و حامیان توسط بررسی

ها کمتر از ل، مجموع موارد یافت شده توسط آنهاي پادر کتاب

  دهند. هاي پال را تشکیل میاز کل نوشته 2%
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باز هم بحث  باشد،ولی اگر حتی فرض کنیم این درصد خیلی بیشتر 

ساخته  هاي والدین اوژنبود. بدن هرکس از اساس میدیوید بی

مان تولد از عقاید والدین خود شده است، و هر کس در ز

به عاریه  ما از والدینِ درصد زیادي از وجود ما،آموزد. مشخصاً می

ختی منحصر به فردي هستیم. به س ، با این حال افرادگرفته شده است

 رديفها باشیم. اگر فقط جسم توان گفت نسخه دیگري از آنمی

لی اگر را تصدیق کرد، و موضوع شاید نتوان این ،را از بیرون ببینیم

ه هر فهمیم کچشمان او ببینیم، می ا از پسِاو را بشناسیم و جهان ر

  عضو از یک خانواده چقدر با دیگري متفاوت است. 

 پال باید به خاطر کارهاي خود در نهایت، دیوید مدعی است که

احساس ندامت کند، ولی همانطور که جلوتر خواهیم دید، پال 

خواهیم از نظرگاه پال به ساس ندامت نکرد. چرا؟ حال اگر میاح

  موضوع نگاه کنیم هنوز عناصر مهمی را کم داریم. 
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  نقض قانون نسخه برداريا ی 6ادبی سرقت
  

 اي کاردر ابتدبراي جلوگیري از ابهام باید یک سوءتفاهم رایج را 

به معنی گرفتن چیزي که در تملک  ادبی سرقتبرطرف کنیم: 

به  )کپی رایت( نسخه برداري حقِ باشد. قانونِنمی ،است يدیگر

پی قانون کو  ادبی سرقت. پردازدمیو مالکیت معنوي  حق موضوعِ

م ها را با هقع آنبعضی موا ولیمتفاوت هستند،  موضوعدو  رایت

  .گیریممی اشتباه

                                                           

٦ Plagiarism ادبی یا نسخه برداري از متون دیگر بدون  سرقت: به معنی

باشد که دیوید لین این اتهام را به به نام نویسنده یا گوینده اول می اشاره

 نسخه برداريدهد، این کالم در ترجمه این کتاب به صورت پال نسبت می

مارمن) قصد دارد  داگترجمه شده است، در اینجا نویسنده ( ادبیسرقت یا 

یا همان حق کپی رایت  نسخه برداري قانون حقِم را با اختالف این کال

copyright (مترجم) .مشخص کند   
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 سرقتاشتباه نسخه برداري: «، در متن خود با عنوان 7ري استرنزل

 ا نامب از کتاب خود» مرتبط رایی، و قانون، دافرآیند قضاییادبی، 

  ، نوشته است،ادبی سرقتهایی در مورد دیدگاه

  

ت. اس» غیرقانونی« ادبی سرقتکنند می مردم اغلب تصور

 ي، تقابل قانون با فرهنگ ادبیراولی در رابطه با نسخه برد

حقوقی  يادبی یک واژه سرقتانجام شده است. ناقص 

  ...نیست

ده سپري کر ادبی سرقتقانون دوران سختی را براي درك 

کتاب مدرن حقوقی  یکدر توان به سختی میاست ... 

یرت حهیئت منصفه  بار ... یک ادبی را یافت سرقتمعناي 

و » ادبی سرقت«وکال و قاضی را از  منظورِبود چون  زده

را  دانست، نگهباناژگان استفاده شده در دادگاه نمیدیگر و

  نامه مأمور کرد.در حین شور براي یافتن لغت

   

                                                           

7 Laurie Stearns, “Perspectives on Plagiarsim” 
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جرم نیست. در واقع، هرگز در هیچ  ادبی سرقتبه عبارت دیگر، 

یک از مقاطع زمانی تاریخ بشریت جرم محسوب نشده است. این 

شود و ها اعمال میوعی اخالقی است که در بعضی زمینهموض

  ربطی به قانون ندارد. 

عنوي هاي مبرداري) تعریفی از دارایی(حق نسخه  کپی رایت قانونِ

ربوط تنها م ادبی سرقتیک نویسنده، هنرمند یا نوازنده است. ولی 

ادبی  رقتسباشد. به عبارت دیگر، بحث به اعتبار دادن به منابع می

شان به ای هایی است که ازآن به مناسب اعتبار دادنبر سر  بیشتر

کنید، می سرقتنسخه برداري یا  هاآنگیریم. حتی اگر از ریه میعا

ی نیست. ادب سرقتتا زمانی که از منابع خود نام ببرید، این کار شما 

 را زیر پا گذاشته او حق کپی رایتممکن است  حال در عین ولی

  باشید.

کند این واقعیت است که موضوع دیگري که مردم را متعجب می

را محدود قصد حقوق نویسندگان  قانون نسخه برداري از روي

لمات، ک ی برايتملک حق قانون کپی رایت،کند. براي مثال، می
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، زیرا در این صورت هنرمندان، قائل نیستها ها یا پاراگرافعبارت

اي در ایجاد و خلق ن و نوازندگان به صورت ناعادالنهنویسندگا

اگر چنین حقی در قانون شوند. و جدید محدود میکارهاي اصیل 

د. شم ما هم تبدیل به دارایی شخصی میمرسو زبانِ وجود داشت،

یس را پیش نو قوانین مربوط به کپی رایتهایی که در ابتدا آن

کردند، اطمینان حاصل کردند که مردم بتوانند از دیگران به شرط 

س ، هیچ کچیزي جدید، نسخه برداري کنند. به همین علت تولید

  ها را ندارد. ها یا نقشهها، مضمونها، لقبحق تملک ایده

نسخه برداري اصوالً جهت حمایت از کلیت کار  در واقع قانونِ

ده تدوین ش هااز آثار آن مجوزیک هنرمند در برابر استفاده بدون 

  است. 

  

  نویسد:می 8شده سرقت واژگانِتوماس ملون در کتاب 

                                                           

8 Thomas Mallos, “Stolen Words” 
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) 1984مابین لیچفیلد و اسپیلبرگ (مدار نهم  يدر پرونده

 حقِ نقضِ القِاطبراي «دادگاه به این صورت حکم کرد: 

  »بیان، کلیت مفهوم و حس کارها باید اساساً مشابه باشند.

سیر  گراندی آثارسرقت  در حوالیبیشتر  کپی رایت ...تاریخِ

از ند توانبیشتر میقوانین  ادبی. سرقتاست تا  کردهمی

هایی که کتابحمایت کنند، در برابر ناشرانی نویسندگان 

 کنند، ولیچاپ میرا ها ندارند که هیچ حقی نسبت به آن

 نویسندگانی که یک سرقت در متوقف کردنِتوان زیادي 

  ندارد. را اندهراگراف از این جا یا آنجا برداشتپا

  

یست، به ن القاطبه پال قابل قانون کپی رایت  اتهام نقضِ ،در نتیجه

همین خاطر هیچ دادخواستی در این رابطه ثبت نشده است. 

ه با ک» حسی«ستند و به هیچ وجه هاي پال، اساساً، اصیل هکتاب

ها عاریه گرفته شده است به شما هایی که از آنخواندن کتاب

  . داشتهاي پال نخواهید دهد را با خواندن کتابدست می
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 مجازِ براي ثبت دادخواست ی رازمانعالوه بر این، قانون مدت 

ون کپی قان. اگر نقض در نظر گرفته است کپی رایتنقض قانون 

حال به خاطر اینکه قابل  –طی شش سال از تاریخ نقض  رایت

مهم نبوده  ،مالک آن حق براي بوده باشد یا به خاطر اینکهشناسایی ن

اشت. د نخواهد اه راثبت نشود، فرصت راه یافتن به دادگ  -باشد 

رد رضایت بعد از عبور از این محدوده زمانی، دادگاه موضوع را مو

کند. و به محض این پذیرش، و پذیرش صاحب حق فرض می

  امکان تجدید آن نیست. 

کنم کپی رایت را به این منظور بیان میمن نکات مربوط به قانون 

نبوده و نیست. این  حق کپی رایتکه نشان دهم موضوع بر سر 

لکه اموال دیگران نیست، ب سرقت حکم قضایی برايبر سر  موضوع

همچنین این موضوع به ما نشان  موضوع بر سر فرهنگ هنري است.

  داریم. ادبی اطالعات کمی  سرقتورد دهد که در ممی

  

  مرجعی دیگر
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 است. به نقلسرزمین هاي دور نگارش  تاریخ ،موضوع مهم دیگر

از مالقات با گیل یعنی زمانی که از پال، او این کتاب را کمی بعد 

 1963 نوشت، یعنی در سال ه بودبه سان فرانسیسکو نقل مکان کرد

 دندان کتابِاز نسخه  یک . این همان سالی است که پال1964 –

  را به کیرپال سینگ داد. ببر

را با این  هاي دورسرزمینخیلی محتمل است که در آن زمان پال 

را منتشر کند، یا حداقل برکات خود را  نآفرض که کیرپال 

معطوف آن کند نوشته باشد، درست مانند همان امیدي که در مورد 

یک ددانیم که در آن زمان هنوز به کیرپال نزداشت. می دندان ببر

کرد که کیرپال نسبت به کارهاي او بود. در آن زمان پال تصور می

 يهاست سنگی بااي است و همچنان روابط دوستانه با وي همراه

رسد هنگامی که پال یرپال داشت. در نتیجه، به نظر میک

ا هم در ر تانت ماسرا نوشت، دیگر دانشجویان  هاي دورسرزمین

شنا بودند. آ طریق اساتید کتاب ی که بانظر داشت، یعنی دانشجویان

 رسد که این، در آن زمان، به نظر میتانت ماسبا توجه به اصول 
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تر از این پال بود، تا به این ترتیب دیدگاهی وسیعبخشی از تالش 

  د. ارائه کرده و به نمایش بگذار ابدي یمنظرگاه تعلیمات را ازاصول 

پال از نوشتن این کتاب چه بود؟ این سوال جالبی است.  پس هدف

را  دندان ببر ،براي پاسخ دادن به آن، باید به یاد داشته باشیم که پال

یعنی زمانی که آن را به  1963ی تا سال نوشت ول 1957در سال 

را  ستادگفتگوهایی با اکیرپال سینگ داد، چاپ نکرد. پال کتاب 

آن را منتشر نکرد. عالوه  1970نوشت ولی تا سال  1956در سال 

 1966نوشت ولی تا سال  1959را در سال  الهی فلوتبر این پال 

آن را در سري مجالت اوریون منتشر نکرد. این موضوع در مورد 

 1963کرد، او این کتاب را در سال هم صدق می هاي دورسرزمین

  آن را منتشر نکرد.  1970نوشت ولی تا سال 

شی ها را به عنوان بخپال این پیش نویس ،به عبارت دیگر، به نظر

ین نوشت. در واقع، او آموزش معنوي خود در آن زمان می از رشد

 خوانی دارد. شایدهمها توسط او موضوع با نحوه نمایش این کتاب

آموخت استفاده از نوشتن براي شفاف سازي آنچه که میپال 
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ریق که در ط ظریفیهاي کرد تا به این نحو بتواند پیشرفتمی

تعلیمات درونی خود را  کند را درك کرده و یامعنوي تجربه می

. همانطور که پال گفت، سعی براي آموزش شناسایی کندبهتر 

ر موارد عالوه ب دیگران معموالً بهترین راه براي یادگیري است. پس

ها به دیگران آن هاي خود براي توضیحپال از این نوشته باال،

 ید تا پال تصمیم به چاپ اینکشها طول میکرد. سالاستفاده می

ویر با آنچه دیوید قصد دارد از پال به تص تصویر. این بگیردها ابکت

  بکشد خیلی متفاوت است. 

  

  ادبی سرقتهی ژورنالیزم نسبت به بی توج

    

کند، هدایت می کمتر شناخته شده یک واقعیتاین موضوع ما را به 

 دهد. دیویدمی ارتقارا در مورد دیدگاه پال دانش ما  کهواقعیتی 

 در مورد استفاده دانست. استاندارداین باره نمی هیچ چیز در

 رقتسنوشت، نه تنها ها را میدر زمانی که پال این کتاب ،ژورنالیزم

 کرد. در آن زمانل نداشت، بلکه آن را تشویق هم میادبی را قبو



  فصل ششم: موضوع سرقت ادبی

843 

 

بلی هاي خبري قو داستان گران دیگرکپی کردن مطالب از گزارش

عادي بود.  ،مرجع و پنهان کردنِو بازنویسی آن به نحوي جدید 

  ؟ تعجب کردید

گاه ن صنعتی خاص مورد استفاده در فنونبه پرده  پشتهر زمان در 

م که بینیزهایی میآشنایی نداریم معموالً چی با آن اندازیم کهمی

ت این اسشود. علت آن می ما که شدنوتعجب، ناامیدي یا شباعث 

ایم. و همچنان نکردهها را درك آن فرهنگ که هنوز دیدگاه

  ها را قضاوت کنیم. خواهیم از بیرون آنمی

» تر استادبی ریزبین سرقتر جدید نسبت به عص«اي با عنوان مقاله

منتشر شد.  9آمریکاامروزِ ، روز دوشنبه در 1999می  10در تاریخ 

این مقاله توسط فیلیپ میر نوشته شده بود که از دانشگاه نورث 

ورنالیزم را به خود اختصاص هیل عنوان شوالیه ژکارولیناي چپل 

  داده است. در اینجا چند یادداشت از آن آورده شده است:

  

                                                           

9 “New era brings new diligence on plagiarism” by 
Phillip Meyer, in USA Today, Monday, May 10, 1999 
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اخالقی  منشورِبار ، هنگامی که براي اولین 1927از سال 

 10، مجمع تخصصی نویسندگان1984مصوب شد، تا سال 

  ادبی نداشتند.  سرقتهیچ قانون مکتوبی بر علیه 

نویسندگی او در مورد  1938، که کتاب سال 11مک دوگال

 رداستاندارد بود،  یمتن و ژورنالیزم تفسیري، روزگاري

مرجع  ،کتاب خود توصیه کرده بود که هنگام بازنویسی متن

  . ظاهر اصیل آن حفظ شودآن مخفی بماند تا 

هاي مهم را بدون ها معموالً داستان، روزنامهگفتاو می

 اهمیت راموارد بی«، ولی کنندنمیسرقت  اعتبار سنجیِ

 هاار کشیدن جهت تعیین اصل و اعتبار آنبدون انتظ

  »کنند.بازنویسی می

  

                                                           

10 SPJ 
11 C.D.MacDougall 
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گوید دهد و میبه خوبی همین موضوع را نشان می هم لمک دوگا

همانند ا هروزنامه 12گريِگزارش که فرهنگ رایج در  فرهنگ

هد که دیح می. فیلیپ توضنبوده است محافلِ ادبیگاه یا شدان

هایی به بعد دیگر امور تغییر کرده است، و نمونه چگونه از آن زمان

  کند:ادبی ارائه می سرقتامروز با  وردبرخ ياز نحوه

  

اي در فرهنگ ما این است که عادالنه و پایه یکی از قوانینِ

بر  هاآن انجام انِنباید شخصی را به خاطر کارهایی که در زم

ین یم. ولی اخالق را جامعه تعیتنبیه کن ،اندقانون نبوده خالف

 و در زمان روي کند،تفکر جامعه تغییر می کند، و طرزِمی

  شویم. مطلع نمی هااز آن ما يهمه ات،دادن این تغییر

این  ،جیمز ل. بروکس، کارگردان و نمایش نامه نویس

 گرِگزارش نقشِبراي  خط از دیالوگموضوع را در یک 

آورده بود. ،1987 سالِ پخش اخباردر فیلم  ویلیام هرت

                                                           

12 Journalism 
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قی خالا اصولمتهم به زیر پا گذاشتن  ،هرت که در این فیلم

ین ارن اذاشتش. همش دگن شد زیر پانمی«شده بود گفت، 

  »؟قبول نداريدن، وضع احمقانه رو تغییر می

کرد. زیاد تغییر نمی مرزهاي اخالقیدر زمان مک دوگال، 

 رهمه گیبازنویسی اطالعات باعث نایاب بود، و اطالعات 

شد. امروز اصالت از اهمیت بیشتري برخوردار آن میشدن 

  است. 

  آید. ادبی بیشتر به چشم می سرقت و

متفاوت به راحتی  يویسندهچند ن آثارِدر موجود شباهت 

ي باعث شده است که اطالعاتی چون فناور ،شودآشکار می

نامحدود و به  ،انحصاري بودندکه در گذشته محدود و 

خاصی  . افرادي که به موضوعِصورت آزاد پخش شوند

توان با مطالب بدست آمده تنها عالقه دارند را به ندرت می

ایسه و مق ها براي جستجوراضی نگه داشت. آن ،یک منبع از

  کنند. از اینترنت استفاده می
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 منم، کردمیقیق تحدر مورد اوایل زندگی پال  ی کهالبته در زمان

بدون  ییهاروزنامه ،هاخوردم که در آنمیمرتباً با مواردي بر هم

تند. گرفات را از منابع دیگر به عاریه میعنوان کردن مرجع، اطالع

 1971یک مقاله در مورد زندگی پال که بعد از فوت او در سال 

اي که چند سال قبل از آن شد، نیمی از متن خود را از مقالهچاپ 

در لوس آنجلس چاپ شده بود کپی کرد. در متن آن اصالً تغییري 

 اینکه اطالعات به خاطرداده نشده بود، ولی، نویسنده به وضوح 

  د. . هدف اصالت نبواز خود راضی بودگذاشت دقیقی به نمایش می

نامیم در زمینه ادبی می سرقته ما امروز پس در زمان پال، آنچ

همانطور که  از طرف دیگر، شد، وهم می ورنالیزم تشویقژ

 ،سال 25روزنامه به مدت بیش از  براي گريدانیم، گزارشمی

وع ما را به دیدگاه پال پال بوده است. از نظر من، این موض يحرفه

که کند، ربطی به وکند. اگر این موضوع ما را شنزدیک می

فهمیدن  به خاطر ا فقطکه شدن موشخصیت پال ندارد. بلکه علت ش
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ها را با کنیم گذشتهستیم، و اینکه سعی میدانچیزي است که نمی

 شکلِمقضاوت کنیم. به عبارت دیگر، موضوع به  امروز خود منطقِ

  گردد. تغییرات الگویی باز می

هاي پال باشد، باید تعلیمات و تاکتیکقصد ما درك دیدگاه اگر 

 .بشناسیم در عصر او و در زمان او را او مورد استفاده در کارهاي

ی و ادبی پشتیبان سرقتز ورنالیزم اولی، در همان زمان، وقتی که ژ

به  متفاوتی نسبت دانشگاهی و ادبی دید کرد، میادینحمایت می

شوند. چرا د. اینجاست که ابهامات نمایان میاین موضوع داشتن

اهم سی خوفصل برر همیناینقدر تمایز؟ این موضوع را جلوتر در 

  کرد. 

  

  تغییر خط مشی اخالقیات
  

 صیا تخص مربوط به یک زمینه اخالقیات درك در موجود مشکلِ

خود را تغییر  يموضوعی بوده است که هر زمان حرفه ،خاص
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خود از بیرون  الگوهاي کاريِ م با آن مواجه بودم. دیدنِاهداد

اند که کردهرهاي ما آنچنان ما را احاطه سخت است. فرهنگ و باو

  معموالً قابل شناسایی نیستند. 

شدم،  انتشارات يبراي مثال، هنگامی که براي اولین بار وارد عرصه

که  بود تصاویريخلق کار با هنرمندان براي  نم یکی از وظایف

. شگفت زده شدم از اینکه خواستیم براي مجالت چاپ کنیممی

کپی کاري  ازها، خصوص پرکارترین آنبه رمندان، دیدم هن

ند. در آن کردرایج استفاده می یهنرمندان دیگر، به عنوان تاکتیک

هنرمندان  يهمه نم درست نبود. از نظر نم کار از نظرزمان این

 کردمیفکر م باید به سختی کار کنند تا خالق و اصیل باشند، و

  کپی کردن کار اشتباهی بود. 

 هنرمندان دقیقاً مثلبا وجودي که تصاویر ایجاد شده توسط این 

جه هم دیدید، حتی متوگر تصاویر اصلی را نمینسخه اصلی نبود (ا

 اصیل نیست)، ولی و ،است بوده شدید که نسخه کپی شدهنمی
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هنوز احساس ناامیدي داشتم. این موضوع دیدگاه من را در مورد 

هنرمندان و اساساً هنر تغییر داد.  اصالت  

ها شدم. خرد موجود در این روش يمان، متوجهولی با گذشت ز

به دنبال تصاویر جالب  ها کار کردم همیشههنرمندانی که با آن

مورد عالقه خود را در هاي ها تصاویر و شمایلبودند. آن

کردند. این کار گلچین می هاي خود یا در پس ذهن خودپرونده

آوري و یادگیري بود، قع روشی کامالً خالقانه براي جمعدر وا

ی لبه با مطالعات حجیم پال، به این ترتیب زمانی که فرصت شغمشا

رسی انه دستها به کتابخانه عظیمی از مفاهیم خالقشد، آنایجاد می

داد تا به صورت بهینه بتوانند ها اجازه میکار به آنداشتند. این

  تصاویر جدیدي ایجاد کنند. 

رك د به این ترتیب توانستم خرد موجود در پس این تکنیک را

ها آگاه شده و دیدگاه آنها بینی آنده و سپس توانستم از جهانکر

. به عبارت دیگر، خلق مجدد و افزودن به کار دیگر را درك کنم
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روش  هنرمندان خود یک اقدام هنرمندانه و خالقانه است. به همین

  کند.است که هنر در جامعه رشد می

اي که در در مقالهش، اخیراً این موضوع را نقا آدام گروسوسکیِ

 يِدر روزنامه پرتلند 2000 سال ژانویه 22 ي مورخِنسخه

  چاپ شد اینگونه شرح داد: 13اریگونیان

 

هاي منفی زیادي به همراه دارد، برداري با خود دیدگاهنسخه

ري براي یادگی روشترین ولی در تاریخ هنر، این کار سریع

برداري است. تاریخ نقاشی مبتنی بر نسخه اطالعات

سال اول حرفه خود نسخه  10... هر نقاش بزرگی در باشدمی

من  ها. ولی سعیابقی آن، پیکاسو، و مدگا –کند برداري می

م تا هایم اضافه کناست که از خود چیزي را به نقاشی بر این

 تقلیدم کاربه این ترتیب  تا به تملک خود در بیاورمها را آن

رف نباشند.ص  

                                                           

13 Adam Grosowsky, Portland newspaper, The 
Oregonian 
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که  تقلید از طبیعت و زندگی –هنر تقلید است  در واقع، مبدأ اصلیِ

قدرتمند و تصاویري که تجربه  . خاطراتما را احاطه کرده است

کرده و البه کنان خواستار ذخیره شدن و حفظ شدن، باز گفته شدن 

وزیم. یامتوانیم بهستند. از طریق تقلید است که می و باز خلق شدن

  ، مخالفتی با تقلید ندارد، بلکه محصول آن است. عملاصالت، در 

که در  ،14شده سرقت کلماتبه نام  خود توماس مالون، در کتاب

نقل قول معروفی را از ت. پردازد می ادبی سرقت آن به موضوع

  کند:نقل می ما براي 15س. الیوت

 

؛ سرقتاي کنند؛ شاعران حرفهمبتدي تقلید می شاعرانِ«

دهند، و دارند را تغییر میمیشاعران بد، ظاهر آنچه بر

را  یا آن بخشند،دارند را بهبود میشاعران خوب آنچه بر می

به  وب حسی جدیدکنند. شاعر ختبدیل به چیز دیگري می

                                                           

14 Thomas Mallon, Stolen Words 
15 T.S.Eliot 
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ها ار آنک بخشد تا به این ترتیباست می سرقت کردهآنچه 

به آنچه  نسبت منحصر به فرد شود، و کامالً تبدیل به چیزي

کند شاعر بد آن را تبدیل به چیزي می اول بود متفاوت شود؛

  »که هیچ انسجامی ندارد.

  

  دهد:مالون به این ترتیب ادامه می

 قانِکه توسط خال یمشابه هايبرداشتاگر فرد قادر نباشد 

ه ممکن است وسوس د،شود را ببینبراز میهنرهاي متفاوت ا

ی. بیشتر هوشمندانه تصور کند تا حقیقها را شده و این تناقض

زي را فرد چی«رورم گفت، د ن شاگرد ویرجیل تامسون به نامِ

 کنیسرقت میاست. تو چیزي را  آن کند که عاشقتقلید می

نی سعی کپرستی ، سپس وقتی احساس گناه میآن را میکه 

اع ، که نسبت به این اوضمارتا گراهام» کنی پنهانش کنی.می

یک  من«گوید: شرمندگی کمتري دارد اینگونه میس احسا
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ر زمان و از این موضوع شرمنده نیستم. ه –هستم  سارق

  .»دزدممیبهترین را بیابم آن را 

شود وزیم این است که آنچه شخم زده میآم... آنچه می

در  بعد يگردد، و براي شروع مرحلهدوباره به زمین باز می

ند ککسی که تظاهر می شود.قیت استفاده میچرخه خال

شام را بدون تغییر روي میز  ،استروز را آشپزي کرده  تمامِ

  . است قرار نداده

  

یان ب بارهاهاي مشابه توسط هنرمندان در واقع، نه تنها این برداشت

ها عیناً مورد استفاده قرار گرفته ها و حرفشده است، بلکه عبارت

 ينامهدانشاست. در حین بررسی این فصل دریافتم که مطابق با 

، 1995تشارات دانشگاه کلمبیا، ، ان16ي دانشگاه کلمبیا هانقل قول

                                                           

16 Columbia Dictionary of Quotations, Columbia 
University Press, 1955 
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را مرجع اصلی متن زیر در مجله اسکوئر  17ها لیونل تریلینگآن

  می دانند، نه ت.س. الیوت: 1962مورخ سپتامبر سال 

  

 سرقتاي کنند. هنرمندان حرفههنرمندان مبتدي تقلید می

  .کنندمی

  

ر . و هرچه بیشتستا هاادبی پر از این دوگانگی سرقتبررسی 

  .درك کنیدعلت آن را  یدتوانتر میکنکاش کنید؛ راحت

  

  ، بعد یک چیز جدید خلق کنسرقت کنرا همه چیز 
 

گیریم. ودیعه میو دیگران چیزهایی را به ما از زندگی  يهمه

وند را نشبینند و میهنرمندان و نویسندگان هر آنچه میترین بزرگ

 قیتبخشی از خال کپی کردنکنند. می ببه صورت پیوسته جذ

  ماست. 

                                                           

17 Lionel Trilling, Esquire Magazine 
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هاي دانشگاه کلومبیا نوشته نقل قول يهمانطور که در دانش نامه

شده است، ویلیام باروکز، نویسنده، این موضوع را اینگونه در 

  کند، بیان می 1985به سال  افزایشی ماشینِبا عنوان،  خود کتاب

  

ها، خانها، کتابههر آنچه در داخل کمدها و داخل موزه

ها، هاي کنفرانس، کتاب فروشیبناهاي معماري، سالن

جهان قرار دارد.  در استودیوهاي ضبط و استودیوهاي فیلم

ت، . کلماهستند .. مشتاق سرسپرده وسارقِ همه متعلق به 

در قید  به هنرمند نزبرها، نور، صدا، سنگ، چوب، رنگ

ها آن که بتواند از یها به هر آنکسباشند. آنحیات متعلق می

 هر چه ... بدزدموزه لُور را  .هستنداستفاده کنند متعلق 

  بینی بدزد! می

 

 گویند این استان و شاعران از آنچه در اینجا مینویسندگ منظورِ

د قلیشنود را هضم کند، تبیند و میهنرمند اگر ابتدا آنچه می که کارِ

ود، شها میشی از آندارند، بخنیست. به محض اینکه آنچه بر می



  فصل ششم: موضوع سرقت ادبی

857 

 

کنند، عنصر اصالت در ن را در قالب مخلوق خود ارائه میو بعد آ

 هنري بزرگ ر آثارِدها راما آن بعد آن قرار خواهد گرفت که

فت از آنچه دریا يمنحصر به فرد برازِکنیم. اصالت، استایش می

م، به تملک خود درآورییابیم را ایم است. اگر ابتدا آنچه میکرده

از هاي قدیمی ساخته شده است، بحتی اگر فرشی باشد که از رشته

  یک فرش جدید است. 

گرفتن این بود که اصالت مهم طراحان یادآنچه من هنگام کار با 

یل نیست. ما تار و پود را قرض اصاست، ولی هیچ چیز اساساً 

 گیریم، ولی زمانی که کلیت پارچه را به چیز جدیدي تبدیلمی

  شود. ما می تبدیل به دارایی ،کنیممی

  

کنند، سپس آن را بهبود یمهندسان کار را کپی م

  بخشندمی
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اح طر یاي به عنوان مهندسطراحان، وارد حرفهبا  ها کارپس از سال

زان من هرگز میه مشابهی را پشت سر گذاشتم. برق شدم و تجرب

انستم. دوباره، دمهندسین از طراحی دیگران را نمی کپی کاري

  در هم شکستند. نم هايِدیدگاه

مهندسی «ندسین دیگر را مهندسین طراح معموالً محصوالت مه

آموزند در کار میفاهیمی که طی اینکنند، و از ممی» معکوس

کنند. امکان دارد حتی بخش استفاده میهاي جدید خود طراحی

ي طراحی هاار کپی شود، که به این ترتیب ضعفبزرگی از یک مد

سین به راحتی این چیزها را برد. مهندخود به طراحی جدید می را با

مقادیر این قطعات داراي  انتخاب اجزا و یابند، زیرا تعداددر می

 انهمسصویر یک بخش از یک تحدي است. زمانی که تنوع بی

  توان فهمید که کپی شده است.باشد، می

 ظرمبه نزمانی که این تاکتیک را دیدم دچار ابهام شده بودم. اول 

خرد موجود در پس آن  يزمان متوجه اخالقی نبود. ولی با گذشت

کامل طراحی دیگران را  يهشدم. با وجودي که هرگز نسخ
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ها مطالعه کرد، تکنیک احی دیگران راتوان طرام، ولی میبرنداشته

 ها را با مدارهايرداشته و آن را بهبود داد، یا آندیگران را ب يو ایده

دیگر ترکیب کرد تا محصول بهتري بدست آورد. در واقع، این 

نوآوري و پیشرفت فنی را ایجاد ي است که فراینددقیقاً همان 

ی راحط الگوگیري ازکند. اگر مهندسین مجبور بودند به جاي می

از صفر هر هاي خود، براي بهبود طرحو محصوالت دیگران 

د، عصر جدید ما در فناوري دچار توقف طراحی را شروع کنن

  شد.می

اران ام که حسابدي متعددي که پشت سر گذاشتم، دیدههادر حرفه

کنند. دیگران را قضاوت می ،توازنتراز و وجه به معموالً با ت

مورد قضاوت قرار  هاآن خالقیتهنرمندان مردم را با توجه به 

 جه به جایگاهدیگران را با تو ،هادهند. مدیران اجرایی شرکتمی

نند، و دانشمندان مردم را با کها قضاوت میقدرت و اثرگذاري آن

  نند. کقضاوت می هاآن به تفکر باز و هوشتوجه 
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 شب از که در مانندهایی میاین ترتیب اغلب مردم همانند کشتیبه 

ها قادر نیستند یکدیگر را آنطور کنند. آنکنار همدیگر گذر می

که واقعاً هستند ببینند یا اخالقیاتی که دیگران در زندگی دارند را 

ح طوهاي دیگر و ستالشی براي درك دیدگاهدرك کنند. مردم 

را از کنند، بلکه همه چیز آگاهی دیگر و اعصار دیگر نمی

ز بخش بزرگی ابینند. اینگونه جایگاهی که در آن هستند می

دهیم. دانشجوي معنوي باید محتاط باشد و زندگی را از دست می

 هرگز تا وقتی که درك واقعی را جایگزین نظریات صرف، مانند

  ندارد.دست از تالش برها نکرده است، این

  

مومنانه ادبیِ سرقت  

  

زمانی که اولین بار این فصل را منتشر کردم، تعدادي آنقدر در 

ژورنالیزم شگفت زده شده بودند که باور آن  تکنیکمورد این 

ما در  يه همهسخت بود. چگونه ممکن است وقتی ب هاآن براي

زم از ت، ژورنالیاند که کپی کردن اشتباه اسدورانه مدرسه آموخته
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کمی  خواستند که اگر امکان دارد ها از منآن حمایت کند؟ آن

  بیشتر موضوع را بررسی کنم. شاید فیلیپ میِر اشتباه کرده باشد.

 کتابِ به کتاب جدیدتري برخوردم، خود طی تحقیقات

 انتشارات، که توسط ادبی سرقت يزمینه هاي موجود دردیدگاه

ده بود، این کتاب منتشر ش 1999نیویورك در سال  ایالتیِ دانشگاه

 آموزشِ يزمینه هاي روزافزون آموزگاران دربیانگر نگرانی

یوع ش اي از محلِی بود. این کتاب مشتمل بر پیشینهادب سرقت

ادبی، و همچنین نگاهی به مشکالت ایجاد شده از مفاهیم  سرقت

که  اي در این کتاب. نوشتهباشدمی کردنکپی  رابطه باروز در ام

 سرقتداري به جدید برده قاومتماز ربکا مور هاوارد با عنوان 

عد گوید که براي اولین بار در تاریخ، باینگونه میادبی رسیده است 

چاپی را اختراع کرد و مردم شروع انتشارات از اینکه گوتنبرگ 

 ،فرآهم شد انتشارات ازکه  ،درآمدبا  کردند به خواندن، زندگیِ

اولین  ايبراي نویسندگان امکان پذیر شد. موضوع جدیدي که بر

این بود که نویسنده نسبت به چیزهایی که خود خلق  نمایان شدبار 
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 . پیش از این، هنر و نویسندگی به مردمِحق تملک داشتکرده بود 

نده کردند، نه به نویسمتعلق بود که از کارها حمایت می يثروتمند

  یا هنرمند. 

یر مطلب ز شده سرقت کلمات با نام  خود توماس مالون در کتاب

  گوید:را می

  

شدن است، ولی در شناخته  ينویسنده تشنه ،مدرن در جهانِ

دادند، اینکار باعث نام ماندن جایزه میقرون وسطی به بی

رکوب کند، یا مدعی شود که شد فرد هویت خود را سمی

چیزهایی هستند که در رویا دیده است، نه  او هايداستان

  .استه چیزهایی که آگاهانه خلق کرد

  

 هايِمحدودیت موجود در هايِمرزبا گذشت اعصار  مشخصاً

ان سندگخصوص در مورد نویا شدند. این موضوع بهجاخالقی جاب

ا نویسندگان در ابتداین  اکرد، زیرمتون معنوي و دینی صدق می
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کردند تا اعتبار خداوند و دیگر قدیسین را به عنوان سخت کار می

ر دنویسندگان  دهند. در نتیجه، خواستگاهافزایش و مرجع منشأ 

ود، یک جنبش جدید ب ،هاآن کارها و آثار حقوق مرتبط به رابطه با

این  ،دهدور هابارد در مقاله خود توضیح میهمانطور که ربکا م

  موضوع تغییر بزرگی در فرهنگ ایجاد کرد:

  

 براي عصر ما در سلسله هوشمندتنها جنبشی که امروزه 

این  د، برباشرا قائل میبیشترین اهمیت ادبی  سرقتجایگاه 

اصیل  یباشد که نویسنده قادر است متنمیمتکی  فرضیه 

  خلق کند. 

  

رن ق در ادبی نخبگیِ محرك نیروي ،اصیل نویسندگیِ مفهومِ

ه عنوان روشی براي جدا کردن ب به ویژهنوزدهم بود. این روش 

  زمانی که ...هاي خوب از بد به وجود آمد، در کتاب
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ه ها در روزنامعموم مردم و اشتهاي سیري ناپذیر آن يسلیقه

حاکم نخبگان،  يسلسله ،»18خواندن مطالب پست«خوانی و 

د. کرمیهایی که صاحب امتیاز بودند را تهدید یعنی آن

ایی خواندن انسلسله نخبگان را با توجه به تو برچسبِ ،دیگر

ست این انتواً هر کسی میزدند؛ تقریبو نوشتن به کسی نمی

سر تعظیم هاي درس خوانده دیگر کار را انجام دهد. و توده

ها ، آن؛ بلکهکردندخم نمی ،آسمانی ادبیات سنتی متونِ به

تاریک،  روي آوردند. در آن دورانِ دوزاري هايمانربه 

  ادبی ایجاد شود... ايالزم بود که سلسله

                                                           

١٨ Little reading : به گفته نویسنده این عبارت صدها سال پیش کاربرد

ل تحصی باشد که افراداي می، در واقع این عبارت مربوط به دورهاست داشته

کردند کرده سعی داشتند دیگران را پست بشمارند. به این ترتیب که سعی می

خوانند و آنچه خود سواد میها و چیزهایی که افراد بیمیان روزنامه

ها می خوانند زباله است. به ند تمایز قائل شوند. گویی که آنچه آنخواندمی

هاي سطح باال را برتري چون رمان» ادبیاتی«ها قصد داشتند این ترتیب آن

ها بر این بود که هنر مربوط به آن فراتر از چیزي است دهند، زیرا تصور آن

  ه)که مردم عادي بتوانند درك کنند.  (مترجم به نقل از نویسند
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باشد، ولی منظور هاوارد سخت شاید درك این موضوع کمی 

انگیز است. زمانی که بعد از عمومی شدن تحصیالت، شگفت

روزهاي تاریکی بود  ،ادبی نخبگانِ عمومی شد، از نظرِهم خواندن 

 هاي کم ارزشِخواندند، از جمله نوشتهزیرا مردم همه چیز را می –

شد، و از آن لذت ها منتشر میکه در روزنامهها ژورنالیست

ه . پس همانطور کرا قبول نداشتند باالتر از آن چیزيدند، و برمی

شکل گرفت که  گوید، گروهی از نخبگانهاوارد در ادامه می

 کرده بود. به عبارتنخبگان  ياز سلسله» خود را وقف نگهداري«

ه ود کهایی باز آن ،ترضعیف هوشِ«دا کردن ها جدیگر، قصد آن

یید مورد تأ ريِمخلوقات هن حفظها قصد آن» توان تفکر داشتند.

ونه اینگش رومانتیک بود. هاوارد هاي کم ارزدر برابر علوفه خود

  : که دهدتوضیح می
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هاي آموزشی تاریک، الزم بود روشهمان ساعات و در 

این  جدید بیابیم. به هاي ادبیِمدرنی براي متمدن کردن توده

  ترکیبی پدید آمد ... یالعملترتیب دستور

 هايتانداسنش آموزان گفته شده بود که نباید روزنامه، به دا

نگین سبخوانند، بلکه باید متون  دوزاريهاي مانکوتاه یا ر

  خیلی ادبی را بخوانند.  و

  

ایی و تالش زیب مبتنی بر ی،آموزش جدید تاکتیکبه عبارت دیگر، 

 ،وزگاراناین آمبه هنرهاي برتر بود. قصد  بیشتر براي ایجاد تمایل

ها ي از خواندن و نوشتن بود. قصد آنترفرهنگی يشیوه آموزشِ

 نویسنده بود، خود به عنوان» صداي«شکل دادن به  اهمیت آموزشِ

  کاري اشتباه است.  کردن گفت کپییعنی آموزشی که می

د از آن رجالب است به این نکته توجه کنیم که این تغییر که هاوا

داد. پس عجیب نیست که  ویکتوریا روي گوید در عصرِمی

ه اثر نبوده باشد: باید هرگو رويتندهمراه با ها اینقدر آن رویکرد
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نام ي دیگران را دور بریزي، یا هاباقیمانده از کلمات و حرف

هاي مومن . این موضوع به خوبی با دیدگاهمراجع خود را بیاوري

  هم خوانی دارد.  عصر ویکتوریا يگرایانه

ن آ تأثیر سريِ –موسیقی  با عنوانِ خود در کتاب 19سیرل اسکات

 ایجاددر  20دهد که چگونه موسیقی هندلتوضیح می اعصاردر طی 

موثر بود. همین بود که منجر به » جمع بودن در« سنت بهاحترام 

ن شد. او اینگونه به ای اخالقیاتبه ایجاد توجه شدید ویکتوریا 

  پردازد:موضوع می

  

را گیکدیگر هم باو دیدگاه مقدس گرایانه خیلی  حرمت

 کرِتفدهد که هستند، ولی این موضوع به این خاطر روي می

انه هم گرای پست هايدیدگاهمقدس گرایانه باعث ایجاد  تند

 سیاري در عصر ویکتوریابه همین خاطر است که ب: شودمی

                                                           

19 Cyril Scott, in book Music – Its Secret Influence 
Throughout the Ages 
20 Handel 
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را از پشمردند. تئاتر و اُرا گناه بر میهاي زمینی تمامی لذت

ث باع«ها در نتیجه، لذت بردن از آن –ها مقدس نبود نظر آن

 و شد که منجر به گمراهی بودهایی میفرو رفتن در لذت

  ...»بود  ممنوعهاز درخت  چیدن همسان با

یافت،  هاخواستتمامی  توان همین علت را در پسِنمی

به  چیزي ويهاي دنیخواستدر رابطه با سکس:  خصوصبه

جز انحراف از حرمت نیست. با وجودي که سکس جزو 

ی یطانشد شد، اگر از دید لذت به آن نگاه میملزومات بو

 ندبه این دلیل که خداوها بود، بود، این طرز فکر ویکوریان

 ه آنب کرد، پس تمامی ارجاعاتآن پشتیبانی نمیاز رسماً 

  در متن یا در جامعه ممنوع بود ...

هایی بخشد مشابه همگی شناخته شده هستند ... مواردیگر 

شدند؛ از هاي قدیمی با برگ انجیر پنهان میاز مجسمه

کلمات خاصی که نامناسب  ها براي پنهان کردنمترادف
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 استفاده از کلمات التین در شد؛شد استفاده میمی محسوب

  هاي علمی رایج بود؛ الزم نیست بیش از این بگویم.کتاب

 

دادن  ردیگران، بدون اعتبا از کلمات گرفتنِ قرضاین باور که 

در زمان ویکوریا شکل را  گناه است معادلِ اقدامیها، باره به آنهر

در مورد ادبیات ایده  زمان ویکوریا يگونهنموم دادیم. این دیدگاه

و ژورنالیزم آن را حفظ  دوزاريهاي رمان در برابرِکه باید  آل بود

د که این بو ي آنن احترام گذاشت. متأسفانه، نتیجهکرده و به آ

ه شد، بدون توجه بتصور می خاشاكانواع نوشتاري تمامی دیگر 

  اینکه چقدر متعالی یا سرگرم کننده باشند.

نبال د به يروزنامه هرگز نیاز به همین خاطر بود که نویسندگانِ

م ادبی که براي نخبگان ادبی و دانشگاهی تنظیسرقت کردن قوانین 

ژورنالیزم هرگز قصد  يشده بود را حس نکردند. مشخصاً رشته

نخبگان را نداشت. به همین خاطر تا اوایل  کسب رضایت فرهنگ

ل به ژورنالیزم را تبدی ی،تلویزیون یعنی زمانی که اخبارِ 1980دهه 
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نوعی سرگرمی کرد، و کامپیوترهاي شخصی به مردم این امکان را 

 رقتسدادند که اطالعات را خود جستجو کرده و پیگیري کنند، 

. در این زمان بود که ی نداشتادبی در ژورنالیزم موضوع بحث

در گذشته ارزش  دیگري فراتر از هرچیز ،معنوي حقوقناگهان 

شد کپی تر میر در باال نوشت، راحتیِکه فیلیپ منطور یافت، و هما

ه باراخالقیات دو مرزبنديکاري را شناسایی کرد. به این ترتیب 

ها سعی دارند منابع خود را مشخص تغییر کرد، و امروزه ژورنالیست

  . ها نام ببرندکرده و از آن

ی بآن را از نوشتار اد فاکتور دیگري در ژورنالیزم وجود دارد که

صداي مردم شناخته  مه به عنوانِروزنا ،کند: در تاریخمتمایز می

کارهاي جدید یا اصیل  ،گزارش شده ها و عقایدشد. داستانمی

کشید. موجود در جامعه را به تصویر می نِ، بلکه گفتماندهنري نبود

راي باخبار اهمیت داشتند، زیرا  ودنویسنده اهمیتی نداشت، بلکه خ

  د.دنر صداي جامعه بوو بیانگ عموم
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   گذشتهبه در زمان سفري 

  

روز که امها و تفکراتی ما عجیب باشد که ایده امروز برايشاید 

ها وجود داشت متفاوت است. به این داریم با آنچه در گذشته

 را هاتناقضات و فرهنگ بایدادبی  سرقتترتیب، براي بررسی 

ا نشده است. به مع روشن . براي اغلب مردم این موضوبررسی کرد

است.  اخالقیاتقوانین حاکم بر  يپایه ،ادبی سرقتاند که یاد داده

به همین خاطر بررسی این موضوع اینقدر جالب است. این موضوع 

کند، و یم قابل توجهی است که انسان سپري تغییرات تأثیربیانگر 

یخ اند. با نگاهی در تارامروز ما باقی گذاشته يه در جامعهاثراتی ک

  از فرهنگ و تغییرات آن را دریابیم.  تصویريتوانیم می

براي مثال، پیش از دوران گوتنبرگ، تقلید ارزشمند بود. بخش 

پیش از بحث انتشارات به صورت دهان به  ،قابل توجهی از تاریخ

تقل ها منفسانهها و ان و بازگو کردن داستاندهان و از طریق گفت
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ادبی تا این حد همه جا  سرقتشد. چگونه ممکن است ننگ می

  وجود داشته باشد؟ مشخصاً اینگونه نبود. 

ان داست یکروزي مالک کرد که در آن زمان هیچکس تصور نمی

  باشد.

 هايیمی به صورت دهان به دهان در نسلهاي قدبعضی از افسانه

انند ، ماندآمدهت مکتوب درو بعد به صوراند شده مختلف منتشر

هاي حکایت، یا عربی شبِ 1001افسانه هومر، یا  ایلیاد و اودیسه

تصور  زاصیلی که امرو آثارِها چاوستر. ایني به نوشتهکانتربري 

ها بازگو هایی بودند که مدتها داستاناینکنیم نبودند. می

یاري سرایان بسهنر داستان شده و  پالودهند و به این ترتیب شدمی

  ها افزوده شده است. به آن

. کندموجود نیز صدق می مامی متون دینیِهمین موضوع براي ت

ها قبل هایی است که مدتدانند که انجیل مشتمل بر داستانهمه می

شد، و به نحوي بازگو شده است تا قوم اسرائیل و از آن بیان می

شواهد نشان  د. براي مثال،مسیح را در خود جاي ده زندگیِ
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 داستانی بازگو شده از شرح حال ،ودیان از مصریه دهد که تبعیدمی

زندگی سرزمینی دیگر ها قبل در مدت است که دیگر مردمی

 ،و سه مرد خردمند در باکرگیبارداري داشتن به باور . کردندمی

ه هستند ک پیشینتري از ادیان هاي خیلی قدیمیداستانهمگی 

  از مرگ مسیح در انجیل نوشته شدند. ها بعدمدت

، دارایی معنوي«خود با عنوان  جیمز توماس زبروسکی، در نوشتار

ر هاي مختلف ددیدگاهاز کتاب » اختیار و شکل گیري اجتماعی

  نویسد:، میادبی سرقتمورد 

  

دبی ا سرقتروز برچسب منظور من تنها این است که آنچه ام

ر به هایی که منجفرهنگ به استثناي ،چسبانیمرا به آن می

 بارون ماكبودند. در گذشته عادي  شدند، عهد جدیدتولید 

کند، که بر خالف چند مورد به این موضوع اشاره می

  است، موجود ی کهیاستثنا
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 هاکسانی که نامِ آنانتخاب شده در عهد جدید توسط  متون«

در آن آورده شده است نوشته نشده است ... نویسندگان 

یک نزد ري شرقِهاي تحرینام ... فنی استاندارد در سنتبی

 نوشته ادي در متونِها و دستان زیها، صدابوده است .... ذهن

  »اند.از این مطالب دست داشته ي پیشینشده

  

نفر  کنند توسط یکتصور می مردم کتاب بهاگوادگیتا که عموم

محصول کار چند نفر است. همین نوشته شده است، در واقع 

ه کند. تصور بر این است کصدق می چینگتائو تموضوع در مورد 

 است، ولی در واقع معنی الئوتزو ،ده این متن قدیمی چینیننویس

ثر ابسیار زیاد این  و به احتمال باشدمی »خردمندپیر مرد «این اسم 

  ت.هاي بسیاري اسنویسندگان و دست نوشتهاي از نتیجه مجموعه

ان به عنو است که ، کتاب مقدس دین سیکگورو گرنث صاب

ترکیبی از عرفان صوفی و هندو که با یکدیگر ترکیب شده و در 

ه قرآن شدیداً بشود. متن بازنویسی شده است، شناخته مییک 
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ه است، و در واقع ادامه و بازگو هاي یهودي و مسیحی شبیسنت

   باشد.تعلیمات قبلی به زبانی جدید می يکننده

 ادبی و سرقت از نوعِ نگارش روشِبرخورد ما با این  ياگر نحوه

وب مکت هاي دینیِروشغنی و  تمامی تاریخِ باشد،دزدي با  برابرِ

 چیزي از کسی واقعاً د شد (با وجودي کهندر این عصر نابود خواه

 اید افسوس خورد از اینکهکه ب کنمفکر میدزدیده نشده است). 

بینیم تأثیر عصر مدرن اینگونه بوده است که ارزش، استعداد و می

يوبارهد موجود در بازبینی، بازنویسی و ترکیبِ واقعیِ خالقیت 

تعلیمات مربوط به دانش معنوي نادیده گرفته شده و یا ارزش 

هنري  فس گرایانه و. تنها اصالت نَها تحقق نیافته استمستحق آن

  گیرد.است که مورد ستایش قرار می

کرد. او ارزش مکتوباتی  متون دینی را درك يولی پال تاریخچه

همینطور هدف واالي مرتبط گرفت و ها به عاریه میکه از آن

کرد. به همین خاطر او تر را درك مییزي بزرگها به چکردن آن

  اینگونه گفت: 1971سال  در در سمینار جوانان اکنکار
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د، مقدس دیگري باش کتابانجیل یا هر  يپیروهر کس که 

ر و سچون ما در این کشور بیشتر با آن  ،انجیلخصوص به

 هایی که به مسیح نسبتداند که تمامی حرفداریم، می کار

، بلکه بعدها هاي او نبوده استدر واقع حرف داده شده است

نوشته  هاآن هايترجمهتوسط نویسندگان خوب در 

  ...اندشده

کینگ جیمز را  يبه همین خاطر است که افرادي نسخه

ي تمامی نویسی کردند تا براوشتند، و به این ترتیب آن را بازن

  آید.مامی سطوح آگاهی به صورت عالی درنژاد بشر، ت

دانم که طی پنجاه سال آینده کارهاي من هم به همین می

ندارد. من هیچ  ترتیب بازنویسی خواهند شد. اشکالی هم

. او با 21مخالفتی ندارم. مثل کارهاي ماري بیکر ادي

                                                           

21 Mary Baker Eddy 
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مالقات کرد و با او بر سر  23از انجمن ودانتیست 22ویوکداندا

. کرد يکارهمکه در مورد علم و سالمتی بود  کتاب خود

 دیدند که این اطرافیان او، کردندبعدها وقتی هر دو فوت 

 اسبمنادي  براي کتاب خیلی معروف ماري بیکر وضعیت

 ها آن رانیست. به همین خاطر آن را بازنویسی کردند. آن

این سیاري از . بداشته باشدقابل فهم  زبانیبازبینی کردند تا 

 اشیمباید به یاد داشته بشود، و چیزها به این ترتیب انجام می

دهیم. سعی ما این است که را انجام می رکه ما هم همین کا

تیم و با سطح آگاهی که م بایسدر مقابل گروهی از مرد

  ها رابطه برقرار کنیم. با آن دارند،

  

لمات . کمتحول شونددر نتیجه، با گذشت زمان، کلمات نیز باید 

طریق معنوي است،  مقدس نیستند. هنگامی که قصد ما آموزشِ

اهمیتی ندارد. بلکه ارتباط با روح است که دیگر مخلوق نویسنده 

                                                           

22 Vivekenanda 
23 Vedantist 
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این کار باید از کلمات همسان و مشابه براي اهمیت دارد. و براي 

  شروع کار استفاده کرد.

  

پذیرفته شده نیستدر همه جا ادبی  سرقت  

  

اد ها در تضادبی فقط با گذشته سرقتدر مورد  دیدگاه مدرن ما

ی که هایخصوص آنامروز، به هاي غیر غربیِنیست، بلکه فرهنگ

ر این دیدگاه مدرن ما دتري با گذشته دارند نیز با ارتباطات قوي

باشند. این موضوعی است که امروزه باعث نگرانی تضاد می

دبی اسرقت گیریم که شده است. نتیجه می آموزندگانافزون روز

خالقیات ا يدر زمینه اساسی یدیدگاهی فرهنگی است تا اینکه اصل

  باشد. 
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و  اصالت، اعتبار، تقلید« خود با عنوانِ يجان سوئرینگن، در مقاله

قتسرهاي موجود در رابطه با دیدگاه کتابِ که در» ادبی سرقت 

  نویسید:، می24چاپ شده بود ادبی

  

 فرهنگی .... چندهاي از ملیت.... تعداد زیادي از دانشجویان 

 کنند که حقیقت، خرد وشوند فکر میکه وارد دانشگاه می

ي هازو داراییمحصوالت فرهنگی مانند هنر و ادبیات ج

ها جمع آوري خرد سال يفرهنگی بوده و نتیجه يجامعه

هاي مورد احترام و از طریق سنت هبرانِاست که توسط ر

  .یده استرسها دینی هستند، به بشر شفاهی، که بسیاري از آن

اً نه تنها مدرن نیست، بلکه عمیقایده و کلمه  دزدیدنِ تفکر«

، هاي خاورمیانهدر غرب دارد. دانشجویان فرهنگ شهری

» ب ایدهصاح«آسیا، و آفریقا از این فکر که شخصی بتواند 

                                                           

24 C.Jan Swearingen “Originality, Authenticity, 
Imitation, and Plagiarism,” in Perspectives on 
Plagiarism 
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ها، ). در این فرهنگ25باشد در عجب هستند (مک لوید

 مقرراتنیازي نیست ، ییآمریکا انهمانند فرهنگ بومی

آموزش داده شود ... آنچه باید به این  ،نوشتن و آموختن

دانش آموزان بدون سختی و بعضی اوقات بدون موفقیت 

 تاختیاراگرایی، آموزش داده شود، اصول اصالت، نویسنده

دبی بر ا سرقتادبی است.  سرقتو یک نویسنده یا متفکر 

ویدن داست، یک نوع مدل  استوارمالکیت انحصاري  يیهپا

که مدعی  ياست که در آن اولین نفر 26براي احتساب زمین

تفکر باشد، از آن زمان  یک یک ایده، واژه، عنوان، یا حتی

  به بعد باید به عنوان خالق آن شناخته شود.

  

 ما هايداستان خواندیم و بیشترِکه شعرهاي بومی می یزماناز 

جالب  نم گذرد. برايهاي بومی بودند، زمان زیادي نمیداستان

                                                           

25 McLeod 
٢٦ rush-Land : این واژه به زمانی اشاره دارد که هر کس زودتر به زمینی

  گذاشت صاحب آن زمین بود. (مترجم)در آن میرسید و پرچم خود را می
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بود که خط سیر  1980است که در همین زمان یعنی در اواسط دهه 

ادبی در ژورنالیزم تغییر رویه داد، در همین زمان  سرقتمربوط به 

. امروزه ما فقط ناپدید شدغرب  بود که موسیقی بومی در جهانِ

ند کنش کرده و آنچه آماتورها ایجاد میاي را ستایحرفه هنرمندانِ

م. ایهنر بومی را از دست داده يا ذائقهدهیم. مد قرار میرا مورد انتقا

ر اطایم. به همین خاقتصاد محور شده يدیل به یک جامعهما تب

 ها و اشعار بومیم که چقدر از فرهنگ ما از داستانایفراموش کرده

همراه داشت، نشأت  به ن را با خودو قدیمی که صداي مردما

  گرفت.می

  

  گفتمان در تحصیالت

  

دبی اسرقت  تفکرِ طرزِ عمقِهاي موجود در اگر متوجه پیچیدگی

ت ادبی اخیراً به صور سرقت. بحث در مورد یستیدن، تنها ایدشده

و  . بوراننآموزگاراندر بین  به ویژهاي رشد کرده است، فزاینده

هاي موجود در مورد دیدگاه، با عنوان خود کتاب يروي در مقدمه
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، مطابق با مرکز ند کهاهنکته اشاره کرد، به این 27ادبی سرقت

وشته شده ت نتعداد مقاال ،دانشگاه کالیفورنیا يکتابخانه اطالعات

دوبرابر شده است، و  1992تا  1990از سال « ادبی، سرقتبا عنوان 

  دو برابر شده است. باز 1994تا سال  1992دوباره این مقدار از سال 

 :کردممیمن تقلب نولی «نوان با ع خود يالیز بورارن در مقاله

هاي اهدیدگ از کتابِ »ادبی سرقتچند فرهنگی و  اسطوره شناسیِ

  28نویسد،، میادبی سرقتموجود در مورد 

  

نوان چیزي است که ما به عتر از آن ادبی خیلی پیچیده سرقت

آموزیم؛ می خود درك کرده و به دانشجویان آموزگار

، این کار را نکن«گوییم خیلی اوقات به دانشجوي خود می

یکی که باید پیروي کنند را به هاي مکانو شاید راه و روش

                                                           

27 Perspectives on Plagiarism, Buranen and Roy 
28 Lise Buranen, “But I Wasn’t Cheating: Plagiarism and 
Cross-Cultural Mythology,” 
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گوییم که در کجا از ویرگول یا نقل قول استفاده ها میآن

  استفاده کنند....»  به نقل از«کنند، یا در کجا از عبارت 

م، هاي خود و اگر بیشتر فکر کنیولی بی شک ما از یادداشت

آموزیم، همیشه ، میکنیمریس میتداز چیزهایی که 

توان به راحتی مرز آن را تشخیص داد: آیا ما در هنگام نمی

بریم، یا به در کالس درس از منابع خود نام میتدریس 

ها ها و مطالب آموزشی خود از آنی که در نوشتهمنابع

 رضق براي چیزهایی که دهیم، یاکنیم اعتبار میاستفاده می

 ایم، ازایم، یا از همکاران خود اخذ کردههایم، دزدیدگرفته

مجالت؟ آیا باید به همه  موجود در ها، یا مقاالتکتاب

 هاي مشتركها چه فرقی با تالشها اعتبار بدهیم؟ ایناین

یا اصالً فرقی دارند؟ مشخصاً پاسخ آ؟ دارندما  دانش آموزانِ

به جایگاه ما در به این سواالت حداقل تا حدي بستگی 

 ادبی سرقت، اقدامآکادمیک دارد؛ اینکه یک  يسلسله

  شود یا خیر بستگی به قدرت و اختیارات ما دارد.وب محس
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لگوها و اي از اادبی ترکیب پیچیدهسرقت  اًاساسبه این ترتیب، 

رفتارهاي فرهنگی است. الري استرنز، در مقاله خود با عنوان 

 در کتاب» ، مالکیت، و قانون آنقضایی فرایندادبی،  سرقت«

، سعی دارد تا در بین 29ادبیسرقت هاي موجود در مورد دیدگاه

جهان را خالصه وار بیان  يشده دیدگاه به روز ،متناقض نظریات

  کند:

  

شر، ب يهاي خالقانهموجود در تالش با توجه به وابستگیِ

ادبی دچار تناقض است. چرا باید یک نویسنده سرقت  يایده

را به خاطر به عاریه گرفتن از دیگري متهم کنیم، در حالی 

ب و اغیر قابل اجتن ويي خالقانه فرایند برايکه این کار او 

  باشد؟ می اساسی

                                                           

29 Laurie Sterns, "Plagiarism, Process, Property, and the 
Law" from the book Perspectives on Plagiarism 
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پاسخ در نوع عاریه گرفتن آن نویسنده نهفته است. تنها نوع 

عاریه گیري مشروع آن است که مطلب اصلی را با استفاده 

. ندکعاریه گیرنده، متحول شخصِ  يهاي خالقانهفراینداز 

 در مورد 30با دیدگاه الك نویسنده در مشارکتی عالی،بار ِاج

  :باشدمی راستاهم ،یک داراییمالکیت منشأ 

ا در آن ه ی، او از وضعیتی که طبیعت عرضه کردگونهبه هر«

 گزیند، او کار خود را با آن ترکیبمیباقی مانده است بر

آمیخته، و به این ترتیب آن آن در باکرده و چیزي از خود را 

  ...»کنددارایی خود میتبدیل به را 

ست، نه خلقت ا فرایندادبی خطایی در سرقت به این ترتیب 

از  که تقلید بخشی الینفکعیبی در محصول آن. با وجودي 

 ادبی با نسخه برداري از کار دیگران باشد، سارقینخلقت می

بدون اینکه آن را بهبود بخشند یا آن را به صورت کامل 

                                                           

30 Locke 
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 رزهاي تقلیدتبدیل به بخشی از کار خود کنند، حد و م

  گذارند. می مشروع را زیر پا

  

ي رارداز کار نویسندگان دیگر نسخه ب نگاه به مطالبی که پال پس با

ه کرا نادیده گرفت  واضحتوان این واقعیت ، چطور میه بودکرد

رد کعاریه گرفته بود را به شکلی کامالً جدید ارائه  به پال هر آنچه

اي سخهن توان گفت محصول کار اوهیچ عنوان نمیبه نحوي که به 

یا با  بهبود نداد؟ آیا پال آنچه استفاده کرد را استاز کار دیگران 

با ا رو نکرد؟ آیا او آنچه به عاریه گرفته بود کارهاي خود هم س

  ؟ »در نیامیخت« خود چیزي از وجود

ها و الگوهاي گذشته را بدون درك زمانی که ما میراث فرهنگ

را در سرزمینی  دتوانیم خوگیریم، میها تحویل میاهداف آن

م مه ،. در این اوقاتگم کنیمناآگاهانه  هايالعملز عکسعجیب ا

 برگشتهب عقبه کنیم. پس بیایید کمی  رجوع خود است که به اصل

 است؟ اگرادبی در کج سرقتو از خود بپرسیم: منشأ موضوع 
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هاي پال در نوشتار معنوي اینگونه با بخواهیم بدانیم چرا روش

  م.به دنبال پاسخ آن بگردیعقاید مدرن در چالش هستند، باید خود 

  

  ادبی سرقت منشأ اخالقیِ
  

 ي ماهمهادبی، اعتبار دادن نیست؟  سرقت از آیا از اساس هدف

به خاطر کارهایی که انجام  ،ارزش اعتبار بخشیدن به دیگران

 یگراند که ییهابه خاطر کار یک نفردانیم. ستایش دهند را میمی

اگر غیر عمد باشد. به همین نماید، حتی اند، ناعادالنه میکرده

و شریک شدن اعتبار با  صحیح ادخاطر ما هنر اعتبار دادن به افر

 کنیم.را تمرین می انددراز کردههایی که به ما دست کمک آن

ر دهایی که  تشکر از آنحتی در کارهاي خیلی کوچک، معموالً

ارزشمند است. باور من بر این  ،اندمشارکت کرده يانجام کار

  ادبی است. سرقت اساسِ بطنیِت که این اس
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چیزهایی را به عاریه  ،بار دادنولی همیشه و هر بار ما بدون اعت

چیزي از  ،با هر نفس خود گیریم، درست مانند زمانی کهمی

  نیم.کد آن را فراموش میگیریم ولی بعزندگی می

کنیم هر کمکی که از هر کسی دریافت می آیا امکان دارد که براي

تشکر کنیم؟ آیا اینگونه مجبور نخواهیم شد هر لحظه توقف  اواز 

هاي ؟ اینگونه زندگی ما تبدیل به تکهکرده و این کار را انجام دهیم

  زندگی دیگران شده و دیگر از آن ما نیست.

د که، دهکامل این موضوع به ما نشان می يعهبه عبارت دیگر، مطال

یگران و حمایت دموضوع بر سر درك و اشاره کردن به کمک 

ل ولی آیا این باید تبدی است.گذاري است. این اقدامی براي شکر

 یندیک فرا؟ چرا باید این را به به حکم و دستوري قضایی شود

یست که نتبدیل کنیم؟ آیا بهترین حالت این تشکر زمانی  اجباري

داریم  تکنیم زیرا دوسشود؟ ما تشکر میصادقانه و قلباً بیان می

ه . در نتیجه، این اقدامی است کبه دیگران احترام بگذاریماینگونه 

گیرد. هر از گاهی ما تنها ک از ما خود در قبال آن تصمیم میهر ی
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صورت  ه، ولی نه همیشه و بگوییمسخن میدیگران  ازبراي تشکر 

 یم که از دیگران کمک دریافتشوور میپیوسته. ما به بقیه یادآ

عنا ا در قبال دیگران مم تشکرِ ،اینگونهایم، ولی نه هر لحظه. کرده

  . یابدو نمود می

مهندسی، رویکرد کاربردي هاي موسیقی، هنر، معماري و در زمینه

یلی خ هاادبی در این زمینه سرقتم. اتهام بینیتري را میو متعادل

تر است. عناصر خورد، هر چند یافتن آن سادهکمتر به چشم می

مربوط هاي متون موسیقی و نوآوريساختارهاي معماري، هنري، 

 صورت ري شده و به ندرت تشکريبردابه فناوري عموماً نسخه

بیات، اداز به غیر  هاي خالقانهموجود بر سر قالب . نگرانیِگیردمی

بر سر آنچه به عاریه گرفته شده است نیست، زیرا همیشه یک چیزي 

که  ستبه عاریه گرفته شده است، بلکه موضوع بر سر کاري ا

چه عنصر اصیلی به آن اضافه  هنرمند بر روي آن انجام داده! اینکه

  اند؟کرده
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نوشت، 31وبسایت خبريکیست در یک ا  

  

 هایی را ازکه هر شعر، هر سمفونی، که نوت یدتصور کن

جایی دیگر به عاریه گرفته است، مجبور شود در بین اجرا 

هان زیبایی جنوشت ارائه کند. اینطور متوقف شود تا پی

 دیدانی را تصور کنموسیقی از دست خواهد رفت. موسیقی

که مجبور باشد فهرست مراجع ارائه کند. آیا این کار باعث 

  بهبود تجربه شنیداري موسیقی خواهد شد؟ 

  

، داردبه صورت مستمر وجود نامکان تشکر کردن و اعتبار بخشیدن 

س ح ا بر دوش خودین دیگران رمناسبی که احساس د ولی در زمانِ

تشکر کردن میسر و مناسب است. نباید به منظور دریافت  ،کنیممی

اند، منابع خود را مخفی نگه کاري که دیگران انجام داده اعتبارِ

هر ایده یا عبارتی که استفاده داریم، ولی الزم هم نیست به خاطر 

  . باشیمکنیم، درگیر اعتبار دادن به دیگران می

                                                           

31 ARE 
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انه به خالق گیريعاریهها براي تبدیل من اقدام ویکتوریان از نظرِ

آور رمش ،ادبی يانهمومن باورهايشیطانی براي ایجاد  نوعی ادبیات

دانشجویان آن دوره، تعلیمات  ها از طریق تنبیه و تحقیراست. آن

نسخه  نِپنداشتگیرانه را آغاز کردند تا به این ترتیب گناه سخت

  ها پرورش دهند. آنبرداري را در ذهن 

ن آن، اشتباه پنداشت آموزشِادبی از  سرقترسد که اتهام به نظر می

با  ،نشأت گرفته استي مختلف، از دوران کودکی هاطی نسل

ر . این کااینگونه است واقعاً چرا که دانندوجودي که معدودي می

ه روي داد جنایتیشود، گویی باعث ایجاد واکنشی خودکار می

. شده استباشد، با وجودي که هیچ خسارتی به هیچ کس وارد ن

ت هنر انتقاد از محصوال کودکانِ ماود که شاین کار منجر به این می

. استین نشانی از هوش برتر موزند، گویی که اارا بی هنري

ن، و برداري، عاریه گرفتجهان اهمیت نسخه ترین نویسندگانِموفق

ار هاي جدید از تفرش بافت دیگران و ساختنِ کردن ازحتی دزدي 

زي چی ،ها به کودکانشدانند. ولی نتیجه این آموزرا میآن و پود 
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ما  .نویسندگی وجود دارد چه تفاوتی در هنرِ .نیستادبی  نقد جز

  ایم. گم کرده فرایندخرد واقعی و حقیقت را در این 

  

  انتقاد ادبی در عصرِ سرقت

  

مختلف از زمان چاپ اولین نسخه  چندین رویداد روي دادنپس از 

در نسخه آخر کتاب  32توماس مالونشده،  سرقت کلماتاز کتاب 

، با بررسی این اتفاقات، موضوع مورد بحث ما 2001به سال  خود

  کند:بررسی می را با دیدگاه بهتري

  

 ادبی در سرقتتحوالت روي داده در مورد  از مشخصاً یکی

اولین نسخه از این کتاب چاپ  زمان طول چند سال اخیر از

آورترین و همچنین بدون ت رنج توان گفکه هم می

، مربوط به دکتر محترم، آقاي مارتین ها استترین آنرنج

باشد، که مشخص شد که کارهاي فرزند می لوتر کینگ

                                                           

32 Thomas Mallon 
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او  1955 سالِ ياپایان نامه دکتر جمله آکادمیک او، از

ي از هاي نسبتاً زیادستون، داراي بخشودانشگاه ب مربوط به

 .انجام شدمنبع نام  ذکربدون  باشد کهمی ايموارد عاریه

در نهایت خیلی در مورد  ،، مقاله کینگ در دستمحققان

ی ول خورد کردندآالیش بردر این مورد بی هاي خودیافته

احساسات شاهد ها شد، آنتر میهمان طور که مشکل نمایان

 9بودند. به گزارش مجله وال استریت به تاریخ  متناقضی

سوال مطرح  نایچندین دانشجوي محقق  براي: «1990نوامبر 

شده بود که چرا باید این اطالعات مورد جستجو و موشکافی 

ابستان آموز دوره تگیرد. بعضی استعفا کردند. یک کارقرار 

 . مگانکرد یهزمانی که از این امر مطلع شد شروع به گر

ماکسول، که به عنوان دانشجوي دوره کارشناسی دانشگاه 

ه باستنفورد وارد پروژه شده بود و بعد از فارق التحصیلی 

 بود، گفت که واکنش مشغولمستندسازي  دستیارعنوان 

 چرا او را«اولیه او خشم بود، ترکیبی از این ابهامات که 
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ارش انست که کدیعنی نمی«و یا اینکه » ر نکردند؟دستگی

  »؟است هاشتبا

ینه و شدیدي در این زم گیرانهسخت يپیشینه با وجودي که

 رقتسدر مورد  کردن بحثاز توانم بگویم که ام، نمیداشته

س رهبر نامه نویکینگ با یک مصاحبه کننده و زندگی ادبیِ

) رضایت حمل صلیب بر دوشحقوق مدنی، دیوید گارو (

این پرونده مشخص و واضح  ينتیجه ،داشتم. ولی در آخر

کاهش کمی از احترام به کینگ  اگر این موضوع باعثبود. 

از هر  شهنوز بودند کسانی که بی –که البته شد  –شد نمی

ا ب کردند. در واقع، این نمونهکس دیگري او را ستایش می

 ،دنداشتنمشابه آن  هايوضعیت نسبتاً اخالقی که نمونه

که یک  ادبی داشت. همانطور سرقت تفکر تأثیرات مثبتی بر

چه به عنوان «ویراستار آن را به زیبایی نمایش داده بود: 

 ،را نوشت و تمام شد ي خودنوشتهاو دانشجو یا غیر دانشجو، 

  .»را کرد و تمام شد دکتر کینگ هم کار خود
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ان دکتر کینگ نش ادبیِ سرقتبه  هاي گسترده نسبتواکنش

عضی . بباشدط میاین موضوع به ناخودآگاه مرتبچقدر دهد که می

ی فرد خیلزیرا دکتر مارتین لوتر کینگ  ،شدیداً ناراحت بودند

 ننگ بر شخصیت او يیک لکه و این موضوع مانند محترمی بود

 بعضیتوانست این کار را بکند؟ ور میافکند. چطسایه می

ورت به ص هایرا به نظرآنخواستند این کار او را مخفی کنند، زمی

ات اکتساب، برد. ولی در نهایتاو را از بین می اي اعتبارناعادالنه

ري که از کرد و تأثید ایجا ماکتر کینگ در تغییراتی که در جهانِ د

شود. گذاشت، نمایان می ها نفربر زندگی میلیون خود طریق پیغام

بینیم بتوانیم نکته اصلی است. از این دیدگاه میآنچه او خلق کرد 

شد. او آن را و هرگز در نسخه برداري خالصه نمیکه زندگی ا

 تبدیل به دارایی خود کرد. یک روز فردي (با نام جیمکو) در

  اینگونه نوشت: 33وبسایت خبري
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آیا حاضر هستیم اهمیت تاریخی و فرهنگی دکتر کینگ و 

  ریم؟نادیده بگی» ادبی سرقت«تأثیر و اعتبار او را به خاطر 

  

ه بررسی کنیم و متوجه شویم که ب با ستایش کمتريپال را اگر 

 –ایم یدهبه او اعتبار بخش بودندخاطر متونی که قبالً دیگران نوشته 

طبیعی است. اگر با دقت زندگی رهبران معنوي را مطالعه کنیم 

م . به زودي متوجه خواهیبه همین نتیجه خواهیم رسیدها نیز براي آن

کنیم ها کار میبودند. وقتی در کنار آنا هم بشر هشد که آن

وع را این موضها را ببینیم. من هاي فیزیکی آنتوانیم محدودیتمی

  ها مهم است.دیدن وجه انسانی آن ام.به شخصه تجربه کرده

ما  ماني چشجلو يولی سوال اصلی این است: اگر این طبیعت بشر

 بر معنوي را بهتر رهو اجازه دیدن جوهره معنوي و عظیمرا گرفته 

، شویمتی با طبیعت انسانی خود مواجه میچگونه وق–ما ندهد 

تر خود را ببنیم؟ چگونه امکان دارد خواهیم توانست جوهره عظیم
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که ببینیم خدا و حقیقت در همه چیز حاضر هستند، از جمله انسانیت 

  خودمان؟

 رقتسشود که پال مدعی میبه همین راحتی لین پس وقتی دیوید 

هاي دیگر از کتابکنکار را بی کرده است یا تمامی ااد

ی اسوامهاي رادکرده است (البته به ویژه از کتاببرداري نسخه

)، یا حتی بدتر از آن این که پال به عمد سعی در اغفال خود او

دهد ن میکردن دیگران داشته است، در حالی که تمامی شواهد نشا

ت معنوي جدید از تار تعلیماکه پال زندگی خود را وقف ساختن 

ه بستانی و دانش درونی کرده است، هاي قدیمی و باو پود پارچه

عتبار ا بین بردنکه قصد دیوید تالش براي از  رسیماین نتیجه می

  باشد.پال و اکنکار می

ایی معنوي از تمامی توان این موضوع تازگی ندارد. منتقدان تعلیمات

نند، و کردن آنچه قبول ندارند استفاده میخود براي بی اعتبار ک

ها است. منلی تهاجمی آنت ترین حاالادبی یکی از رایج سرقت

را صرف آن کرد،  مر خودپالمر هال، در مقدمه کتابی که تمام ع
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 انگیز از، که یک ترکیب شگفت34تعلیمات سري تمامی اعصار

  نویسد:است، اینگونه می سرّيعلیمات دینی ت

  

با وجودي که اظهارات موجود در این رساله ممکن است در 

نگاه اول شدیداً شگفت انگیز باشند، تالش صادقانه من این 

، ویمجبوده است تا از فرضیات خطرناك متافیزیک دوري 

 به جاي اینکه ازکنم  و مطالب را تا حد امکان در روح ارائه

رش ی. با پذاستفاده کنم هانویسندگان اصلی آن کلمات

در این نوشتار، امیدوارم بتوانم از  موجودمسئولیت اشکاالت 

لسفه فادبی که نسبت به تمامی نویسندگان  سرقتاتهام 

  وق داده شده است، پناه جویم. عرفانی س

  

آموزگار معنوي  ،درست است، سخت است بتوان در کل تاریخ

باشد. آنطور که  یافت که به او اتهام نسخه برداري زده نشده

                                                           

34 Manly Palmer Hall, “The Secret Teachings of All 
Ages” 
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باشند، این به معنی فاسد بودن تمامی رهبران نتقدین مدعی میم

دینی نیست، بلکه به این معنی است که منتقدان منطق خود را از 

علیمات کنند. تو استاندارد اشتباهی استفاده می دست داده و از معیار

بلکه به حقایق جاودانی مربوط  معنوي ربطی به اصالت ندارد؛

  شوند.ي دوباره کشف میشند که در هر عصربامی

  

  پال خود ی ازهایحرف

  

اگر بخواهیم این موضوع را از دیدگاه پال و نه از دیدگاه بیرونی 

جمالت و  ا این موضوع کهبررسی کنیم، باید بپرسیم که اگر پال ب

دند، عاریه گرفته شده بوهاي او از نویسندگان دیگري به پاراگراف

ها را تغییر وجودي که آنگفت؟ حتی با شد، چه میروبرو می

  کرد، چرا این کار را کرد؟تبدیل به چیز جدیدي می داد ومی
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 گوید، دکتر بلوث از پالمیپروژه تقلب معنوي وب آنطور که خ

 يلهمجاین سوال را پرسیده بود. اینکه چرا پال این کار را کرد؟ 

  نویسد:اینگونه می پروژه تقلب معنوي

  

ارهاي ه تنها دلیل نسخه برداري از کتوئیچل به او گفته بود ک

 بوده است. او اینگونه توجیه» صرفه جویی در وقت«دیگران 

ند او هاي حقیقت را همانکرد که اساتید دیگر بعضی از جنبه

 بیان کرده بودند، پس دلیلی نداشت که این همه وقت صرف

 بلوث را راضی ،ها کند. این پاسخهاي آنباز پردازي فرمول

  کرد.

  

بینیم ، میتر به ما گفته بود ترکیب کنیماگر این را با آنچه پتی پیش

دانست که از می خود که این موضوع براي پال منطقی بود. او

کرد. او که دیگران پیش از او نوشته بودند استفاده می هاییحرف

ز نویسندگان مختلف هاي زیادي که اآزادانه در مورد کتاب

کرد. ها را به دیگران توصیه میهترین آننوشت و بخوانده بود می
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، از کلمات و عباراتی استفاده كاپیغام  يولی هنگام ارائه

آنچه سعی داشت ابراز کند را در  کردند که قادر بودند روحِمی

برداشته باشند. این چیزي بود که او به عنوان ژورنالیست آموخته 

 ه نوشتار معنوياساسی در پس زمین بود، و آن را به عنوان اصلی

  . شناختمی

ولین دانشجویان پال، یکی از هنگامی که میلی مور، یکی از ا

 26 روز پیش نویس کتاب من را خواند، دراز هاي ابتدایی نسخه

با من تماس گرفت، تا به من بگوید که این  2000مارس سال 

  ، او گفت:ه استموضوع جدیدي نبود

  

ردیم، به مطالعه ک تعدادي از ما که ابتدا با پال شروع

شناختیم. پال اعتراف کرد که از جانسون را میهاي کتاب

کرد. همین کار او هم نویسندگان دیگر مطلب جمع می

در کتابخانه با گیل آشنا شود، چون او همیشه باعث شد که 

در حال خواندن بود. ولی این موضوع ربطی به حضور ما در 
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 و حضور در مجاورت همراه بودنبه خاطر ما آن جا نداشت. 

حضور او باشی و شد در . نمییمبود در آن جا پال

ینی. ببپیوندند را نبه وقوع می او اطراف هایی که درمعجزه

  خواستیم با او باشیم.فقط می

  

به عبارت دیگر، همانطور که مالون در مورد دکتر مارتین لوتر 

ادبی در برابر آنچه پال به دست  سرقت کینگ گفت، موضوعِ

ن لی ای. میارزشی نداردکرد، آورده و آنچه به دیگران منتقل می

کند. هیچ یک از این موارد واقعاً موضوع را به خوبی توصیف می

هاي معنوي نادر و نداشت، زیرا پال، به شخصه، جریاناهمیتی 

آن  رويیابی را با خود به همراه داشت که تعلیمات درونی بر کم

  ها را نبیند.بودند. باید شخص کور باشد که آن مبتنی

درك اینکه همیشه کسانی هستند که آموزگاران معنوي را مورد 

ها همیشه خواهند توانست خطایی ار دهند سخت نیست. آنانتقاد قر

ف تجربیات خود محدود مردم هنوز در غال زیرا اغلبِ ،را پیدا کنند
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ز خارج ای و اخالقیات را از دیدگاه توانند حقیقتهستند و نمی

  جایگاهی که در آن هستند قضاوت کنند.

پر  اشود بعضی لیوان رگفت که خداوند باعث می 35روزي رومی

 واهند نوشید. ولی خداوند باعثها از لیوان خببینند، به این نحو آن

به م توانیبعضی از مردم لیوان را خالی ببینند. چطور مید شومی

هیم؟ قرار دها را مورد انتقاد بینند آنکه لیوان را خالی میخاطر این 

ي دانند چه چیزها نمیها لیوان خالی است. آندر هر حال از نظر آن

  اند.را از دست داده

  

  منابع متعدد

  

. با وجودي که شودراهبر میجالبی  ياین موضوع ما را به نکته

 کامالً مطمئن استسوامی بود، رادا يدیوید، که داراي پیش زمینه

ت، یمات او مشتق شده اسکه اکنکار به صورت تمام و کمال از تعل

                                                           

 موالنا (مترجم) 35
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اند مدهیگر آبیند که چطور مابقی افراد هم که از ادیان دنمی گویی

مات تعلی اکنکار دقیقاً مثل ،این که به نظر –همین حس را دارند 

اند ها که سالیان سال در اکنکار بودهیستکااست. اغلب  هاخودآن

مان کنکار همندي که مدعی بودند اها نفر از جویندگان عالقهبا ده

اند، کسانی است مواجه شده 36تئوسوفی یا صوفیزم یا گنوستیسیزم

ا در هت که آنهاي پال همان تعلیماتی اسکه مدعی بودند نوشته

یا عرفان مسیحیت مطالعه  38یا اوسپنسکی 37هاي گوردجیفنوشته

اشد، شناسی معنوي بوده بمتافیزیک یا روان چه منبع پال اند.کرده

هاي تعدادي از بهترین مفاهیم و در بسیاري موارد نوشته او

ي این مین خاطر است که همهها را ارائه کرد، به هنویسنده

 هاست مانند تعلیمات خود آنکنند اکنکار دریتصور م خوانندگان

  است. 

                                                           

36 Gnosticism 
37 Gurdjieff 
38 Ouspenski 
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 که ايه است. تجربهجخود خیلی قابل تو يهاین موضوع به نوب

اند در واقع انعکاسی از یکی از اصول داشته این خوانندگان همگیِ

نوشت: که پال معموالً در مورد این اصل می است. كابزرگ 

در همان  كاجوینده در هر کجایی که کار خود را شروع کند، 

یق خود را تغییر دهند تا با طرشود. نیازي نیست ها ملحق میجا به آن

ها مطابقت خواهد داد. در هر طریق خود را با آن –گون شوند هم

جا ها ملحق شده و از آنجا به آنه باشند، تعلیمات از آناي کنقطه

  کند.ها را هدایت میبه بعد آن

کار با اکن تعلیمات دیگر مابینِ همسانیِ حسِبه عبارت دیگر، 

وجود م یماتحداقل تا حدي به خاطر این واقعیت است که پال تعل

تلفیق کرد، و این  خود يرشتهرا با دیگر معنوي  هايرشته در

، تعلیمات پال در موازات دلیلموضوع اتفاقی نبود. به همین 

ق خواهد داشت: و طری كاگیرد که فرد با طریق اي قرار میتجربه

در اینجا یک مجرا و منشأ معنوي است نه چیزي که محدود یا  كا

يجوهره وباشد، بلکه اساس  يدیگر دینیِ مشمول به الگو یا سنت 
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هاي پال با امغها و پیروش همین خاطر. به است هاآن يهمه

  راستا هستند. دیگر همیک

 این، ولی رسانندمی تمامیت بینپال خواننده را به دیدگاه  مکتوبات

هاي تطریق ی که درمشابه ز کلمات و مفاهیمِدر ابتدا امکتوبات 

نین روشی زیر باد کنند. امروزه چشروع می موجود هستند، زیادي

خواهیم که همه چیز اصل باشد. ولی گیرد زیرا ما میانتقاد قرار می

اگر بخواهیم این موضوع را از دیدگاه پال درك کنیم، باید تمامی 

کار جاي دهیم، و همین  هاآنخودمناسب نظرگاه ماین موارد را در 

را هم باید با دیدگاه پال انجام دهیم. خود  

تولید کرد. این  اثر 60سال  6 – 5طبق گزارش دیوید، پال طی 

ه این دانست کیک اثر. و با وجودي که پال می هر ماهباً یعنی تقری

داد. به می را انجام باید آن ولی کار سالمت او را به خطر اندازد،

رفه در زمان ص«همین خاطر، نه تنها با این کار، به قول دکتر بلوث، 

ر س کرد تا قبل ازسعی می تر از آن،، بلکه مهم»کردویی میج

تواند تعلیمات را به چاپ تا آنجایی که می رسیدن وقت خود
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ریز را رفع کند و همه چیز را خواست معایب خردهاو نمیبرساند. 

 امور از دست کنترلِبا جزئیات توضیح دهد. در عین حال، هرگز 

  خارج نشد.  او

 يمنهدابراي آن دسته از خوانندگانی که عالقه دارند بدانند چقدر 

ی که اسوامادر از مراجعِ به غیرپال از دیگر منابع،  يهاستفاد شمولِ

در اینجا به چند کتابی اشاره  ،دروفراتر میزند، دیوید از آن دم می

  هاي پال شبیه هستند:خیلی به کتابکنم که می

، کتابی در مورد 39الما گویندا ي، نوشتهراه ابرهاي سفیدکتاب 

یفاتی وانید همان توصتتبتی، در این کتاب می ران بودیستآموزگا

یک شدن هنگام نزد شریعت کی سوگمادرا بیابید که پال در کتاب 

 سرارِاالئی تسی توصیف کرد. در کتاب والتر راسل با عنوان،  به غارِ

اي ههاي براهم را بشنوید، درست مثل حرفتوانید حرفمی، 40نور

 را از واردیس تاریکی و ژرفا. کتاب دندان ببر براهم در کتابِ

                                                           

39 The Way of the White Clouds, by Lama Govinda 
40 The Secret of Light, by Walter Russel 
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 بخوانید تا منشأ خلقت را همان طور که پال در کتابِ 41فیشر

، زرگب واصالنآورده بود، بخوانید. کتاب  شریعت کی سوگماد

 ،ستردهگ هاي تاریخیِ، مشتمل بر تعدادي از بازبینی42از ادوارد شور

کتاب  .باشدمیدفترچه معنوي کتاب  مشابه با موارد آورده شده در

موضوع مربوط به  شامل کلِ 43کارما و تناسخمنلی پالمر با عنوان 

هم ببینید. عالوه  ویدیا كاتوانید آن را در است که می 44نیداناها

ه نوشته ب تنوع تجربیات دینی  بر این موارد، صفحاتی از کتابِ

کتاب و  هاجستجوي معجزههایی از کتاب ، بخش45ویلیام جیمز

قدرت آگاهی ، متونی از کتاب 46اوسپنسکی ينوشته طریق چهارم

                                                           

41 Darkness and the Deep, by Vardis Fisher 
42 The Great Initiates, by Edouard Schure 
43 Karma and Reincarnation, by Manly Palmer 

44 Nidanas متشکل از دو کلمه :ni  وdanaریت ، کلمه اي از زبان سانسک

  (مترجم)» زنجیره علیت«به معناي 

٤٥ The Varieties of Religious Experience, by William 
James 

46 In Search of the Miraculous, and The Fourth Way, 
by Ouspensky 
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، و حتی انجیل هم 47از نویل گوداردتجسم  قدرت بیداريِ کتاب و

ریعت ش الئی تسی در کتابِ يمراقبهدهند. منابع پال را تشکیل می

  باشد.می 48خیلی شبیه به نوشته سالمز کی سوگماد

د ها برخورهایی هستند که من با آنها فقط تعدادي از کتاباین

اند. صحبت کرده هامن در مورد آن باهاي دیگر یستکاام، یا داشته

کمی پاراگراف یا  هاي کوچک یا شاید تعدادها بخشولی این

دهند را تشکیل می نسخه برداري یک صفحه یا حداکثر دو صفحه

یک  باشند. من فقطگون پال هم اند تا با متنِگی اصالح شدهکه هم

را  هاي دورسرزمینهاي پال به غیر از از کتابکتاب دیگر 

برداري ایجاد شده هاي زیادي از آن طی نسخهشناسم که بخشمی

 49به نوشته گیلبرت هایت هنر تدریس کردناست، و آن کتاب 

در کتاب  زیادات است، که به صورت گسترده بعد از اصالح

                                                           

47 Awakened Imagination and The Power of 
Awareness by Neville Goddard 
48 Psalms 
49 The Art of Teaching, by Gilbert Highet 
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هاي ست سنگ کالس هاي معنوي براي برگزاريدستور العمل

هایی پال استفاده شد، این یک کتابچه بود تا به آن يبه نوشته كا

این  . چاپکند، کمک بودند كاکالس عالقمند به برگزاري که 

  .پیش متوقف شدها کتاب مدت

شدم جه از پال موا هاییهاي دیگر با نوشتهوقتی اولین بار در کتاب

ست. ان اکتشافی لذت بخش م ، ولی اکنون این برايتعجب کردم

مواجه » تأیید پال هرِم« همان افتد، انگار که بابار که این اتفاق میهر

اري که پال در دوران صخره دشوم، همان استیکرهاي خندهمی

 دنِچسباند. خوانهایی که دوست داشت میبه کتابی خودنشینی

جالب است، زیرا  نم هایی که پال قبالً خوانده است برايکتاب

ت که در مراحلی اس شگفت انگیزِ اي دیگر از پازلِهتک مانند یافتنِ

  گذراند.میبه سوي اکنکار  خود طریق

ترده بودند. لی گسپال خی توانید ببینید که منابعِاز لیست باال می

توانیم این را از دیدگاه پال ببینیم، همچنان باید هرچند اکنون می

لیمات کند تمامی اکنکار از تعر باشیم دیوید لین را که تصور میقاد
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ر د سانت مات را او زیرااو نشأت گرفته است را نیز درك کنیم، 

د این موضوع را از دیدگاه خود دیوی دید.میهاي پال نوشته

ردیابی « برايرا جستجویی دقیق توان این دید. ولی، نمیمی

 ودخ کتاباز فصل این ، عنوانی که دیوید به »هاي اکنکارریشه

  ه بود، دانست. داد

  

  گناه کار نیستیمما 

  

موضوع دیگري هم هست که پرداختن به آن در اینجا خالی از 

بیان این موضوع چیزهاي بیشتري را در  ،نم لطف نیست. از نظر

 ،کندبراي ما آشکار میو نسبت به جهان، مورد پال و دیدگاه ا

ادبی را براي ما فراهم  سرقتز عالوه بر این، دیدگاه مناسبی ا

  کند.می

  

 1962دسامبر  6مورخ  ي، پال در نامهیلهایی به گنامهدر کتاب 

  نویسد:می
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ترین آنچه باید با تمام جدیت بگویم این است که: بزرگ

مزیت هوشیاري (آگاهی) گیر نیافتادن در هیچ موقعیت یا 

دین، کلیسا،  يهیچ چیزي است! ممکن است شما در تله

ل، و مردمی که وابسته به عشق شما هستند و غیره گیر مشاغ

رد است ف ر احساسِبیافتید، ولی مراقب باشید! معموالً عنص

  اندازد.که او را گیر می

  

داد. او کند را خود انجام میشک پال آنچه در باال موعظه میبی

کرد اي که صخره نشینی میشخصیت جالبی داشت، همانند دوره

اي در تلهداد اجازه نمی، او هرگز ندهاي او ظهور کردنوشتهو اولین 

  گیر بیافتد. 

یک او که کردند مردم تصور می ،پال این رفتارِ آیا با وجود

 و خودته، بله، و االگوهاي جامعه است؟ صد الب نسبت به گرطغیان

دانست. پس عجیب نیست که بعضی به انتقاد از پال هم این را می

  بپردازند.
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 هاي پال مواجهیک نامه در پرونده قتی با رونوشتها پیش والس

اخبار  گرِررسی کردم، این نامه به یک گزارششدم این موضوع را ب

وقت  تدرخواساي یک مصاحبه با پال نوشته شده بود که شدیداً بر

قت که پال و نوشته شده بودگر گزارش براياین نامه در کرد. می

صرف حضور در مصاحبه ندارد، و اینکه پال اغلب زمان خود را 

 الپکند، و بعضی نکات عجیب در مورد سطوح باالي آگاهی می

افتاد. بر روي زمین نمی ي اون بود که تصویر او در آینه، و سایهای

، و شاید مبود که تا به حال نشنیده بود امضاي این نامه به نام کسی

  د.برپال داشت از این وضع لذت مید نداشت. مشخصاً هرگز وجو

 ،آخر نوشته بود را دیدم گر دراي که این گزارشمقاله وقتیولی 

ر ژورنالیستی خود افتخا اکتسابِ. او خیلی به ام خشک شدخنده

ون منتظر پایید و در بیرنه پال در کالیفرنیا را میها خاکرد. او هفتهمی

  در حین خروج گیر انداخت. تا یک روز پال را ،بود

 اساس از اوپال به او نزدیک شد، چند سوال بیاو حین رانندگی 

 يگونه مقالهها را سرسري جواب داد، و او اینپرسید که پال آن
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، به ایستاده بودم و آنجا در مقابل پال توئیچل«... ، را پایان داد خود

ئنم مطم» دیدم.او نمی يکردم، و هیچ چیز جز سایهپایین نگاه می

 ست، زیرا تنها چیزي که ایناین موضوع خندیده ا بهکه پال خیلی 

ظر بود، که از نظاهري و سطحی  یبود داستان گر دنبال آنگزارش

  .چه بنویسد .کردپال هیچ فرقی نمی

اندازد که روزي مارك تواین را به یاد داستانی مین این موضوع م

روز که  یکآن را تعریف کرد. این داستان چیزي شبیه به این بود: 

گر به او نزدیک بود، یک گزارش او ین روزهاي زندگیِبه آخر

سمی ا مارك تواینخواست با مصاحبه کردن با نزدیک شد که می

 سریعاً متوجه جوانیگر مواجه شد، از خود بسازد. وقتی با گزارش

ر نسبت گگزارش د. همچنین متوجه شد که دیدتجربگی او شو بی

 داستان .گور است تواین مردي پیر است که یک پایش لبهبه مارك 

رد و گر شروع به صحبت کینطور پیش رفت که تواین با گزارشا

 خود زهایی در مورد برادر دو قلويچی ،خود هايالي حرفبهدر ال

  گفت.
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  »؟دبرادر دوقلو داریچی؟ «گزارش گر گفت: 

خوب نه، او زمانی که خیلی جوان بود «تواین جواب داد: 

  »مرد.

شنود کرد یک خبر دست اول را میگزارش گر که فکر می

  »چه بود؟ اسم او«پرسید: 

ر دتام، ولی نکته عجیب این است که آنق«تواین جواب داد 

داند من بودم مردم یا شبیه به من بود که هیچ کس نمی

  .»مرد خودش

  

لت با حاگر کل ماجرا را باور کرده بود و چه متن جالبی. گزارش

ت که ن داستان اس، در این فکر بود که چیزي در ایشگفتی رفت

د که خطور نکر . هرگز به ذهن اوآیددرست از آب در نمی

گري و مصاحبه بیش از چیزي وان در نوشتن، گزارشتُ يتجربه
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ز کند، و تواین هم داشت کمی اب ارآن  است که حتی بتواند تصور

  برد.لذت می گر نوباوهاین گزارش

دار بی در آگاهیِ هر دو واین و هم توئیچلنکته این است که هم تُ

توانستند را براي ایجاد این کردند و کاري که میزندگی می

از الگوهاي جامعه براي  بودن بیداري در دیگران انجام دادند. آزاد

 سیاره این  خواب آلود مردمِ چراولی ها حیاتی بود. هر دوي آن

گیرند؟ از نظر سري میها را سرحین مواجهه شدن با این افراد آن

  گو و احمق هستند.ها افرادي دروغآن

اعصار تنها رهبران معنوي بودند که خواهان خارج شدن  در طولِ

هم را ها بودند که موضوعات مجامعه بودند. این از الگوهاي روزِ

تعریف کردند، معناي واقعی زندگی را نشان دادند و به قوانین باز

  معنوي اشاره کردند. ترِمهم

  

، گناه کار نیستیم ماپال در یک سخنرانی که عنوان آن را، 

  د:د، اینگونه از این موضوع صحبت کرگذاشته بو
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اند. دهش ءبه ما القا اجبار به کلمات ،ارتودوکس در تعلیمات

زیرا  ،یمما بد هست گویندمیهستند که  راتیها و تفکسمبول

ه ما قوانین اخالقی بکنیم. این ن اخالقی پیروي نمیاز قوانی

د که باید مطابق با یک الگوي مشخص رفتار کنیم. نگویمی

. و بودم خواهی فنامحکوم به و اگر از این الگو پیروي نکنیم 

  به کار می برند، گناه کار است... ما اي که برايواژه

  گناه کار نیستیم ...ولی ما 

واهند خها میمن گناه کارم. آن گویندکسانی هستند که می

قانون کنند تا بعد بگویند که من به  را وادار به رعایتن م

ه ی که استفادهایرفتارم، تفکرم، احساساتم، روش طرِخا

باه ناه کارم. ولی اشتکنم، گکنم و تمامی کارهایی که میمی

  کنند.می

  ما گناه کار نیستیم ...
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باال رفته و وارد سطوح خدایی  وقتی سطح آگاهی ما

اي و از هر طریق ممکنی به ما حمله م، از هر طبقهشویمی

خواهد شد. نباید خودمان را گول بزنیم. باید آماده باشیم، 

 تالشیدیگر اهمیتی ندارد چه  زیرا وقتی موفق شدیم،

 ارندسعی د واهیم شد کهایم. همیشه با کسانی مواجه خردهک

  ند.انکشبما را به سطح خود 

 وا معنوي شود این اتفاق براي يهر کسی که وارد قلمرو

عضی ب خواهد افتاد. کسانی به ما خواهند گفت که به خاطرِ

اي با این محتوا شه نامهگناه کار هستیم. همی ،مانکارهاي

ا دنیا به م دورِ مردمِ اي ازخواهند فرستاد. همیشه نامه ما برايِ

رویم، و اشتباه را می این محتوا که طریقِ شود بافرستاده می

  ..هستیم .ها روي نیاوریم، محکوم به فنا اگر به طریق آن

توانیم عذرخواهی کرده و کنیم، میهر وقت اشتباهی می

در اینجا این اشتباه خود را اصالح کنیم، ولی منظور من 

تباه هاي انسانی اشصد البته ما در بسیاري از وضعیت نیست.
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کنیم، این امر طبیعی است. ولی منظور من عنصري است می

که قصد آن ایجاد وهم و توهم اشتباه کردن به خاطر خروج 

  از طریق دیگران یا خروج از مسیر است ...

  .قائل شویم .. هاهرگز نباید اهمیتی براي این حرف

رسانند. امواجی هستند که ما را به اوج میاین انتقادات 

 هایی کهم، آنهستی گویند ما گناه کاريهایی که میآن

کوب م، به جاي سرایگویند اشتباه بزرگی مرتکب شدهمی

مقاومتی خرج  هایرا در برابرآن، زبرندما، ما را باال می

  کنیم. ها جنگ نمیکنیم. با آننمی

یش با این موضوع مواجه شدم، زمانی که سعی ها پمن مدت

اشتند باال ها دیه و نقد با کسی بجنگم. انگار آنداشتم با کنا

 ند.کردتوجه نمیرفتند و من پایین، زیرا هرگز به من می

تباه رفتند. ناگهان متوجه اشگبا انرژي و توان من اوج می دقیقاً

  خود شدم.

  



 تمام حقیقت

920 
 

ها هرگز خود را به خاطر یستکابه همین خاطر است که اغلب 

 آزارند. آنچهشود، نمیهایی که بر علیه اکنکار روانه میانتقاد

ها در طریق است، و شخصی آن يمهم بوده است تجربه هاآنيبرا

حین مواجهه با جنگ منفی، مقاومت نکردن در کار رین راهبهت

 بارهدوارت دیگر، آنچه پال است، همان طور که پال گفت. به عب

  معنوي بود. گفت، آزاديِن میاز آ

ردن که قادر به آزاد کبرگزیدگانی هستند  ،حقیقی معنويِ رهبرانِ

 آگاهیِ منظرها و سطوحِ قدیمی و نشان دادنِ هاي اعتقاديِما از نظام

ها مشوقانِباشند. اینحیات بخش می جدید اري یا ج وضعیت

 هاي جدیدتغییر و روش ،ها با خودباورهاي قدیمی نیستند. آن

معنوي را به همراه  منشأ آگاهیِارتباط با مجاري و  برقراريِ

گویند، این رهبران به ما ها میآورند. همانطور که صوفیمی

 به زمینکشیده و جام آن را سرخوشی را سر آموزند که شرابِمی

. ولی نکته اینجاست که ما خود باید تصمیم بگیریم که پرت کنیم
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خود رفتار  دركو با توجه به  استقی چه چیزي درست و حقی

  کنیم، حتی در هنگام مواجهه با انتقاد.

  

  رهبري معنوي یا رهبران اخالقی
  

عنوي را م رهبريِ ،است. مردم افکندهابهام بزرگی بر بشریت سایه 

ند. ما در ااشتباه گرفته ،براي پیروي صحیحقی با الگوهاي اخال

اول از رهبران معنوي خود انتظار داریم که الگوهاي  يوحله

  اخالقی باشند. این اشتباه بزرگی است.

ران رهبدرس بسیار مهمی در این جا نهفته است. اگر به تاریخچه 

 اند تا طریقِوقفه کار کردهبینید که بیگردید، میمعنوي بزرگ باز

خواستند نمی هااندازي کرده و شکل دهند. آنخداوند را دوباره راه

افان را صر میزِ ،الگوهاي اخالقی باشند. آیا زمانی که عیسی مسیح
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کردند، به هم ریخت، یا کار می 50به خاطر این که در روز شنبه

شد، از بقیه هم  51فاحشه زمانی که مانع مجازات مري ماگدالینِ

خواست که همین رفتارها را انجام دهند؟ نه، مسیح این کارها می

ن که قانوآموزش دهد گیري نشان دهد و چشم به صورت را کرد تا

علیمات او ت اساسِ ،باشد. این نکتهبشریت می معنوي فراتر از قانونِ

م ه هب هاکنیم که صرافان از این که میزآنبود، ولی ما فراموش می

آن ها کسی از  دیدند در جامعهخورد، و مردم شهر از این که می

  خوشحال نبودند.کند، یک فاحشه حمایت می

هاي ترین سازمانامروز به رهبران بزرگمشکل این است که وقتی 

گو و ها بیشتر همانند الشویم که آنکنیم، متوجه میدینی نگاه می

معنوي.  یکنند تا رهبرانهستند و به این ترتیب رفتار می سمبول

                                                           

٥٠ Sabbath روزي در هفته که در دین مسیحیت و یهودي تعطیل مذهبی :

باشد و مردم از کار کردن نهی شده اند. همانند روز جمعه در آیین اسالمی. می

  (مترجم)

51 Prostitute Mary Magdalene 
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مردم هم  کنند و اغلبِیهاي اخالقی رفتار مسمبولها چون آن

به همین خاطر همین انتظار را از رهبران معنوي خود دارند، درست 

ی رود که مجرد باشد، و راهبان بودایاز کشیش کاتولیک انتظار می

  گوشه نشین. 

گذشت که مدت زیادي از مرگ رهبران معنوي نخواهد 

 ونددایل به خها را تبدها برخیزند، و آنبه ضدیت با آن هاآنپیروانِ

 یهاي زندگی این رهبران را کامل و بجنبه تکها تکد. آنکنن

 که شدها پیش میسازند. مدتنقص نشان داده و از آن الگو می

بزرگ را فراموش کرده و از تاریخ حذف کرد.  اشتباهات رهبرانِ

اخالقی نیست و هرگز نباید  ولی، این کار چیزي جز ایجاد الگويِ

مات مرگ تعلی يگرفت. این نشانهآن را با رهبري معنوي اشتباه 

  است. 

ابدي خداوند  سرسپرده به قانونِرهبران معنوي خود را وفادار و 

ها اخالقیات متغیر جامعه. حاکمیت آنموقت یا  قوانینِدانند، نه می
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ارهایی ک شود. ورد؛ بلکه از درون ناشی میگیاز بیرون نشأت نمی

  درك و پذیرش نیست. دهند همیشه براي دنیا قابلکه انجام می

این دقیقاً همان چیزي است که پال با صحبت در مورد اینکه چگونه 

ر گناه، شرمساري و دیگ يدر تلهما را از گیر افتادن  ،معنوي آگاهیِ

کند، به آن تأکید داشت. به همین هاي عاطفی محافظت میتله

زارها کردن و فاصله گرفتن  ينحوه آموختنِ خاطر او بر اهمیت 

 دشر ها تنها باعث کند شدنِکرد. اینهاي جامعه تأکید میبازي

 هایی که از نزدیکی با خداوند کسبمعنوي شده و فرد را از گنجینه

معنوي را به ما نشان  رهبريِ یقِکنند. پال طرشود، دور میمی

  رهبران باشد.  داد. او سعی داشت نه رهبر، بلکه رهبرِمی

است. ولی فردي بودن آن نه به این  فردي یک طریقِ كاطریق 

خاطر است که تعلیمات آن جدید هستند، بلکه به این خاطر است 

از درونِ ،معنوي ما حقیقیِ که تعلیمات د. نگیرما نشأت می خود

 ها راکه تصمیمات و تجربیات آن كا ها به روح ویستکازندگی 

همان روحی که ، گره خورده است، کندهدایت می هاآن از درونِ
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غمبران گري اساتید و پیاز ابتداي تاریخ بشر تا کنون باعث روشن

  شده است.

ها و معنوي که پال در کتاب وان ارتباطتدر نتیجه، نمی

 این بلکه –هاي خود نهاد را از دیگران نسخه برداري کرد سخنرانی

باید از درون نشأت گیرد. این تعلیمات معنوي همان چیزي است 

نت مشتق نشده است، هر چند که اکنکار بر آن استوار است. از س

، ها نیز برداشت نشده استن آن را در هر عصري یافت. ازکتاببتوا

تا  ردکها استفاده ز واژگان منتشر شده در دیگر کتابا پال هر چند

خود هدایت کند. اگر تعلیمات پال  درونیِ ظیمِع يما را به گنجینه

اي جاري ، از نیروي زندهبه نظر جدید هستند، علت این تازگی

ري خود را به شکلی جدید به نمایش شود که در هر عصمی

  گذارد.می

گیرد. حقیقی از تجربیات شخصی ما نشأت می به این ترتیب، درك

توان خرید. بایدها و باال می ياي خرد را تنها با هزینهاین مرواریده

د معنوي. ما خود بای جهانی تعلق دارند، نه طریقِ ينبایدها به جامعه



 تمام حقیقت

926 
 

. ما در هر لحظه خود تصمیم بگیریم که چه چیزي حقیقی است

غلط هستیم. روح هم  گیري در مورد درست یامسئول تصمیم

 را. درما  کند، نه قوانین اخالقی و رفتاريِهاي ما را هدایت میقدم

  کنیم. تالش خود، طریق را از آن خود می نتیجه و به این ترتیب، با

فت ن گتوامی یادبی نیست؟ چه زمان سرقت از آیا این درس واقعی

ما  از آنِ ،د؟ چه زمان طریقنشوما می از آنِکه کلمات دیگران 

  شود؟می

ط شته شده توسما به آموزگاران گوش سپرده و کلمات نو یقیناً

خوانیم، ولی با تالش و بعد از این که آن افکار ن معنوي را میرهبرا

شوند. ا میها از آن مکردیم، آنخود تبدیل به عمل  را در زندگیِ

ه بواقعیت معنوي را خود محک زده و اثبات کنیم.  وقتی حقیقت

ر دست خواهیم یافت. دیگ ،انیمدآنچه می این ترتیب، به شناخت

بدیل به بخشی یم. بلکه آن ته پذیرفته باشباوري نیست که چشم بست

  شود.از ما می
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  گفت:که میرا به یاد دارید 52آیا کلمات الك

در آن  ه یاگونه، او از وضعیتی که طبیعت عرضه کردبه هر

گزیند، او کار خود را با آن ترکیب باقی مانده است بر می

کرده و چیزي از خود را به آن در آمیخته، و به این ترتیب 

  . کندتبدیل به دارایی خود میآن را 

  

ها را ی که این تعلیمات را نگیریم و آندقیقاً به همین نحو، تا زمان

با تالش خود و با تجربه و درك خود در نیامیزیم، طریق از آن ما 

اي را آن زمان است که در درون خود نقطهنخواهد شد. تنها در 

گی رازهاي خود هدایت کرده و زندبه آن ابیم که روح ما را یمی

  د. شوکند. به این ترتیب، طریق از آن ما میرا براي ما فاش می

  تعلیمات پال است. اساسِمن این  از نظرِ

اره کنیم از دیدگاه پال به نظسعی می وقتی که متفاوت استچقدر 

  بنشینیم. 

                                                           

52 Locke 
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  فصل هفتم

  1تانت ماساکنکار و 

  

  ام:دیوید لین را آورده مهفت از فصلِ در اینجا پاراگراف اول

  

ي از اکه اکنکار چیزي به جز مجموعهفت توان گمی

وییم که تماماً نتوانیم بگ شایدتجربیات پال توئیچل نیست؛ یا، 

ه کتوان گفت میحداقل ولی او هست، » شخصی«مشاهدات 

 اي و معنويِفرقه او از تعلیمات نادرِ انتخاباتاکنکار، 

رو یشِپ يدهد. به این ترتیب، مطالعهمتفاوت را تشکیل می

                                                           

1 Sant Mat 
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 يیجهنت کنکارچگونه ا دهد که نمایشتا ن شده است تدوی

 امن این فرآیند ر باشد،گزینش مستمر می ي ازفرآیند

  ام. گزینش توئیچلی نام گذاري کرده

  

لیلی است. چه دانسانی طرز عجیبی غیراین پاراگراف از نظر من به 

ن شخص دیگري را با گفت دینیِ دارد که کسی بخواهد تعلیمات

دیت . چرا باید فرپست نشان دهد» چیزي بیش از .... نیست«اینکه 

ه سازي شده در الگوي ساد» فرآیند«و خالقیت پال را همانند نوعی 

  بندي کنیم؟ رفتاري دسته

با خود به همراه دارد.  را دیوید در این فصل خطري واقعی رویکرد

یا نیم بز دیگران شخصیِ رزشِاکاستنِ به  دستاینکه  به محضِ

د را نگویرا کم کنیم، دیگر آن چه می هاآنارزش کلمات

 نجامِا به محضِحقیقت ندارند.  آن افراد شنویم. گویی دیگرنمی

 ما متوقف خواهد شد. و بدون، گفتگوي متقابل و پویايِ کاراین
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بیات تجر ها و یادگیريِت آنگفتگوي حقیقی، امیدي به شناخ

  ها وجود نخواهد داشت. زندگی آن

اند. ما دزدیده ياز جامعه است که ین گفتگوي غنیهم ،از نظر من

انتقادات خود را  يهانهخود خوا ابرازِ به و به جاي آن، ما عادت

هان ج بهچیزي با ارزش ایم، گویی که این انتقادات پرورش داده

ما  ان، باورها و اعتقاداتکنند. بدون صحبت کردن با دیگرارائه می

  کمتر و کمتر واقعیت را نمایش خواهد داد.

نظاره  یمانتواز شگفت انگیزترین چیزهایی که میاز نظر من یکی 

ه تگو براي دمیدن زندگی بپال از گف ياستفاده ،باشیم آن گرِ

تقابل مابین استاد و چال در کنکار بود. ا در مورد مکتوبات خود

بر  ايبیگانه، دندان ببر، هاي دورسرزمینچون مههاي پال، کتاب

ها آن از موضوع ، چیزي فراترگفتگوهایی با استاد، و لب رودخانه

اهمیت گفتمان را در جستجوي ما  کنند. اینرا براي ما فاش می

  گذارد. براي یافتن حقیقت به نمایش می
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ات نیست، بلکه مشتمل بر تقابلِآن تنها انتقال دادن کلم هدف 

 ابنامرئی  يرابطهباشد، و د درون میصداي مابین روح و استابی

طریق معنوي  حقیقیِ زندگی. این اساسِ خود یا و ،مقدس روحِ

  اکنکار است. 

  

  و اکنکار تانت ماسبین  هايتفاوت

  

  نویسد،کتاب دیوید باز گردیم. دیوید می بیایید به

  

ان اکنکار) از آموزد (یا همآنچه توئیچل می اغلبِ

شده است. هر چند اختالفات  برداشت ست سنگروحانی

  اشند.ببش نه تنها متمایز بلکه اساسی میبین این دو جن

  

. با وجودي که بسیاري از گیر هستنددر واقع، اختالفات چشم

 واژگان استفاده شده یکی هستند، و بسیاري از اصول اساسی یکسان
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، ولی رویکرد آن دو با هم یک دنیا متفاوت هستند. پال در هستند

  نویسد:می 1963مارس  31ه مورخ ، بهایی به گیلهنامکتاب 

  

ه یاقیان و مهاجمین روح بودند کاسالم  بزرگترین متفکرینِ

 د نیاوردند، حتی قوانین دینقانون سر تعظیم فرو در مقابلِ

حرکت  راي حصول همه چیزب صاعقهها چون . آنخود

 یزهمه چ ها خوي دانستن همه چیز یا تسلیم کردنِکردند؛ آن

 یدتوانید درك کنمیرا در خود پرورش دادند. به این ترتیب 

که براي کسب تمامی دانش یا هیچ، آسمان را به زمین 

  آوردند...

د باشمی من نخی از تفکرات خودا دادن سرمن در اینج هدف

من! تفکرات من به  تفکرات يفهدیدگاهی به فلس –

ها غربی ناهگ تر است تا به دیگر فالسفه. بارِها نزدیکصوفی

این موضوع هرگز مرا آزار  –ناشناخته است  هاآنبراي

ات الهی يدهد. من نگران مشکالت گسترده و حل نشدهنمی
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 یالگویی که اندک ينیستم، و خود را خدمت گزار داوطلبانه

 من با قهرمانانِ دانم. قهرمانانِامید رسیدن به آن را دارند، نمی

وده ب در سمتیو خداي من مطمئناً  هستنداغلب مردم متفاوت 

 .روي نگردانیده است ،به آن سمتکسی  هیچاست که 

منطقی در حال  ايِپله نکاتی که بیان کردم طی مراحلِ

به  نونه نیست. ممن این گ ولی طبیعت ،گسترش هستند

برم، مرزهاي خود گري معنوي هجوم میفضاهایی از روشن

 شوم عقباوقات هم مجبور میگذارم، و بعضی را زیر پا می

 شوم، در فضایی بدونینشینی کنم زیرا در تاریکی رها م

نقشه، زیرا مطمئناً صبر ندارم. به همین خاطر است که با 

 خداي اجتماعی، یا خداي عمومی ارتودوکس در جنگ

  م. هست

  

یر دیوید را در مورد این که تأث يپال، گفته يباال ينه تنها نوشته

کند، بلکه نقض می ،کیرپال سینگ بوده است اصلی پال از تعلیمات
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زندگی و تفکر پال  ينحوه يتري نشان دهندهبه صورت دقیق

  است.

نکار را پیوسته اک بیند تناقض است، زیرااز نظر من، آنچه دیوید می

پندارد. امی میاسویا راد روحانی ست سنگاي از به عنوان شاخه

ه ت که باي اسخود خواسته به خاطر این که استاددیوید پال را 

ویی دهد، گاد قرار میقتنادهد، مورد کیرپال سینگ اعتباري نمی

ي بارها ید به نحوکه پال میراث حقیقی خود را نفی کرده باشد. دیو

پال تعلیمات  ،هادر آنکند که هایی اشاره میبارها به بخش و

آن فاصله گرفته است، گویی که داده یا از » تغییر«اسوامی را راد

تند. هر چند روحانی پال هس نادانیو  نخوتها مدرکی دال بر این

اسوامی در نگاه اول یکسان باشند، و هر دو به ست سنگ و راد

اکنکار به  ولی اند،مشتق شده تانت ماسوضوح از تعلیمات 

  ها متمایز است.صورت چشم گیري از تمامی این

 ،آید؟ از یک طرفچگونه دیوید با این تمایزات روشن کنار می

ا متهم او ر وکند، و سپس برگشته می برداريکپی او پال را متهم به 
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مامی . تمامی این تناقضات، و تکندمیاو  به ساختگی بودن تعلیمات

نکار به اک شوند که از پنداشتنِمشکالت تنها زمانی ناپدید میاین 

اسوامی یا روحانی ست سنگ دست برداشته اي از راداخهعنوان ش

 یتی در قیدواقع و آن را به عنوان تعلیماتی منحصر به فرد، مبتنی بر

آن  دیگر، تا زمانی که با بپذیریم. به عبارت هاحیات و وراي سنت

حقیقی برخورد نکنیم و با او وارد گفتگویی  به عنوان یک فرد

هاي آن نیستیم. گنجینه حقیقی نشویم، قادر به کشف  

ز به بیابیم، هرگ هایی با والدین اوحتی اگر در دوست خود شباهت

 اشاز والدین ايچیزي بیش از مجموعه«ه او نخواهیم گفت ک

ا ر روز روشن است زیرا ما دوستانِ خود مثلاین موضوع ». نیست

بینیم. این موضوع براي ادیان هم باید هایی واقعی میچون انسان

 صدق کند.

  ازیم:و اکنکار نگاهی بیاند تانت ماسبیایید به اختالفات مابین 

نه  شمرد.میتعلیمات خود بر اصلیِ وجه به عنوان را پال خالقیت

 يبلکه عالوه بر آن، استفاده، نویسندگیتنها هنر، موسیقی و 
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با تصمیماتی که  شخصی لق زندگیِخالقانه از تجسم و خ

 اسوامی یان این موضوعات را در تعلیمات رادتواگیریم. نمیمی

  کیرپال سینگ یافت.

را به ما آموز خود درك رویاهايِ پال اهمیتش داد. تجربیات 

به  معنوي براي ماتوانند تجربیات عمیقی از طریق ما می يشبانه

همراه داشته باشند. این تجربیات با خود راهنمایی و تجربیات 

ي ما هاي درون را به روشخصی به همراه دارند که جهان نويِمع

بان خویش درونی ما با ما صحبت گشاید. رویاهاي ما به زمی

اسوامی، روحانی ست توان این موضوعات را در رادکنند. نمیمی

  یافت. تانت ماسسنگ یا 

پال یک کتاب کامل و تعدادي مقاله، دیسکورس و کتابچه در 

حبت گویی آینده، بلکه براي صپیامبري نوشت. نه براي پیشمورد 

 موجود در پس نامرئیِ ارتباط براي فاش کردنِ –از دانش زندگی 

ما و این جهان. همانطور که پال گفت، هدف  رویدادهاي زندگیِ

پیش  يمرحله 32، ولی این تنها یکی از ما پیش گویی کردن نیست
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 بیان تانت ماساست. هیچ یک از این موضوعات در  كارفت در 

  نشده است. 

 كابه تحقیق در خواهید یافت که پال هرگز مدعی نبود که استاد 

و باید آن را پرستید، در قید حیات همان خداست یا کامل است 

شود. این موارد آموزش داده می تانت ماساسوامی و ولی در راد

کیرپال در رابطه با رژیم گیاهی،  يدر واقع، ملزومات سرسختانه

کس خارج از ازدواج و به هر دلیلی به غیر از تولید گناه دانستن س

وجه به گورو با ت ابطه با نقشِاو در ر يگیرانهمثل، تعلیمات سخت

ول قویت این اصگناه براي ت هاي مکتوب، و استفاده از حسِسنت

 زاديِآ مبتنی بر که پال ها با طریق منحصر به فردتمامی این –

یب، تناقض دارند. به این ترت باشد،نشأت گرفته از درون می معنويِ

 يداد، بر شیوهموزش میپال هرگز آن طور که کیرپال سینگ آ

ي پیشرفت معنو ياخالقی به عنوان پیش زمینه رِمتحج زندگیِ

این که  –داد آموزش می را کرد، بلکه خالف آنتأکید نمی
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اخالقیات و رفتارهاي ما به صورت طبیعی تطابق یافته و با تقویت 

  کند.ما با جریان معنوي، رشد می يرابطه

ها بین ي از واژگان و عبارتبیند این است که بسیارآنچه دیوید می

ایی معنتند، ولی متوجه اختالف اسوامی یکسان هسکنکار و رادا

کند، استفاده می» همکار خدا« از عبارت. وقتی که پال نیستها آن

نیست. سفر روح در  ،گویدکیرپال سینگ می آنچهاو  منظور

متفاوت است. و  2صورت شبد یوگا يهاي زیادي با تجربهجنبه

بیشترِ یِدرون تجربیات هاي ها با تجربیات ست سنگییستکا

  . دارنداسوامی فرق راد

 ، صوتاسوامیبق با تعلیمات کیرپال سینگ و رادبراي مثال، مطا

سمت چپ شنیده شود را باید نادیده گرفت،  درون که از گوشِ

کشاند، ولی صوتی که در ا این صوت فرد را به این جهان میزیر

وش ه آن گسمت راست شنیده شود را باید دنبال کرده و ب گوشِ

 كا ها با جریان صوتیِیستکااي که سپرد. این هرگز با تجربه

                                                           

2 Surat Shabd Yoga 
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کنکار هم به این نحو آموزش داده دارند شباهتی ندارد، و در ا

چپ یا راست باشد، ما را به  چه از سمتك اشود. طنین نمی

هاي ریاندهد که جکند. این نشان میهدایت میهاي باال جهان

دو سري تعلیمات مختلف با هم متفاوت  این معنوي چقدر در

  هستند. 

تع اینکه از دانستنِ هایستکاراداسوامی به  دادي از اساتید

را زی ،متعجب خواهند شد دهند،هاي نابینا وصل نمیسنگیست

ا نور یا قالب استاد نیستند. ب باور دارند که این افراد قادر به دیدنِ

ن دارند، ای كاها از نور و صوت یستکاتوجه به تجربیاتی که 

ها منطقی نیست. از طرف دیگر، بیشتر دانشجویان توجیه براي آن

متعجب خواهند شد از این که دریابند چقدر از تمرینات  تانت ماس

 يها صرف خلق، آزمایش، و اکتشاف خالقانهیستکامعنوي 

اندکی از  شود. تنها بخشِهاي درون و واقعیت درونی میجهان

اد یا قالب استحضور ها صرف انتظار منفعالنه براي یستکازمان 

  شود. جریان صوت می
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مدرن، به ست سنگی آموزش داده  تانت ماساسوامی و در راد

هاي معنوي خود را در بدن خود تا تیسراتیل، چشم شود تا انرژيمی

ها ه همین خاطر به صورت روزانه ساعتمعنوي، به اوج برساند. ب

ژیم روقت باید صرف مدیتیشن کنند، و به همین خاطر نیاز به 

 هاي، در اکنکار، در هر طبقه از جهانگیاهی دارند. از طرف دیگر

ونِرو به درون و هم رو به بیر استادي بر جریانِ خداوند باید قابلیت 

گاهی آ ترین تا باالترین سطوحِاز پایین كامعنوي کسب شود. 

وح ر . کار کردن با آن هم به معنی خلق کردن از طریقِحضور دارد

روح در مسیر بازگشت تا منشأ آن است. در  ل کردنِو هم دنبا

ها تنها نشود، زیرا اینتیجه، تنها نیم ساعت تمرکز معموالً توصیه می

  طریق است.  خود است که زندگی این باشند، ومی تجربه

ها جریان جذبندانند، با  چهبدانند  تانت ماسهاي چه ست سنگی

را معکوس  خود جریان چاکراهايِها در واقع آن، خود کالبدهايبه 

ه کتواند مشکالت جدي در برداشته باشد، مگر اینکنند. این میمی

توصیه  كااي را دنبال کنند. ولی اساتید شیوه زندگی سرسختانه
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کنند که چاکراها به صورت طبیعی کار کنند. زیرا این چاکراها می

یم، ما ر تقابل هستن جهان دابزاري هستند که با استفاده از آن با ای

بلکه آگاهی خود را از طریق  –کنیم ها را هدایت نمیجریان

  دهیم. فیزیکی گسترش می فراتر از ابعاد احساسات معنوي خود

ین ماب ودهایی هستند که اختالف موجها تنها معدودي از نمونهاین

ها نانی در آدهند، حتی اگر کلمات یکساین تعلیمات را نشان می

  ر گرفته شده باشد.به کا

مشخصاً، دیوید قادر نیست این موضوع را درك کند، شاید به این 

ارد. شماسوامی بر میاي از رادنکار را به عنوان شاخهر که او اکخاط

 این دسته بندي نگنجند را کنارچیزهایی که در  در نتیجه، تمامیِ

هاي پال یا شکنی د. یا آن را مدرکی دال بر قانونگذارمی

ند. این دقیقاً همان خطري است که کپال قلمداد می کاريِفریب

حذر براگر دانش آموزان معنوي به حقیقت عالقه دارند، باید از آن 

ا با دیگران م همان اتفاقی است که وقتی گفتمان . و این دقیقاًباشند

ا شماریم، یها را پست میانگاریم، و باورهاي آنپایین می را سطحِ
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ایم هاي کوچکی که برچسب زدهها را در جعبهیم آنکنسعی می

  دهد. جاي دهیم، روي می

  

  هاي نامرئی خداوندجهان

  

نحصر به سه نمونه مبه تر این موضوع، بیایید بررسی دقیق به منظور

کند، ها جلب میوجه خواننده را در این فصل به آنفرد دیوید که ت

  نویسد: را دیوید به این ترتیب می اول يبپردازیم. نمونه

  

 تغییرِ ،عمده که توئیچل در اکنکار ایجاد کرد یک تغییرِ

 تات مناس در ،سنتی» يهشت طبقه« کیهان شناسیِ ساختارِ

است. توئیچل بعد از استفاده از کیهان شناسی اصلی 

ه ک –هاي پیشین خود این کار را کرد در کتاب تامنتاس

هاي دان ببر و سرزمینتوان به دنها میترین این کتاباز مهم

دوازده « که قابل توجه این است دور اشاره کرد. موضوعِ

کیهان شناسی که توئیچل بازبینی و نسخه برداري » يطبقه
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 1971کرد (که در دفترچه معنوي آورده شده بود و در سال 

ابقت قبلی او مط» يهشت طبقه«در اکنکار استاندارد بود) با 

این دو کیهان شناسی آورده  يندارد. در زیر فهرست مقایسه

  شده است:

  

  اصلی

در  توئیچل که در اولین کتاب تانت ماس(مطابق با اصل 

  اکنکار نمایش داده شده است): مورد

 زنگ –؛ صوت 3ساهاسرا دال کانوال .1

 طبل بزرگ (طوفان) –؛ صوت 4براهم لوك (تریکوتی) .2

 لون (سارنگی)ویو –؛ صوت 5داسوان دوار .3

 فلوت –؛ صوت 6بهانوار گوپا .4

                                                           

3 Sahasra dal Kanwal 
4 Brahm Lok (Trikuti) 
5 Daswan Dwar 
6 Bhanwar Gupha 
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 وینا (نی انبان) –؛ صوت 7ساچ خاند .5

 8آلخ لوك .6

 9آگام لوك .7

 (سوگماد) 10آنامی لوك .8

ي طبقات باال در این کیهان شناسی پال به اصوات دقیقِ *

اسوامی و ، رادتانت ماسکند، اي نمیساچ خاند اشاره

  روحانی ست سنگ هم همینطور.

  

  :اصالح شدهي و نسخه

 1970(همانطور که در دفترچه معنوي آورده شده و در سال 

  استاندارد بود):

                                                           

7 Sack Khand 
8 Alakh Lok 
9 Agam Lok 
10 Anami Lok 
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 طوفان. –؛ صوت 11الم (فیزیکی)ای .1

 غرش دریا –(اثیري)؛ صوت  12سات کانوال آندا .2

صداي آویختن  –(علی)؛ صوت  13کل/پار براهم-ماها .3

 زنگ

 جریان آب –(ذهنی)؛ صوت  14براهماندا براهم .4

5. از فلوت نُتصداي یک  –ت نام (روح)؛ صوت س 

 باد سنگین –آلخ لوك؛ صوت   .6

 عمیق "هام"صداي  –آالیا لوك؛ صوت  .7

 هزاران ویالون –حکیکات لوك؛ صوت  .8

 موسیقی بادهاي جنگل –صوت  ؛آگام لوك .9

 گردباد –آنامی لوك؛ صوت  .10

 موسیقی عالم –سوگماد لوك؛ صوت  .11

                                                           

11 Elam 
12 Sat Kanwal Anda 
13 Maha-Kal/Par Brahm 
14 Brahmanda Brahm 
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 دونموسیقی خدا –؛ صوت زندهواقعیت  سوگماد/ .12

 ،دو کهکشان شناسیاین  ترین اختالف مابینقابل توجه

 اسوامی با عنوانِموقعیت این اصوات است (که در راد

شود). به این نکته توجه کنید که در شناخته می 15شبدهان

در  ، صوت فلوت»هشت طبقه« کهکشان شناسیِ نوع از اولین

اچ خاند تر از س(بهانوار گوپا)، یک طبقه پایین» چهارم«طبقه 

الی که در در حشود، شنیده می») روح«ابدي (سرزمین 

 »پنجم«، صوت فلوت در طبقه »ايدوازده طبقه«فهرست 

ي که این شود. با وجودشنیده می») روح«ت نام؛ ناحیه (س

هاي معنوي دیگر قابل توجه تناقض در بسیاري از سنت

 یت ذاتلرانی است، زیرا ک، در شبد یوگا حیاتی و بحنیست

ل سمع قاب جریانِ«یا » جریان صوت« طریق مبتنی بر شنیدنِ

آموزد به چه باشد. دانشی که میاز درون می» زندگی

ز ا یده گرفت،اصواتی باید توجه داشت و کدامین را ناد

                                                           

15 Shabd Dhuns 
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ست. اختالفات دیگر در این اهمیت زیادي برخوردار ا

  شناسی به ترتیب زیر هستند:کهکشان

ر د تانت ماسطوفان که در کهکشان شناسی  صداي .1

نجا و شود، در ایبقه تریکوتی (طبقه علی) شنیده میط

ی فیزیک ير ناحیه، د»دوازده طبقه«مطابق با فهرست 

 شود.الم) شنیده می(ای

2. ا ل (ساهاسرزنگوله که در متن اصلی در طبقه او زنگ

شد، اکنون در طبقه سوم دال کانوال) شنیده می

 شود.براهم) شنیده می –پارا  –(ماهاکل 

پارا براهم که در داسوام دوار بود (یعنی فراتر از ذهن و  .3

الً اي که قببقهط –ماده) اکنون در طبقه علی قرار دارد 

 در تریکوتی (خانه ذهن) قرار داشت.

هاي فوق براي درك این موضوع که با وجود استفاده مقایسه

 ،خودگروه به کارِشروع در  تانت ماس توئیچل از اصولِ

ها را دستخوش تحول کرد، اهمیت ها در اکنکار آنبعد
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 داشت توئیچل ازبر ينه تنها نشان دهنده موضوع دارند. این

یک  يباشد، بلکه نشان دهندهروحانی ست سنگ می

تر ساختار سازمانی در حال تغییر در اکنکار نیز هست. دقیق

در اکنکار آموزش  1966و  1965این که، آن چه در سال 

  یکی نبود. 1989در سال  همان آموزششد با داده می

  

هاي پال با گذشت زمان تغییر کردند. او درست است، آموزش

اشت. ندبود و هرگز از تغییر آن دست برهمیشه در حال تغییر آن 

در قید حیات کنونی است، در  كاهارولد کلمپ هم، که استاد 

ابین م موجود نکار است. این یکی از اختالفاتحال تغییر دادن اک

مراه ، هتعلیمات زنده و مرده است: زمانی که تعلیمات زنده باشند

کند. به این ترتیب این تغییرات به معنی با مردم و زمان تغییر می

پال از روحانی ست سنگ نیست، بلکه نشان دهنده پیروي  استفاده

. است كاو منشأ تعلیمات ، روح زندگی، كاخالق  يپال از جرقه
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 كاطریقت  این بخشی از گفتگوي زنده است، که خود اساسِ

  باشد. می

پال در مورد طبقات  این موضوع هیچ کجا به اندازه توضیحات

مراجع متعدد پال  نیست. بررسی کاملِ واضح و چشم گیردرون 

مایش نظر دیوید را براي ما به ن مورد چیزي کامالً متفاوت از تصویرِ

  گذارد.می

آثار  اولین مطالعه واقعی«بیایید به کتابی که پال آن را به عنوان 

ود نگاهی ب هایی با استادگفتگوکرد، و نام آن معرفی می» اکنکار

هاي جهان«ی از این کتاب با نام بیاندازیم. متن زیر از فصل

 اولین مرجع نوشتاري پال در يباشد که نشان دهندهمی» کهکشانی

  :استضیح این طبقات تو

  

 که جویندگان و كابگذار اینگونه آغاز کنم. آن اساتید 

ر اند، پیش قراوالن بشهاي کهکشانی بودهگران جهانکاوش

از خود  هاهستند. آن در دسترسی به این طبقات رفیع درونی
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ها را ستوده و اند که ما آنهایی به جاي گذاشتهافسانه

ها ند تا آنآموزرا می هاییپرستیم. این بزرگان به ما فلسفهمی

 هدف به جايها زندگی کنیم، ولی را مطالعه کرده و با آن

  شوند. اکتسابات شخصی استفاده میاغلب براي  ،بشر جهانیِ

وراي  در هاي موجودجهان ها توصیفنآمیراث واقعی 

در دگر سوي این جهان  يباشد. چه چیزجهان فیزیکی می

خاکی وجود دارد؟ چه تعداد جهان دیگر وجود دارد؟ در 

ها دانشمندان جهان فیزیکی چه چیزي از آن کجا هستند و

  دانند؟ می

و  ها نگاه کردهدانشمندان با دیدگاه منطقی خود به بهشت

هوا را به عنوان چیزي که از مردم این جهان حفاظت  يالیه

ولی عارفان از درون آغاز کرده و  کنند.کند معرفی میمی

کرده و با چشمان معنوي خود به ها عبور جهان همان بیناز 

  نگرند. ها میآن
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گویند که در اتمسفر پنج الیه وجود دارد، که دانشمندان می

ما چون  د، و این کهانر گرفتهتیب از پایین به باال قرابه تر

 اقیانوسهاي اولیه و بدوي هستیم که در ساحل یک انسان

ها ایجاد شده است که این آب ماایستاده و این سوال برايِ 

در حال غروب ادامه خواهند داشت. چقدر فراتر از خورشید  

ها یا فضاها را تروپوسفر، تروپوپاز، ها این الیهآن

د. عارفان اناشناخته نامیدهن يفر، و الیهاستراتوسفر، یونوس

دوار، ماها  اثیري، براهماندا، داسوان ها را با اسامیِاین الیه

 شناسند؛ فراتر از این طبقات، طبقاتسونا، و ساچ خاند می

دیگري هستند که الخ لوك، الخ پوروشا، و آگام لوك نام 

  دارند. 

ن شور و جهاد، ها این طبقات را اثیري، ذهنی، خرودانتیست

  نامند. اوند میخد
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شگران و وباال نکات جالبی نهفته است. ابتدا، پال به کا يدر نوشته

 که توصیفات ستایدها را میکند و آنپیش قراوالنی اشاره می

ه هیچ اند. او ببیان کرده را وراي جهان فیزیکی هاي عرفانیِسرزمین

ها ایده و کنیم اینکند که تصور عنوان به نحوي رفتار نمی

ها براي ، عارفین و ودانتیستمسافرین معنويمخلوقات او هستند. 

  هایی را براي ما به جاي گذاشتند.ها و فلسفهاولین بار افسانه

با د کنها یاد میاز آندوماً، توجه داشته باشید که اسامی که پال 

انی خوین اظهارات پال بیان کرده بود همآنچه دیوید به عنوان اول

هم شباهتی نداشت. این  تانت ماس ارائه شده در اسامی بهندارد، 

ادعاي دیوید مبنی بر این که پال با استفاده از مفاهیم  با موضوع

 خود را ارائه کرد، يتر نسخهشروع به کار کرد و بعد تانت ماس

  .در تناقض استکامالً 

دهد پال به صورت مشخص توضیح می ،نوشتهسوماً، حتی در این 

ن ایبه یکی از حتی وتی دارند. او که این طبقات اسامی متفا

این  کهکند و طوري رفتار نمیاتکا نکرده است،  ها همگذارينام
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ه واقع، او دو نسخ. در به نظر آیندطبقات متحجر و استاندارد شده 

کند: یک نسخه با هشت طبقه، و دیگري با پنج مختلف ارائه می

اوت کامالً متف خود دو سري نام گذاريِ ،قهطبقه (که مورد پنج طب

  دارد). 

که پال  ، یعنی کتاب دومیدندان ببراکنون بیایید نگاهی به کتاب 

ائل اعتبار ق خود نوشت بیاندازیم، در این کتاب هم او براي مراجع

  :نوشته است و این موضوع را در فصل چهار کتاب خودشده است. ا

  

اي اشاره کنم، و آن این است که خواهم به نکتهدر اینجا می

پنج  معنويِ يسلسلهتعداد معدودي از ادیان شرقی و غربی به 

  اند.باالي آن اشاره کرده نامِجهان و نواحی بی

ها ا در مکتوبات عارفین پارسی، صوفیمن این طبقات را تنه

ه جامعخصوص بههاي مربوط به هندوها، و تعدادي از نوشته

  ام. ی یافتهاسوامودانتا و راد
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تداي در اب«تواند مدعی شود که پال فقط و فقط چگونه دیوید می

 ؟ مشخص است»استفاده کرد تانت ماساز مفاهیم  خودگروه کارِ

هاي ها به جهاناي را که در آنکه پال تعلیمات متنوع و گسترده

براي تمامی  خود درون اشاره شده بود مطالعه کرده و در کتابِ

زیر  يتر از آن، با توجه به دو نوشتهها اعتبار قائل شده بود. مهمآن

توانیم درك کنیم که از همین کتاب برداشت شده است، میکه 

  معناي واقعی این طبقات درون براي پال چه بود.

  

  دندان ببر:از کتاب  3فصل 

نوشتن در مورد تجربه عرفانی مانند این است که سعی کنیم 

  گو کنیم.ي که شخصی دیگر نوشته است را بازشعر

اند هاي خالص خدایی را تجربه کردهکسانی که جهان اغلبِ

 انِزیرا زب ،ها نیستنددر به نوشتن هیچ چیزي از آن جهانقا

ه یست کاز بیان آن قاصر است. پس هیچ راهی ن ،این جهان

 گراهاي ما در این طبقات باشد. یافته يبتواند بازگو کننده
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 یمِهاي عظجهان واقعیِ شکوه چیزي نوشته شود در برابرِ هم

  خواهد بود. شکستهخداوند دست و پا 

  

ها آن يکنید که نویسندههاي باال تصور میآیا با خواندن نوشته

توصیفی استاندارد شده و رسمی از طبقات درون  است قصد داشته

 این داند تمامیِمیدهد که اي را نشان میارانه کند؟ یا، نویسنده

هستند که در تالش براي یافتن  شاعري شعرچون همتوضیحات 

  ؟دامر را بیان کنن قادر نیستند واقعیتکلماتی است که هرگز 

یابیم یهاي پال بپردازیم، تصویري که مکتاب ياگر بیشتر به مطالعه

تر خواهد شد. متن زیر از کتاب چهارم پال، تر و روشنکامل

رچه دفتاست که بعد از کتاب  سوگماد، جلد یکشریعت کی 

  نوشته شد: معنوي

  

هاي پایین، از هانبه سمت ج حرکت خودروح در هنگام 

چون آگام لوك، هم ،هستند در سرِ راه او که هايجهان
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حوکیکات لوك، آالیا لوك، سات لوك، و ساگونا لوك 

ناخودآگاه)؛ براهم لوك (طبقه ذهنی)؛ براهماندا  طبقه(

؛ و )لوك (طبقه علی)؛ سات کانوال آندا لوك (طبقه اثیري

  کند.پندا (طبقه فیزیکی) عبور می

  

ست. دیدیم متفاوت ا دفترچه معنويآنچه در  نسبت بهاین نوشته 

اي به الخ لوك نداشته و براهماندا براي نمونه، این نوشته هیچ اشاره

ترچه دفدر حالی که در  کندمعرفی میلوك را به عنوان طبقه علی 

  ، طبقه ذهنی نام داشت.معنوي

 سازير واضح است که پال قصد استانداردبه این ترتیب، پ

هم مانند بسیاري دیگر که سعی  را نداشت. دیوید خود توضیحات

 مورد ،درونی خود و به شخصیکنند این چیزها را بدون تجرمی

مطالعه قرار دهند دچار اشتباه شده است: بعد از مطالعه مکتوبات 

مثل  چیزيشود که طبقات درون بر این می هاباورآنسفیران روح، 

 ودخ باشد. ولی پال از ابتداي تعلیماتواقعیتی متحجر و صلب می
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افیا دادن درس جغر تا انتهاي آن هرگز در این تله نیافتاد. قصد پال

 هاي آگاهییتوضع ظریفهاي خواست ویژگینبود، بلکه می

  درون را توصیف کند.

 شریعت کی سوگماد، جلد یکوقتی فصلی دیگر از همان کتاب، 

 این بار او به الخ شود.تر میروشن مارا بخوانیم این موضوع برايِ 

بیان  د لوكیا پاکند، ولی طبقه اثیري را با نام تورلوك اشاره می

دهد که پارا براهم خداوند طبقه ذهنی است، که کرده و ادامه می

  وي خداي طبقه علی بود. دفترچه معنويدر کتاب 

  

  در فصل هشت از همین کتاب، پال نوشته است،

ود در خ يبتواند به ارادهید بیاموزد که براي این که چال با

ز گسستن ا يباید ابتدا نحوه، سفر کردهاي دیگر جهان

گر ارا بیاموزد. بسته است که با جهان ماده  محکمیبندهاي 

این نشان از قدرت  ،هاي درون سفر کندفرد بتواند در جهان

تنهایی  هاو نیست، بلکه به سطح آگاهی او بستگی دارد. این ب
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خود در تمامی  يتا با اراده ،دهدبه چال این امکان را می

  ند.حرکت ک ،زندگی طبقات فوقانیِ

نهایت هستند. د طبقات موجود در جهان خداوند بیتعدا

ها در سطوح آگاهی با هم تفاوت داشته و همچنین هم آن

  پوشانی دارند. 

  

هاي درون را بتوان با بارت دیگر، تمام بحث این که جهانبه ع

دقیقاً  ،در قالبی استاندارد توصیف کرد ،استفاده از واژگانی محض

پال سعی داشت آموزش دهد. او به مخالف چیزي است که 

. به گویدماده را میجهان » بند«خواننده اهمیت دوري جستن از 

 از اولین ،خودهايدر هیچ یک از کتاب همین خاطر است که او

هرگز توصیفات خود را به صورت استاندارد  شان،تا آخرین هاآن

زیرا  ،کردچیزهاي متحجر و رسمی خودداري می در نیاورد. او از

در هم  هاي درون متحجر و رسمی نیستند. او اصالً نگرانِجهان

ها یف آنتوص نها دلیلِمختلف نبود. ت اسامی یا بیان اسامیِ آمیختنِ
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 ،هدایت خوانندگان به نحوي بود که خود تجربه کنند. در هر حال

درون متفاوت باشد، چرا هاي اگر تجربه شخصی هر فرد از جهان

  تاندارد وجود داشته باشد؟اي اسباید نسخه

خن در مورد این موضوع س بارهاپتی سیمپسون به من گفت که پال 

ن در مورد تناقضات موجود در دیگرا ،گفته بود، زیرا اغلب

  کردند. پتی گفت،سوال می وياز  اوهايِ کتاب

  

ز کردند تا همه چیدید مردم پا فشاري میباور کن وقتی می

 براي او ،بندي کنندو کوچک دستهتمیز وهاي تررا در بسته

  . در عین حال آزاد دهنده بوددار و خنده

او و هلن بِرد بارها بر سر این که چه تعداد دیدم که میمن 

ند. هلن کردچیست صحبت می هاآنطبقه وجود دارد و نام

  پرسیدند. چون مردم از او می ،کرداو را کنکاش می
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، جر شد و گفتود منفآمده ب ناگهان یک روز که به ستوه

زاویه به آن نگاه گویم. وقتی از آن مهم نیست من چه می«

  »ها را از هم تشخیص دهد.نتواند فرق آکنی هیچ کس نمی

  

توان جمع بندي این موضوع را به بهترین شکل ممکن می از نظر من

  از کتاب دندان ببر به این ترتیب خواند: 1در فصل 

  

ندن سرودهاي مذهبی و متون مقدس، خوا يمطالعه

جستجوي خداوند، و به همین ترتیب صحبت کردن ممتد 

دن لذت براحساسات در  درباره خدا، تنها باعث افزایش شورِ

ث خود، باع يها به نوبهشود. ایناز جستجوي قادر مطلق می

 يشوند، تنها تجربهتر شدن جوینده به خداوند نمینزدیک

تر نزدیکبه او جوینده را خداوند است که اهمیت داشته و 

  کند.می
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  هاي خداوندجهان نمودار
  

زمانی که داروین 1973پال، همه چیز تغییر کرد. سال  بعد از مرگ ،

در الس وگاس در این باره  كاقدیمی  دفترِ ناهار خوريِ در اتاقِ

هاي مختلفی که پال از گفت را به یاد دارم. او به نسخهسخن می

خواست نمایی اشاره کرد. داروین می کرده بودارائه طبقات 

باید یکی از هاي خدا را چاپ کند، ولی مشخصاً از جهان نمایشی

. به همین خاطر کردمیهایی که چاپ شده بود را استفاده نسخه

ستفاده ا دفترچه معنويموجود در کتاب  يتصمیم گرفت از نسخه

  کند.

ی است. سماین نسخه رجاد شد که با گذشت زمان این طرز تفکر ای

ر بودند که یادآوهاي مجربی حاضر یستکاخوشبختانه، همیشه 

ی از یک حقیقت سمبولهاي خداوند تنها جهان شوند فهرست

کیک  یک هايها مثل الیهباشد. این جهانمی معنوي و ظریف
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تند که هاي آگاهی هساند. فقط بیانگر وضعیتروي هم قرار نگرفته

  شویم. ها مواجه میندر طریق خود با آ

ر داسوامی توب موجود در راددیوید چنان در مورد توصیفات مک

حرف اول و آخر گویی  که کندهاي درون صحبت میجهان مورد

ا خواهد خواننده رمتوجه نیست که پال تنها می گویی زند.او میرا 

قاً به قی، داي درونی داشته باشدخود شخصاً تجربهتشویق کند تا 

هاي مختلف او همیشه در حال تغییر خاطر هم بود که نسخه همین

صوات اسامی و ا بیایید دوباره نگاهی به آنچه دیوید در موردبودند. 

  طبقات مختلف گفته است بیاندازیم: متناقضِ

  

هاي معنوي دیگر که چنین تناقضی در سنتوجود این با

 سِیوگا که در آن اسارزش توجه را ندارد، ولی براي شبدا

ریان ج«یا » صوتی جریان« طریق مبتنی بر شنیدن درونیِ

باشد، حیاتی است. دانش اینکه چه می» مسموع حیات
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، و کدام نادیده گرفته شود مورد توجه قرار گرفتهاصواتی 

  .هستندبخش فوق العاده مهمی از این تعلیمات 

  

 اگر موضوع بحث دیوید در مورد اکنکار است، پس چرا از آن چه

کند؟ ما اینجا در چه موردي دارد صحبت میدر شبد یوگا اهمیت 

خدشه دار کردن احساسات  کنیم؟ آیا بحث ما در موردصحبت می

؟ آیا قصد ما این است؟ تنها موضوع مهم دیوید توسط پال است

مورد بحث ما در این جا این است که در تعلیمات اکنکار چه چیزي 

  اهمیت دارد.

وع هرگز اهمیتی که در کار، این موضدرست است، در اکن

ندان دهمانطور که در کتاب  بینیم را ندارد. در واقع،شبدیوگا می

 ل تمیزِبهاي قاجنبه و دیگر مکتوبات توضیح داده شده است، ببر

، كاهاي تر در ارتباط با وصلطبقات درون به صورت کامل

 ،رونیهر طبقه د موجود در سطوح مختلف آگاهی و قوانین حاکمِ
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نوان به ع، از اصوات شبد یوگا برخالفابد. در اکنکار ینمود می

  شود.شناسایی طبقات استفاده نمی ابزارِتنها 

ا وجود اینکه چنین تناقضی در ب«ولی منظور دیوید این است که 

در شبد یوگا دارد. » دیگر ارزش توجه را ندارد هاي معنويِسنت

یجه شبدیوگا نیست، در نتاً وقتی درك کنیم که اکنکار، مشخص

  ». ارزش توجه را ندارد« براي اکنکار فهمیم که این موضوعمی

  

  مابقی داستان

  

تر از موارد باال، دیوید اطالعات خیلی مهمی را بیان کرده مهم

باال نوشته بود، بسیاري تصور  دیوید دراست. با خواندن آنچه 

، و ی، اصواتسر اسام که تمامی آموزگاران شبدیوگا برکنند می

از هاي خداوند با هم توافق دارند، و این موضوع موقعیت جهان

گز ره ،اسوامی براي مردم بیان شداولین باري که در تعلیمات راد
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ا شما در بدر این باره هایی را غییري نکرده است. بگذارید واقعیتت

  میان بگذارم تا ببینید چقدر این اطالعات اشتباه هستند:

  

باشد، اسوامی میاي از رادکه شاخه 16سوامیباقفرقه اصلی  .1

دوازده طبقه باالي طبقه فیزیکی را توصیف کرده، در حالی 

 ، تنها هشت طبقه را توصیف کرده است.17زکه شاخه بی

، 18رگوپاگوید که بهانواوصیفات سوامیباق به این ترتیب میت .2

هاي خالص شود، در جهانکه در آن صداي فلوت شنیده می

فراتر از دوگانگی، در حالی که چیزي روح قرار گرفته است، 

این ناحیه قرار دارد. این تناقضی گوید این طبقه زیر می زبی

 است. بزرگ

3. گویند که صداي سات لوك و روحانی می زبی دو گروه

گوید که صوت آن انبان است. گروه سوامیباق مینی صداي

                                                           

16 Soamibagh Parent Faith 
17 Beas 
18 Bhanwargupha 
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گفت، این بود میي جیرجیرك است. اگر دیوید صدا

» حیاتی«اختالف بزرگی است، زیرا این صوت براي شبد یوگا 

 است.

کند: سونا به دو ناحیه تقسیم میبهانوارگوپا را  ،کیرپال سینگ .4

است  تاریکی يناحیهو ماهاسونا. مطابق با سوامیباق، ماهاسونا 

هاي دوگانگی هاي خالص معنوي خدا را از جهانکه جهان

کی هاي فیزیسونا ناحیه تاریکی است که جهانو کند، جدا می

کند. پس مطابق با باالتر جدا می مادي/معنويِهاي را از جهان

سوامیباق، این دو ناحیه به هیچ عنوان در نزدیکی هم قرار 

 ندارند.

، آنامی لوك باالترین طبقه است، در حالی زبی ياز نظر فرقه .5

لخ ن سات لوك و اکه از نظر فرقه سوامیباق، آنامی لوك مابی

 لوك واقع شده است.

  اضافه کنم. لیستبه این همچنان م ستتوانمی
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ی کند که گویاسوامی صحبت میدیوید آنچنان در مورد سنت راد

هاي بینیم که توصیفات و نسخهاست. ولی وقتی می وحی منزل

، متوجه متزلزل اسوامی وجود دارندداخل رادمتعددي حتی در 

دهد که دیوید شویم. این موضوع به ما نشان میمیبودن ادعاي او 

تنها قصد نقل قول تعلیمات گوروي خود را دارد. که این سوال را 

ات ه صداي طبقه سکند: آیا دیوید خود به شخصمی به ذهن متبادر

، انبان استکند؟ خوب، دیوید، صداي آنجا نیلوك را تأیید می

  فلوت؟  نُتیا جیرجیرك، یا نواي تک 

نت اس در ي موجوداستاندارد شده تی دیوید اینگونه به توصیفاتوق

کند، قادر نیست درك کند که در اکنکار، تمامیت اشاره می تام

اط با قراري ارتببر روي تجربه شخصی و بر ،جریان صوتی موضوعِ

ی، صباشد. بدون این تجربیات شخاستوار می ،هاي روحاین جریان

  فایده است.این موضوعات بی در موردصحبت کردن 

  

  چه در باالست، صورتی در زیر داردهر آن
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ها و همچنین پیروان شبدیوگا، یستکاوجود دارد که  اصلی

هر آنچه در باالست، « شناسند:می آن را 19تئوسوفی و نوستیسیزم

 هاياین عبارت بدان معناست که واقعیت» صورتی در زیر دارد.

اس آنچه در طبقات ی چیزي جز انعکهاي تحتانموجود در جهان

هاي توان چیزي را در جهاننیست. نمی ،شودفوقانی یافت می

ال نباشد. تر آن در طبقات باتر و کاملفیزیکی یافت که منشأ خالص

نی هاي فوقاوتی در این جهان نیست که در جهاندر نتیجه، هیچ ص

  یافت نشود.

جهان فیزیکی، وارد  معناي واقعی آن این است: با صعود بر فراز

هاست ک هاییم که آغشته از اصوات و انرژيشویعدي جدید میب 

هر آنچه در جهان ابیم. یدر این جهان می هستند که آنچیزيماوراي 

تر طیفتر و لخالص حالتیتوان در کنیم را میفیزیکی تجربه می

هاي ماورایی که قدم نجا یافت. ولی در هر کجا از جهاندر آ

                                                           

19 Theosophy and Gnosticism 
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ها و منظرهایی را تجربه اریم، سطوح آگاهی، قدرتگذمی

  کنیم، که هیچ همتایی در جهان فیزیکی ندارند.می

 ،ینیمبنچه در مقایسه با جهان فیزیکی میآ ،هابا ورود به این جهان

ه با آن حسی خاص جهانی عظیم و آغشته از زندگی است. که همرا

 هاین تجربه همانند گوش سپردن ب دهد. کلیتاز آگاهی روي می

توان فراموش کرد، و صوت یا موسیقی است که هرگز نمی

فیزیکی ندارد. بعضی با شنیدن غرش  همتایی در جهانهمچنین هیچ 

. بعضی آن را در شوددریا احساسات مشابهی برایشان تداعی می

میابند. وجود این اصوات براي  شنوند،می از دور ی کهزنگ يصدا

تهاي فیزیکی قابل بیان نیسدر جهاناي است که هتجرب توصیف .  

 هیابیم، کتر میبا اوج گرفتن از یک جهان، جهان بعدي را عظیم

جدیدي به همراه دارد. هرچه  هر یک با خود فضاي آگاهیِ

 شود. در بعضیتر میيشوند، آگاهی روح قوتر میها لطیفجهان

 در یکلون است که توجه را وها این اتفاق همانند صداي ویجهان

ند ها همانکند. در دیگر وضعیتخاص شدیداً متمرکز می يلحظه
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احاطه شدن با صوت فلوتی است که در همه جا حاضر بوده و 

  بخشی از همه چیز است. 

در توان گفت که در اکنکار معناي این اصوات از نظر من می

یوگا متفاوت است، و در اکنکار اگر بحث ما در  شبد مقایسه با

صی نباشد، وقت مورد اصوات براي صحبت در مورد تجربه شخ

ایم. پس موضوع بر سر یک قانون یا اصل بیرونی خود را تلف کرده

  نیست، بلکه موضوع بر سر شناخت درونی است.

  

  گیاه خواريرژیم 

  

زیر  دهد به ترتیبنکته دومی که دیوید آن را مورد مقایسه قرار می

  است:

  

اسوامی بر سر آن و راد تانت ماسهاي دو اصلی که گروه

  توافق دارند عبارتند از:
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توان به آن می ملزومات. که از کامالً اخالقی زندگیِ .1

گیاه خواري (بدون گوشت، ماهی یا تخم  رژیم سخت

 مخدر اشاره کرد. مواد و  الکلمرغ) و پرهیز از 

2. باید به صورت رایگان  20یوگاصورت شبد  تعلیمات

اي از واصلین، ه شود. به این معنی که هیچ هزینهعرض

 قات شخصی با سات گورو دریافتبابت تعلیمات یا مال

توان به این قانون اشاره شود. تحت این اصل مینمی

باید هزینه زندگی خود را » کامل استاد«کرد که یک 

ه راتی کطریق خیتأمین کند. گورو نباید از  شخصاً

 کنند زندگی خود را بگرداند.پیروانش به او می

 پال توئیچل استثناء قابل توجهی را در رابطه با این دو اصلِ

قائل شده است. اسوامی و راد تانت ماس کامالً مورد توافقِ

آن هم این است که، اکنکار بابت  ترینِاولین و قابل توجه

ن ع، به خاطر همیکند. در واقافت میتعلیمات خود هزینه دری

                                                           

20 Surat shabd yoga 
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بود که این گروه در ابتدا به عنوان یک سازمان تجاري 

که وضعیت آن به جنبش دینی تأسیس شد. (بعدها بود 

تغییر یافت.) دوماً، با وجودي که پال در سال » غیرانتفاعی«

تصمیم گرفت گیاه خوار شود، ولی او و اکنکار  1955

 ذارگبنیانکنند. یق میگوشت حیوانات را تشو خوردنِ

  گوید: در این رابطه این گونه می اکنکار

گیاه خواري که تحت تأثیر باورهاي دینی باشد، رژیمِ «

اردگذبا خوردن گوشت را به نمایش می نویتمع مخالفت .

داند که بعد از توانمند شدن در سفر روح چالي اکنکار می

و کسب توانایی ورود به طبقه پنجم (روح)، هیچ درست و 

 فقط واقعیت است که –ط، زیبایی و زشتی وجود ندارد غل

 قوت يیاه خواري نقطههایی که باور دارند گوجود دارد. آن

با اخالقیات دچار  ها است در رابطهرشد معنوي آن

شفادهندگان  ،گیاهانپال توئیچل، [» اند.تفاهم شدهسوء
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) صفحه 1971(سان دیاگو: انتشارات راه روشن،  سحرآمیز

78[ 

سوماً و آخر از همه، جولیان پ. جانسون در کتاب خود با 

اد است«طقی از یک من ، چندین شاخصِطریق اساتید عنوانِ

وار بیان کرده است. اولین خط مشی او این را فهرست» کامل

کند اي دریافت نمیبابت خدمات خود هزینه ،استاداست که 

. ندگذرانمیو یا زندگی خود را از خیرات پیروان خود 

توئیچل هم با عالقه کامل فهرست جانسون را کلمه به کلمه 

ویژگی طرح برداري کرده است. در هر حال، اولین نسخه

  را توئیچل ندارد ... شده

در قید حیات کنونی، ماهیانه مبلغ  كاهارولد کلمپ، استاد 

کند. باالترین مقام اکنکار دریافت می دو هزار دالر به عنوان

کرد. دار مشابهی دریافت میآن روزها مقتوئیچل هم در 

شخصی با استاد  برگزاري مالقاتتا  100اي بین هزینه كا

دالر خواهد داشت. سمینارهاي جهانی که توسط  500
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ود بابت پذیرش خشود نیز کنکار در دور دنیا برگزار میا

این موارد به صورت مشخص نشان  .کنندهزینه دریافت می

 تام نتاسهایی با ي که اکنکار شباهتدهد که با وجودمی

  و روحانی ست سنگ دارد، در نهایت متفاوت است.

  

ود خدیوید هستم. در اینجا  گیريِنتیجه آخرِ يجمله این من عاشق

ت ناس ازکامالً به واقع مدرك دیگري آورده است که اکنکار  او

ار نمایش اکنک برايولی او تمامی تالش خود را متمایز است،  تام

 صرف اسوامیي پست و به درد نخور از رادبه صورت یک نسخه

  کرده است. 

ند: سعی کرا تکرار می خود دیوید دوباره همان اشتباه قبلیمشخصاً 

قضاوت کند. چرا؟  تانت ماسکند اکنکار را بر اساس اصول می

کنکار کرد؟ امقایسه  د اکنکار را با توجه به اصول خود آنچرا نبای

ها و ها، کتابهایی که بابت دیسکورسهزینه در مورد آزادانه

کند. پال بارها و به تفصیل در این گیرد، صحبت میینارها میسم
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هنگ با فرشرایط باره صحبت کرده بود. او توضیح داد که این 

زي ی مردم چیغرب هم خوانی دارد. پال همچنین گفته بود که وقت

  قائل نیستند.  کنند ارزشی براي آنت میرا رایگان دریاف

پال طی یک سخنرانی در سمینار آموزشی جوانان در الس وگاس، 

  ، گفته بود:1971سال  ماه مارسِ

  

 بزرگ گرفتم. من حداقل سال اول یا دوم بود که یک درسِ

کردم. ولی بعد از آن، فکر ده درصد از تعلیمات را ارائه می

کر تش نم اي ازمدت طی نامه نکنم فقط یک نفر در تمام آ

د. تعدادي گفتن. اکثراً هیچ چیز نمیکرد یا از آن تعریف کرد

 سفر يرا ترك کردند زیرا هیچ تجربهن م ايمههم طی نا

، بدون خوردنمی هابه درد آننداشتند و در نتیجه  یروح

. یکبار یک خانم مدعی شد که بودتوجه به این که رایگان 

اي پرداخت کند. قادر نیست هیچ هزینهتهی دست است و 

گیل و من با هم به ویسکانسین رفته بودیم، به میلواکی، تا در 
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اي ها شرکت کنیم، و این خانم با لباسسمیناري در آن ج

کامالً شیک و گران قیمت جلوي ما ظاهر شد، بعد سعی کرد 

  ...»خوب اوه «وارد جلسه شود. آن جا بود که من گفتم، 

د بدون شوند بتواننکسانی که خیلی خوشحال می ی هستندول

هزینه این چیزها را مطالعه کنند. به همین خاطر تصمیم 

گرفتم بورسیه راه اندازي کنم. کار دیگري که دوست دارم 

در این حین انجام دهم، البته اگر مقدار کافی پول داشته 

کم  ایی که داریم راباشم، این است که قیمت بعضی از چیزه

 مها براي بخشی از مرددانم بعضی از هزینهزیرا می کنم،

 ها را کمی بیشتر کاهشکمی باالست. اگر بتوانیم هزینه

ر ها بهاي آنهزینه عهدهکر کنم تعداد بیشتري از دهیم، ف

  .خواهند آمد

  

دهد که جویندگان معنوي ، اکنکار هرگز آموزش نمیعالوه بر این

م که شناسکمی را می هايیستکاباید رژیم گیاهی رعایت کنند. 
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 دانند که هر شخصبا این موضوع مشکلی داشته باشند، زیرا می

مات هاي تعلیم او هم باید متفاوت باشد. هزینهمتفاوت است و رژی

هم مشکلی ایجاد نکرده است زیرا منطقی هستند. پس چرا دیوید 

براي قضاوت  تانت ماساصرار دارد که از اخالقیات موجود در 

  ال یا اکنکار استفاده کند؟ پ

م چه مقایسه کنی تانت ماسحال اگر تمامی تعلیمات را بخواهیم با 

ی مسیح روحانیِ اتفاقی خواهد افتاد؟ چه احساسی در مورد پدرانِ

م زندگی خود را وقف هدف خود خواهیم داشت وقتی بدانی

اند، ولی درآمدي به صورت چشمگیر بیش از هارلد کلمپ کرده

و پال توئیچل را پذیرفتند؟ آیا باید قضاوت در مورد این موضوع 

 خورد و با پیروان خودیم، که ماهی میبه مسیح واگذار کنرا 

او کسی بود که  راهب توماس مرتون چطور!نوشید؟ مشروب می

معنوي پول در  ود در مورد طریقهاي شگفت انگیز خاز کتاب

 او از منابع مالیو همچنین هئیت  هزینه اقامتآورد، یا پاپ، که می
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ا ادامه ها ربدون توقف این نمونهتوانم شوند؟ میکلیسا تأمین می

  دهم. 

سانی تی کست. حا هاشکل دیوید خیلی بیشتر از این حرفولی م

را  ستاکرده  عنوان ی که اونامد معیارهایمی» اساتید کامل«که او 

ود، اسوامی بثال شیو دایال سینگ، که بانی رادندارند. به طور م

وابسته  ي خوده کار کرد و براي بقا به خانوادهچندین سال سرسختان

به او را  تانت ماسبود. یا، جالل الدین رومی، که آموزگاران 

برافراشته ؟ نماد دینی که رومی چطور شناسندمی 21نتاسعنوان 

، و در عین حال براي مقامات و به همراه داشت یخوب پولِ ،بود

  کرد. هاي دینی ارائه میقونیه آموزش داده و توصیه شهرِ دمِمر

 که خوردنِ گفته بودهاي خود رومی در این رابطه در سخنرانی

به  ب خارج شده وگوشت جرم نیست، زیرا جان حیوان به این ترتی

ایال شیو د نِقلیان کشید عادت یا، در موردگردد. منشأ خود باز می

                                                           

21 Sant 
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یا حشیش  22تنبولداند که او تنباکو، ؟ هیچ کس نمیسینگ چطور

نبوده و مورد  کشید، ولی در آن روزها این کار غیر عاديمی

 گرفت. نکوهش هم قرار نمی

ربوط م اگر بخواهیم صادقانه به این موضوع نگاهی بیاندازیم، مورد

و  در بیز 23اسوامیراد ست سنگ» استاد بزرگ«ساوان سینگ به 

نیم. اید بیان کرا ب بود، استاد دیوید چاران سینگ که پدر بزرگ

 لین بار ساوان زمین خود را در بیزام، زمانی که اوبردهآنطور که پی

جمال سینگ خریداري کرد، هزینه زمین  خود نزدیک به استاد

بود و به  ایرو ب یهاي آنجا بیابانزمین بیشترِ اتقریباً هیچ بود، زیر

 کرد. اکنون این زمین بهدرت کسی در نزدیکی آنجا زندگی مین

خانواده او رسیده است و ارزش آن هزاران برابر شده است که علت 

آن يبا وجودي که هزینهست سنگ در آن ناحیه است.  آن رشد 

و سود ، ولی امستقیماً توسط تعلیمات دینی او پرداخت نشده بود

                                                           

22 Betel nut 
23 Radhasoami Beas Satsang 
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ینگ کیرپال س يي خانوادهبرد. این موضوع برا ن ماجراگزافی از ای

 کند.هم صدق می

هاي اخیري که در مورد چاران سینگ بیان شده است چرا به داستان

هاي غربی خود نکنیم که چاران سینگ از ست سنگی اشاره

اري شده خرید و خواسته بود تا تعداد زیادي اجناس بسته بندي شده

در غرب را از گمرك هند قاچاق کنند،  اوي یا خانواده او توسط

هاي اخت نکند؟ با این کار او ست سنگیتا عوارض گمرکی پرد

شدن قرار داد. دیوید شخصاً  جریمهیا  حکم زندانخود را در خطر 

  حقیقت این موضوع را تصدیق کرده است. 

اسوامی از نظر من اغلبِ اساتید راد ها چیست؟این بحثهدف از 

ن ای اند، وهاي عالی از خود به نمایش گذاشتهو رفتار اصول اخالقی

یاصول اخالقها است. ولی این نت آننکته مهمی در تعلیمات و س 

 ودها به جهان بینی ختوان با تعلیمات دیگر قیاس کرد. آنرا نمی

  . هستندمتعلق 
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ار ، که اولین بدیکشنري اکنکاردر  اصول اخالقیدر زیر مفهوم 

  شد، آورده شده است:توسط پال منتشر 

  

کاري که خودخواهانه نباشد، و براي همه : اصول اخالقی

خوب باشد، به شخصی آزار نرساند و براي همه عدالت 

  به نفع همه.  اعمالی –آورد 

  

در پرداخت کردن ی ابهامهیچ ذاتاً گوشت خوردن گناهی ندارد. 

ویم، گمیوجود ندارد. دوباره نیز پول براي کتاب یا دیسکورس 

 ، بلکه بهدهدهاي دیوید هیچ دانشی در مورد پال به ما نمینمونه

رویم می پیش. در واقع هر چه بیشتر هستنددیوید مربوط  شخص

ه پال را آنطور ک ،شود که دیوید قادر نیستبیشتر مشخص می

  . زنداي است که به پال برچسب مینحوههست ببنید که علت آن 
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پال چه دیدگاهی نسبت به موارد فوق داشت، اگر بخواهیم بدانیم 

 ه گیلهایی بنامهاو که در کتاب  زیر از ين تنها باید نوشتهم از نظر

  یم:بخوان را تر در این فصل آورده بودمنوشته شده است و پیش

  

. السفهفتر است تا به دیگر ها نزدیکتفکرات من به صوفی

وع این موض –ناشناخته است  هاآنناه مردان غربی برايگ بارِ

دهد. من نگران مشکالت گسترده و حل هرگز مرا آزار نمی

 يگزار داوطلبانهالهیات نیستم، و خود را خدمت ينشده

  . دانمامید رسیدن به آن را دارند، نمی الگویی که اندکی

 

  عاشقان خدا وضعیت حقیقیِ

  

 از اهمیتموضوعی در اینجا هست که براي درك پال یا اکنکار 

 ز طریقِا باشد. بهترین شیوه نمایش آنخیلی بیشتري برخوردار می

  :باشدمی 24هاي رومیدیسکورساز  است که زیر ينوشته

                                                           

  فیه ما فیه (مترجم با اقتباس از نویسنده) ٢٤
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ی خداوند باید عاشق حقیق«یکی از پیروان رومی گفت: 

ري را هم هاي دیگو بعد کیفیت» تسلیم، زلیل و رنجور باشد.

  افزودند. 

وق اي باشد که معشد به گونهآیا عاشق بای «رومی پاسخ داد: 

هاي معشوق اگر عاشق خالف خواسته را دارد؟ آناو آرزوي

امیال ز اها دیگر عاشق نیستند و تنها نرفتار کند، پس آخود 

کنند. اگر عاشق خواست معشوق را بپذیرد، پیروي می خود

خواهد که تسلیم و زلیل باشند، زمانی که معشوق نمی و

گویم که د؟ به این ترتیب میند اینگونه باشتواننمی چگونه

م توانیمیما اند، و فقط هاي موثر بر عاشق ناشناختهوضعیت

  25.» خواهد چگونه باشیممی بدانیم که معشوق ما

                                                           

باید که ذلیل باشد و خوار باشد و حمول باشد و ازین یکی گفت عاشق می ٢٥

ق خواهد معشوباید وقتی که شمرد، فرمود که عاشق این چنین میاوصاف بر می

اگر بی مراد معشوق باشد پس او عاشق نباشد پی رو مراد خود باشد و اگر یا نه، 

بمراد معشوق باشد چون معشوق او را نخواهد که ذلیل و خوار باشد او ذلیل و 
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 این معیارها ي. همهزده است ي ما در اینجاماجرا نوشته فوق به خالِ

 نفعتممانند یک استاد،  تو استانداردهاي استفاده شده براي قضاو

ی است. معناند یا خوردن گوشت، بیایی که نوشتههبردن از کتاب

وان تشخصی با واقعیت درونی است و نمی يطریق معنوي رابطه

آن را از بیرون مورد قضاوت قرار داد. سوءتفاهم یا ابرازسوء افعال 

مابین  رونیِد مانِتنها کسانی که قادر هستند گفتدیگران ساده است. 

د. نتوانند عاشقان حقیقی خداوند را بشناسمی ،بینندروح و خدا را 

عد گویند بها به پیروان خود میبه همین خاطر هم هست که صوفی

                                                           

خوار چون باشد پس معلوم شد که معلوم نیست احوال عاشق الّا تا معشوق او را 

ینَ الحم جبِتانَ چون خواهد، عیسی فرموده است که عویأکُلُ الحی انِ کَیفو

اهل ظاهر می گویند که آدمی گوشت حیوان می خورد و هر دو حیوان اند این 

خطاست چرا زیرا کی آدمی گوشت می خورد و آن حیوات نیست جمادست 

زیرا چون کشته شد حیوانی نماند درو، الّا غرض آنست که شیخ مرید را فرو 

م از چنین کاري نادر. (فیه ما فیه، اواسط می خورد بی چون و چگونه عجب دار

  ) (مترجم به اقتباس از نویسنده) 51فصل 
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رد کن. ولی به به زمین زده و خاز نوشیدن مشروب، بطري آن را 

رسد که دیوید در بطري غرق شده و شراب را به کلی نظر می

  فراموش کرده است. 

  

  مردي که با خداوند سخن می گوید
  

آخرین مثالی که دیوید در این فصل از کتاب خود آورده است، 

یک سري نوشته  هاي قدیمیِست. دیوید نسخها هاآن ترینجالب

 1967تا  1966را پیدا کرد که پال براي انتشارات کاندید در سال 

ورد آن م. این همان ستونی است که من در فصل پنج در ه بودنوشت

با نام،  خودانتشار کتابچه ازايِپال آن را در  گفته بودم، و گفتم که

زمانی بود که پال قادر نبود  دوران، نوشت. آن معرفی نامه اکنکار

در  زیر متن سخنرانی پال ياز پس هزینه چاپ کتاب برآید. نوشته

 1971همین مورد در سمینار آموزشی جوانان، در ماه مارس سال 

  وگاس است: در الس
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الب ج بسیارها تا کنون ررسی اتفاقات روي داده از آن سالب

 گمان کنم.نقل می شما تعدادي آمار و ارقام براياست. 

ا یفروختیم، کتاب میارکنم در آن زمان سالی یک هزمی

معرفی نامه . کتاب اصلی ما در آن زمان، چیزي در این حدود

، خیلی بد منتشر شده بود، خیلی اشتباه داشتکه  بود اکنکار

ه ک به طورياشتباهات گرامري و خیلی اشتباهات دیگر، 

بلند کنم آن را اینطوري (با دو آن را وقتی مجبور بودم 

  گرفتم.شت به سمت بیرون)  دور از خود میانگ

خواست تا اي مواجه شدیم که از من مییک روز با مجله

ن مردي که با خدا سختونی با نام، را در س یک شیداداستان 

 اینانتشارِ خندد.) و در عوض بنویسم. (پال می گویدمی

دالر (کتاب معرفی نامه اکنکار) پیشنهاد  2کتاب را به مبلغ 

نسخه (از  1500تا  1000دادند. فکر کنم در آن زمان حدود 

نامه اکنکار) داشتیم، که همه را طی کمتر از سه کتاب معرفی

ختیم. واقعاً شگفت انگیز بود. و هیچ کس هرگز ماه فرو
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ت چاپ.) اگر کسی هم شکایتی نداشت (در مورد اشتباها

  اي دریافت نکردم. بود، من نامه

  

 ریقط هاي این ستون را قبل از انتشار کتاب دیوید لین ازمن نسخه

بر ها را دیدم از خنده رودهیست دیده بودم، وقتی آنکایک دوست 

ال در پ طنز آمیزِ دار بود. طبعِاز نظر من این ستون واقعاً خنده شدم.

نیم دیوید بینمایش گذاشته است. ولی اینکه می این ستون خود را به

  ت.دارتر اسخیلی خنده ،جدي گرفته است قدرها را این این ستون

  دیوید اینگونه نوشته بود:

  

نهانی پ شاید جنجال برانگیزترین سند آشکار شده از زندگیِ

، براي »سخن گفتن با خدا«نوشته شده توسط او،  پال، ستونِ

است. در این ستون، توئیچل  1967انتشارات کاندید در سال 

مدعی شده است که در رابطه با مشکالت شخصی و معنوي 

ست. خوانندگان با خداوند مستقیماً وارد صحبت شده ا
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ی (که مدع خود هاياکنکار در انتهاي نصیحت گذاربنیان

ا بیان شده است) به صورت درشت خد شخصِاست از 

  !ماهمن صحبت کردنوشت: می

هاي شخصی ها سواالتی جدي در مورد انگیزهاین ستون

کند. به در میتوئیچل براي بنیان نهادن اکنکار در ذهن متبا

اده اد بسیار زیادي پیشگویی انجام دخاطر اینکه نه تنها او تعد

  ند.کپندهاي جنسی و طنز آمیز افراط میر ... بلکه د است

  د:دهنموضوع را به بهترین نحو نمایش میاین  ،چند نمونه

  

نمایش  اخیلی خوب این موضوع ر هایی کهدیوید، بیا به نمونه بله

  :هستند ا عالیهنبپردازیم. ای دنهدمی

  

توانید ل: آلت من خیلی بلند است. آیا میجناب آقاي توئیچ

  کوتاه کند؟ نم بخواهید آن را براياز خداوند 

 پیتر بزرگ -
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ی خداوند شنید که آلت جنسی پیتر عزیز: چرا؟ وقت

را پرسید. خداوند گفت که  خواهید این سوالتري میکوتاه

توانیم با آنچه به ما داده است لذت ببریم، تو هم همه ما می

  !ماهصحبت کردهمینطور. من 

 پال تویئچل -

ورو: من عالقه عجیبی در پوشیدن لباس زیر زنانه جناب گ

مردانه ز آنجایی که هیچ چیز دیگري در من غیرادارم. 

خواهم بدانم آیا از نظر خداوند این موضوع نیست، می

  اشکالی دارد؟

 فریلی فرد -

ین در مورد اما خوبی نیست.  فریلی عزیز: از نظر او این کارِ

صحبت کردیم. نظر هر دوي ما  شما يگونهعالقه وسواس

 به خاطر نبود گونهوسواس يعالقهاین است که وجود این 

باشد. بهتر است با خانمی که می شمامونث با  جنسِ یِهمراه

. دباشد رابطه برقرار کنیحروف اول اسم و فامیل او پ. ي می
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 ماشدانم و به این توصیه که به ها را چطور میاین یدنپرس

و قرار  دی: اکنون با او تماس بگیریدیم شک نکنگومی اکنون

هاي زیر را در طول . او خواهد پذیرفت. آن لباسیدبگذار

ها اي به پوشیدن آن... دیگر هرگز عالقه یدن قرار نپوشای

  !ماهصحبت کردداشت، من  نخواهید

 پال توئیچل -

: آلت من بیش از حد براي یک مرد در سن و سال داناجناب 

است. آیا امکان دارد از خداوند بخواهید که من کوچک 

  بزرگ کند؟ نم آن را براي

 مرد کوچک -

 با شماآقاي کوچک عزیز: من و خداوند در رابطه با آلت 

ه ب شماو خداوند اخبار خوبی در مورد  –هم صحبت کردیم 

و  متوسط يدر اندازه شمامن گفت. او گفت که ابعاد آلت 

سالگی  19مناسب بوده و فقط به خاطر اینکه در سن 

بیش  شماآلت دکنیفکر می دیک زن را ارضا کنی دوانستینت
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باشد، آن مناسب میاز حد کوچک است. از آنجا که ابعاد 

  !صحبت کردمنیازي نیست خداوند آن را بزرگ کند. من 

 پال توئیچل -

  

ت این سنگونه جدي گرفته اشاید علت اینکه دیوید این چیزها را ای

  کند.باشد که بیش از حد کار می

اي شتهدید نوی از اشکاالتی که در ستون پال میاز نظر دیوید، یک

براي ، پال این کار را نوشتمیبود که درست در انتهاي متن 

  نویسد:. دیوید میانجام داداکنکار هم مربوط به  موضوعات

  

حضور همزمان در  يفلسفهتوان جدیت پال را در ارائه نمی

محتوایی چنین طنزآمیز و مزحک حدس زد. در زیر تعدادي 

  نقل قول از این ستون در مورد اکنکار آورده شده است:
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حضور همزمان، من روح  ك: بعد از آموختنِعزیز ا معلم

خود را به ویتنام فرستادم تا از پسرم که در آنجاست دیدن 

  ؟ولی او مرا نشناخت. چرا –کنم 

 خانم هلن آینز -

خواستم به پسر خانم عزیز: من آن روز همراه شما بودم و می

ولی هیچ کاري از دستم  –اجازه دهم تا شما را ببیند  شما

یامد. ببینید، اکنکار تنها به عنوان طریقی براي خدا عمل برن

ارد. اي ندبه همین خاطر، براي مقاصد دیگر فایده –کند می

را خریداري » رنامه اکنکامعرفی« شما کتاب من با عنوان

خواستید پسرتان را مالقات کنید. چون زیرا فقط می ،کردید

خدا قصد شما نبوده است، قدرت حقیقی  ورود به جهانِ

اکنکار قادر نبود به صورت کامل براي شما کار کند. من 

  !ماهصحبت کرد

 پال توئیچل -
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زي سال دارم و مشکل من شاید چی 16پال عزیز: من فقط 

 در هر نباشد که به خاطر آن با خدا صحبت کنید، ولی

سه  ! هیچ یک ازامگویم. من هنوز باکرهصورت آن را می

من نیستند و همیشه به این خاطر مرا  مثلِ ،من بهترین دوست

خواهم تا ازدواج صبر کنم، ولی کنند. من میمسخره می

  کنند. باید چه کار کنم؟ها همش مرا مسخره میآن

 از میشیگان م. -

اراحت ناو را گر کسی مشکلی دارد که م. از میشیگان عزیز: ا

کند، همین کافیست تا به خاطر آن با خدا صحبت کنم. می

اوالً و مهمتر از هر چیزي، همان است که روزي ربازار تارز 

نظورِ م». فقط براي خودت و نه بیش از آن«گفت. او گفت: 

نی براي کآنکاري که فکر میود که فقط باید من این ب معلمِ

انجام دهی. نظر خداوند هم دقیقاً را خودت مناسب است 

به تو بگوید که هر سه همین است. راستی، خدا خواست 
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خواهند به نظر پیچیده و اند. فقط میدوست تو هنوز باکره

  !ماهصحبت کردبالغ بیایند. من 

  پال توئیچل -

  

بخش را به این ترتیب تمام این دیوید این فصل از کتاب خود و 

  کند:می

  

، شاید بیشتر از هر مدرك دیگري، اصالت »صحبت با خدا«

برد. سوال می آن را زیر بنیان گذارآزماییِ اکنکار و راستی 

این موضوعی است که به صورت کامل در فصل بعد بررسی 

  خواهیم کرد.

  

یچ هالعاده است، باید بگویم که اگر از نظر دیوید این مدرکی فوق

ستون به صورت جالب  . ولی از نظر من، ایندستاویزي ندارد

خندیدن قائل بود را آمیز پال و ارزشی که براي توجهی حس طنز

خواهد با طرز تفکر رایجی بازي کند ل در اینجا میدهد. پانشان می
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را  هاییل پرسیدن از گورو دارند. او بازيکه مردم در مورد سوا

ه ک ، چیزهاییآورنددر میکند که مردم بر سر گوروها مسخره می

را  در عین حال خود خواهند، اوبه جاي شناخت معنوي از او می

را  ، او حقیقتشناسیمرا میکند. و همانگونه که پال هم مسخره می

  کند. دخیل می در این کارخودهم 

معنوي  رِاگر دیوید قادر به درك این دیدگاه در یک آموزگا

ه دین نسبت ب ي اوبه خاطر تفکرات تند و سخت گیرانهنیست، 

. ولی از طرف دیگر، من فقط در این فکر هستم که چگونه باشدمی

ممکن است کسی بدون اینکه عاشق مزاح و طنز باشد، روح را 

  دنبال کند.

  

  هاتئوري بازي
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که برداشت من از پال غلط است، متن زیر که  دکنیاگر تصور می

بخوانید، منبع این متن را گفته است  هاتئوري بازياو در مورد 

  باشد:میهایی به گیل نامهکتاب 

  

گماشته -هاي عملی خودکسانی که وارد چرخه بررسیِ

یدگاه منطقی به این چرخه شوند، جالب است، وقتی از دمی

ا با بینیم ... اگر آن ربازي نمیکنیم، چیزي جز یک نگاه می

 کی توانیدي ورزشی مقایسه کنیم به راحتی مییک باز

نین ببینید! کنار ایستادن و دیدن چرا تکراري  الگوي رفتاريِ

  شگفت انگیز است ... بشررفتارهایی از نژاد 

د، مسیحیت را بپذیر اگر فردي مشتاقانه مسئولیت بازيِ

را  هاي شخص دیگريبازي دقانه باید گفت که قوانین وصا

ت نفع دیگران ... اگر مسئولی اما بهکند، نه خود را، پیروي می

ان من به نفع رهبر دینی را بپذیرم، این کارِ بازي در طریقِ

ن براي تمامی ادیان، تمامی شوي؟ ایاست. متوجه می
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ها و این تمدن ... صدق صهاي اقتصادي، تخصزمینه

  کند.می

  ج شدن از این وضع وجود دارد؟آیا راهی براي خار

ازي دیگري را ب شخصِ . الزم نیست بازيِوجود داردالبته که 

را  صلیبی این کار یوهانِکنی. ناپولئون این کار را نکرد! 

ها هم ی نکرد. و البته هیپینکرد؛ رومی، شاعر بزرگ پارس

توان ادامه داد و کنند. میروي نمیاز قوانین اجتماعی پی

اري را بیان کرد که این کار را نکردند. چگونه شماسامی بی

  به چنین چیزي دست یافتند؟

هایی که دیگران درست یا سه راه براي خروج از این بازيدو 

اند و خارج شدن از وضعیت بازي وجود دارد. اول این کرده

خود  واست که به صورت کامل قوانین نادیده گرفته شود 

. أثیر نماییتبیگویند تو می بارهرا نسبت به آنچه دیگران در

خواهی مرز خاصی را که استانداردهاي به طور مثال اگر نمی
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جامعه بین پسر و دختر قرار داده است را رعایت کنی، وارد 

  آن بازي نشو ...

ولی، اگر  –توان صدها نمونه را نام برد در این زمینه می

نخواهی بازي را آنطور که قوانین جامعه مشخص کرده است 

به خاطر بازي نکردن مطابق با فرآیند تعریف  انجام دهی،

ی د کرد. این فقط یک معننخواه تنبیهرا  تو ،جامعه کلِ ،شده

  دارد، یا ارباب باش، یا برده ...

ها این است که به وش دیگر براي خروج از وضعیت بازير

ین اکامل منطقی باشی. مستقل از زندگی باش و به صورت 

ها ندیگر در آ ،هاي بازيترتیب با مستقل شدن از وضعیت

  گیر نخواهی افتاد. 

  

اندازد که پال وقتی یک روز مردي از او را یاد داستانی مین این م

درخواست مشاوره کرد، بیان کرد. آن مرد از پال خواست تا از 

در هتلی در انگلیس خارج شود، سوار قطار شده و از  خود اتاق
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اه خارج شهر شده، لندن خارج شود، سوار اتوبوس در یک ایستگ

هاي گذري سواري بگیرد تا به منزل آن مرد برسد. و بعد از ماشین

لوغ است خیلی ش ه سر اوبعد از اینکه پال مودبانه به آن مرد گفت ک

فت، و گ دیگر در اتاق کردو خداحافظی کرد، رو به سوي شخصی 

  »یه؟کنه کپس اون مرد فکر می –کنم اگر من همینم که فکر می«

یست کاکه در آن تعدادي  كاسمینار یک پال اینگونه بود. مثل 

ر یک از هپخته بودند.  الهیپنج طبقه  یک کیک پنج الیه به نیت

صاً مشخ ها یک رنگ داشت که نشان دهنده طبقه خاصی بود.الیه

پس با صدایی کامالً جدي دار بود. سز نظر پال این کار خندها

ترسم کار به جایی برسه که یک روز دونی، واقعاً میمی«گفت، 

ته حضار الب» بسته شکالتی را باز کنم و صورت خودم رو گاز بزنم.

  هم ناگهان شروع کردند به خندیدن. 

ه ک پرسید از خود خواهیدها را مثل دیوید بخوانید، ولی اگر این

ته نک –کند شوخی می چه زمانیپال جدي است یا  چه زمانیپس 

خواست پیروانی داشته باشد که به هر نمیهمین جاست. پال هرگز 
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کند آویزان شوند بدون این که خود به آن میبیان او اي که کلمه

نوشت، از این نوع می هاند. خوانندگانی که او براي آنفکر کن

  نبودند.

  

ه استفاده از ایمان ب خطر در تعلیمات معنوي تریننامحسوس

احبانِ به ص ایمان کورکورانهتکیه به یا  یکتاب جاي دانشِ

. این موضوع در غرب و است مستقیم يتجربهامور به جاي 

دینی  که در آن مردمانی که اذهانِ شرق روي داده است

ز تمیایثاري یا در –هاي عاطفیوابستگی، در درك دارند

 موجود در کتابِ بیِرویکرد هوشمندانه از ایمان تجر دادنِ

  شوند ...مقدس سرگشته می

سازمان دهی شده در این تمایل  ادیانِ یکی از خطرات جديِ

ام کخواهند تا احخود می ينهفته است که از سر سپردهها آن

ه یرد، جاي اینکه تأکید کنند کبپذ پرسشها را بدون و دگم
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ها را در طول زندگی از طریق مراقبه، آنه فرد سرسپرد

  مطالعه و خدمت، مورد بررسی و راستی آزمایی قراردهد.

ر و اجبا دستوربه این ترتیب هیچ چیز را نباید از روي 

مدعی خدا یا  هستند که زیادي احکامِزیرا  –پذیرفت 

 ،رمپذیچ چیز را از روي منطق نمیباشند. من هیخدایگان می

شود که اي درك میمحدودهمعنوي ذاتاً در  زیرا حقیقت

دارد بررسی آنچه اهمیت معاصر است.  وراي مرزهاي ذهنِ

هر  خود؛ و تأیید زندگیِدر آزمایی شخصی؛ مراقبه و راستی

مستقیم حقیقت آن در آگاهی باالتر  ادراكچیز از طریق 

  است. 

  

که  تسا ی را از پال بیان کردهدر تمامی این فصل دیوید موضوعات

مات تعلی يتصمیمات او در زمان ارائه ينشان دهنده ،کندفکر می

زدن به تعلیمات پال به عنوانکنکار بوده است. ولی با برچسب ا 

اقعیت را نسبت به وخود  ، دیوید به نظر بیناییتانت ماساي از شاخه



 تمام حقیقت

1002 
 

شمارد، به همینز دست داده است. او اکنکار را پست میکنکار اا 

  واقعیت نخواهد یافت.  ي اوهرگز براخاطر 

 تنها مدرکی ،آوردهایی که دیوید مینمونه ولی در نهایت، تمامیِ

. اوت استمتف تانت ماسدیگر دال بر این است که اکنکار کامالً با 

ي بینیم که پال از چیزهاي مفیدهایی وجود دارند، و میالبته شباهت

 ده است، تعلیماتیافت استفاده کرمیکه در تعلیمات دیگر 

الب این است که دقیقاً این اسوامی. و جي، نه فقط رادبیشمار

ر چیزي . اگگفته پال به تازه واردهاي اکنکار میاي بود کتوصیه

 خورد، از آن استفادهدردتان مید که بهیافتی كارا در تعلیمات 

نگذارید چیزهایی که بی معنی است یا به نظر درست نیست کنید. 

، یا معنی پیدا کنند ا مشغول کنند. شاید بعدها براي شماا رذهن شم

  شاید براي شخصی دیگر، یا زمانی دیگر. 

صی است که با تالش شخص ما رشد طریقی شخ كاطریق معنوي 

تواند ما را هدایت کند، ولی باید در گار معنوي میکند. آموزمی
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معناي طریق معنوي را درك  هایت هر یک از ما با کنکاش خودن

  کنیم.

صوص خبهغیر قابل وصف پال آشنا شدیم،  در این فصل ما با مزاحِ

ین خاطر هم. به آشنا شدیم نسبت به گوروهاي سنتی رویکرد اوبا 

، در سمینار 1971در ماه مارس سال  خودبود که پال در سخنرانی

  آموزشی جوانان در الس وگاس گفت:

  

. این بزرگ کندرا ن کسی مخواهم هرگز من نمی

یش باشد. چند وقت پنباید چنین طبیعتی داشته  ]تعلیمات[

م و یکی از دوستان داشت به من کردتلفنی صحبت می

اند، د کتاب آخر خیلی شگفت انگیز بودهگفت که چنمی

ي شبیه به هاحرفد نخواهند رفت و آنقدر که هرگز از یا

صبر کن باب. باید برم بیرون دو سه «، من گفتم، زداین می

تا اینی که گفتی ولم کنه. من دور دوره ساختمون بزنم 

  »رو تحمل کنم. ]ستایش[توانم این همه نمی
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منظور من این است که هر وقت من به عنوان یک شخص 

 خصوصبهشود، م. همانند یک شخص با من رفتار میهست

 عنوان با همسر هستم، و هرگزام، که در آنجا فقط در خانه

. یک نفر امروز یک چیزي به من شومدیگري خطاب نمی

 شماه رباالخ«گفت، که از نظرم خیلی جالب بود. او گفت، 

وب خ«و من گفتم، » ؟دیردیگه، نمی دهم دستشویی میری

  ». رمالبته که می

  

کم  واقعی این روزها شخصِ پال اینگونه بود. یک شخص واقعی. و

اید شدست از برچسب زدن به مردم برداریم  اگرشود. ولی پیدا می

بیشتري پیدا کنیم.  بتوانیم اشخاص واقعیِ
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  فصل هشتم

  اصالت و مشروعیت

  

اصالت  یزِشگفت انگ مسئلهبه  خود کتاب دیوید لین در فصل هشتمِ

  پردازد:می یک طریق معنوي و مشروعیت

  

قیقت کنند که حسیاري از پیروان اکنکار احساس میبامروزه 

ت، ، پال توئیچل، معتبر اسهاگذار آنبنیان اصلیِام غپییا و 

گاه در نظر ها)آن خودحتی  بدون توجه به اینکه عقاید او (یا

ها، تیسکااز نظر این . نگنجد ای تاریخی و منطقی بگنجد

باشد می بوطمرتعلیمات به حقیقت و واقعیتی  درونیِ يهسته



 تمام حقیقت

1006 
 

 همان که است ها فراتر از تناقضات مبهمیکه فرسنگ

حور از خود به نمایش م-واقعیت در جهانِ تعلیمات

 سرقت. به همین خاطر وقتی که اتهاماتی مانند گذاردمی

ه روا داشت هاگذار آنبنیانی، پنهان کاري و تقلب بر ادب

چشم پوشی  این اتهاماتاز  سپردهین اعضاي سرشود، امی

 قِهیچ ربطی به طری هااین، با این پیش فرض که کنندمی

 »هاي خداوندجهان«اوج گرفتن روح به  آن اساسِ واقعی که

  .ندارند، است

انیم تو؟ آیا میامکان پذیر استولی آیا چنین چیزي واقعاً 

 درون تفکیک کنیم؟ پاسخ معنويِ اقالیمجهان واقعیت را از 

 يسفهاولین فیلسوف فلشاید که این سوال از نظر کن ویلبر، 

. 1تاس منفی، باشدمی ویت فرا کالبدي در دنیاي معاصره

صل حا تفکیک یک بخش شرطی از دیگري باواقعیت 

شتیان دوگانگی زرتدر (مانند آن چیزي که  شودنمی

                                                           

1 Ken Wilber, Transpersonal Philosopher 
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ها یطتمامی شرا ،جودیتی است که از آنبینیم)، بلکه مومی

شوند. به این ترتیب، قادر نیستیم جهان و رویدادها ناشی می

یر قابل ها غبلکه آن –فیزیکی را از طبقات معنوي جدا کنیم 

  .هستندتفکیک و مکمل هم 

  

هاي درون و بیرون با هم جهان ؛ همگراییِمن کامالً موافق هستم

ا را هوان آنتاست و نمیدست و دست کش  بینِ مثل هم پوشانیِ

اقع، به همین خاطر است که اگر در واز یکدیگر تفکیک کرد. 

واهر ظ فراتر ازباید خواهیم واقعاً بدانیم داستان از چه قرار است، می

توان از روي سطح تمام داستان را دید. دیوید هم قادر را ببینیم. نمی

 ستانیست کل تصویر را ببیند، و به همین خاطر شکافی را متصور 

  وجود خارجی ندارد. که

از نحوه  ايبراي مثال، پاراگراف اول دیوید در باال توصیفی عادالنه

ها هرگز ، به استثناي اینکه آنباشدمیها یستکاو طرز تفکر اغلب 

اتهامات  .بینندیا توجیهی براي چشم پوشی نمی» پیش زمینه«آن را 
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ز نظر ا قیقتاًحادبی، پنهان کاري، و تقلب  سرقتدیوید در مورد 

 نیمهها ندارد. نه تنها این كاها ربطی به طریق معنوي یستکااغلب 

توانند به راحتی مردم را، همانطور که حقایقی هستند که می

ز آن، تر اهاي غلطی کنند، بلکه حتی مهمایم، دچار استنتاجدیده

 آن هیچ ربطی به آن نوع از حقیقت که روح در شوق و آرزوي

ها در ت تنکند، ندارند. آن حقیقطریق معنوي کشف می است و در

بیشتر و  ما با زندگی راشود که ارتباط تجربیاتی شخصی یافت می

لکه از یک بند. این تعلیمات نه از یک سازمان نکمیتقویت بیشتر 

شوند. ظواهر بیرونی واقعاً آنقدر اهمیت ارتباط درونی ناشی می

یقت را دست خوش تغییر ا از حقدانش م ،ندارند، زیرا در زندگی

  کنند. نمی
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د دیوی ياین موضوع را در حین پاسخ به مقاله 2کنستانس رابرتسون

چاپ شده بود به خوبی شرح داد.  1983در سال  3که در مجله فیت

او را در تاریخی دیگر منتشر کرد:  يیت نامهمجله ف  

  

اشد و ب اکنکار شاید دقیقتحقیقات دیوید لین در مورد پیشینه 

نادیده کامالً اصلی را  او موضوعِ در هر حال شاید نباشد ولی

ه کار ب صحیحگرفته است. هنگامی که اصول اکنکار به طور 

گرفته شوند، باعث تحول در فرد شده و هر یک از این تغییرات 

هاي بر سر راه فرد و افزایش توانایی با از بین بردن موانع موجود

  شوند. وانی میباعث تسکین فرافردي و درك و فهم او، 

 یست بوده است، اصالً برایم مهمکاکه هفت سال  فرديبه عنوان 

ه کنسرو در آورد قوطیِ تويِ نیست که پال توئیچل این را از

ه به عنوان تنها فردي کدهد. او باشد. مهم این است که نتیجه می

تبدیل و تحول اصول شرقی (در حقیقت،  ممکنِغیر يوظیفه

                                                           

2 Constance Robertson 
3 Fate Magazine 
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ها به عهده زندگی آن يربی و شیوهمردمان غ نی) براي ذهنِجها

کند رسد که لین تصور میاحترام است. به نظر می گرفت، قابل

اد اعث ایجکه حضور توئیچل در تعداد زیادي از طرق معنوي ب

شود. از نظر من، این تنها مدرکی دال شبهه در مشروعیت وي می

او در دانش معنوي  يریشهبر تازه به دوران رسیده نبودن او و 

  است. 

توانم می امداشته من طویلی که خود معنويِ يدیسهاُ با توجه به

براي  ايساده هايروشبگویم که هیچ طریق دیگري نیست که 

ه در عین کارائه کند هاي شگفت انگیز واقعیت گرد این يتجربه

ا ر خود هايتعادل حضور و مسئولیت تاحال به فرد اجازه دهد 

   .حفظ کندخانواده، کار و اوقات فراغت  درروزانه  زندگیدر 

» یساختگ«در مورد این موضوع که ربازار تارز و دیگر اساتید 

هستند، مالقات شگفت انگیز خودم با ربازار، پیش از اینکه او را 

وع این موض ياثبات کننده نم کنکار بشناسم، خود برايدر ا
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د باید ترتیب دار این به یاست. اینکه دیوید لین چنین دیدگاه

  خودش باشد. تجربیات آورِکمبود شرم آن علت

  

همانطور که کنستانس گفت: تحقیقات دیوید لین در مورد پیش 

شاید نباشد ولی در هر حال او اکنکار شاید دقیق باشد و  يزمینه

ل این را از پا حتی اگررفته است. و اصلی را کامالً نادیده گ ينکته

این  .دهدزیرا نتیجه می ، مهم نیست،قوطی کنسرو در آورده باشد

کنند. در ها اینگونه تصور میکیستاغلب انیست.  فرضپیش یک 

یده هاي دیوید را نادها حرفیستکااینکه بسیاري از  نتیجه، علت

 نکارِاربطی به رد کردن یا  ،کنندنمی هاگرفته یا توجهی به آن

 هاآن این است که این چیزها براي آن واقعیت عینی ندارد؛ علت

 ماش آنقدر مهم نیست. آیا در نادیده گرفتن چیزهایی که براي

  وجود دارد؟  عیب روانشناختی اهمیت ندارد

  

  هوشمندانه استداللی با گمراه کننده ولی
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وجود دارد، که مطابق با دیکشنري  گريسفسطهاي با عنوان واژه

گمراه کننده ولی با استداللی «باشد: وبستر به این معنی می

یی است که متوجه ترین خطرهاز بزرگاین یکی ا.» هوشمندانه

ا از نظر منطقی باشد ی بهباشد. اینکه چیزي حقیقت می يجوینده

یک دیدگاه ذهنی، منطقی به نظر برسد، به این معنی نیست که 

تواند فریب دهنده هم باشد. دهد. زیرا میتري به ما میدرك عمیق

اعتبار، مشروعیت، اصالت و فریب را  از آنجایی که دیوید موضوعِ

 گريسفسطه ین وارد کرده است، از نظر مندر مطالعات خود از د

  باشد. بخش بسیار مهمی از آن می

ی خاي تاریونهبراي اینکه این اهمیت را نمایش دهم، اجازه دهید نم

  ارائه کنم: گري براي شمااز سفسطه

بر سر  ودخ هایی که دیوید بارها بعد از نوشتن کتابیکی از بحث

 ينهزمی پال در آورد چیزي است که او ریاکاري یا دوروییِمیزبان 

ها را با وجودي که پال نگرانی دیوید،ز نظر د. ایناممی کپی کردن

 لیو کند،د میر به این شکلدیگران  خود از در مورد کپی کردنِ
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ا کپی ر پالهاي جان راجر هینکینز که نوشتهاقدام براي پیگرد در 

.ر را ج . دیوید مدعی است که پال حتیکندکردن بود تردید نمی

  .به دعوي قضایی تهدید کرد

هاي دیوید مواجه شدم، هنگامی که براي اولین بار با این صحبت

بارها در مورد که کرد. پال ورا شن م ،تاختالفات آن با واقعی

که با ج.ر داشت صحبت کرده بود، ولی هرگز نشنیدم مشکالتی 

که نگرانی پال به خاطر کپی کاري باشد. موضوع این بود که ج.ر 

ادامه خواهد دادپال او تعلیمات اکنکار را  مدعی بود بعد از مرگ، 

ود که پال ب خود تعلیمات کردنِ پال براي تبلیغ او از نامِ يو استفاده

این چیزي بود که پال به دنبال متوقف کردن  –را نگران کرده بود 

العه، یقات و مطبا کمی تحقبود، همانطور که در فصل چهار دیدیم. 

کرد. این را در را تأیید می من شان دادم که خاطراتاي را نمقاله

  وب سایت ج.ر و خیلی جاهاي دیگر یافته بودم.
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ماسیمو اینتروین با عنوان،  يبه نوشته 1998 سالِاي به قالهدر زیر م

؛ این جنبش 4استآورده شده  درون معنويِ آگاهیِ منشأ جنبشِ

در  خود همان گروهی است که ج.ر کمی بعد از شروع مطالعات

  نویسد،اکنکار تأسیس کرد. ماسیمو می

  

دفتر سرهایی که به جان راجر ارسال شد ابتدا از طرف نامه

، نامه دیگري 1971 سال آوریل 14توئیچل بود و بعد در مورخ 

پسر، وکیل اکنکار به او ارسال شد.  از طرف ك. لیدون هارلِ

جان راجر را به تخلفات نسخه  ،جالب این جاست که هارل

خواست اطمینان می«متهم نکرد بلکه  کردني و کپی بردار

ها هها، نوشتدیگر هرگز در سخنرانی«جان راجر  که» حاصل کند

اي یا اکنکار اشاره )توئیچل( به او ،خود چیزهاي دیگرو 

  .»کندنمی

                                                           

4 Massimo Introgigne, The Origins of the Movement of 
Spiritual Inner Awareness (MSIA) 
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ك. لیدون هارل به جان راجر هینکینز، مورخ  ياز نامه برگرفته

نظام آگاهی ، منتشر شده در روزنامه جنبش (1971آوریل  14

  .1973)، ژوئن درونی

  

پال از ج.ر خواسته بود تا دیگر از نام او استفاده به عبارت دیگر، 

 دن اکنکار به خود به نحوي که تعلیمات خودنکرده و از مرتبط کر

یز دست بردارد. شگفت انگ ،و آن را تبلیغ کندجلوه دهد را معتبر 

دقیقاً همین کار را کرد. پال از هرگونه هم پال خود این است که 

کار خودداري کرد تا اینکه اکن تامنت اساشاره به کیرپال سینگ و 

  ارزش خود را بیابد. 

ر اینکه گپال متوجه شد که استفاده از نام کیرپال صحیح نیست م

بود، و اکنون پال خود از ج.ر خواسته بود کیرپال با او هم نظر می

ی خواست کسسبت به او قائل شود. پال نمیکه همین احترام را ن

د یا تعلیمات کنپال صحبت می شود که ج.ر از جانبِ دچار وهم

کند. در نتیجه، آنچه از نظر دیوید یک ریاکاري اکنکار را ارائه می
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ال پ عملیِ منديِدقیق از پایبندي و اصول بود دقیقاً یک نمایشِ

  است.

به دقت به این نمونه نگاه کنید: اول از همه، دیوید نیت پال در 

نج با یکی از آموزگاران خود (فصل پ جایگزینی نام کیرپال سینگ

تعبیر کرد. سپس ادامه داده و مشکل پال با ج.ر سوء را را ببینید)

بود. سپس، کند، که اینگونه نتعبیر می کردنکینز را بر سر کپی هین

ه نمایش ال برفتارهاي پ ظاهري را از تغییرِبا ترکیب این دو، دیوید 

اثبات ریاکاري و دورویی در طول سالیان سال براي  وگذارد می

  . کندمیپال آن را تکرار 

عالی از سفسطه گري است. بر خالف ادعاهاي  ياین یک نمونه

ي پال در دور علتج.ر، بیش از هر چیزي، بیانگر  موضوعِدیوید، 

جستن از تعلیمات کیرپال سینگ و حذف ارجاعات به کیرپال 

اي خود و است. مشخصاً، این روش پال براي ایستادن روي پ

چیزي بود که آموزش داده و خلق نسبت به  ،پذیرش مسئولیت

یگران و ن به دکرد. به عبارت دیگر، مرز باریکی بین اعتبار دادمی
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ها براي کسب اعتبار براي خویشتن وجود دارد. استفاده از نام آن

دهد که نگرانی پال ما نشان میاي دیگر به این موضوع از زاویه

  بوده است.  هاآن تبار دیگران بدون رضایاستفاده از اعت

که چرا درك طریق معنوي دهد هاي اینچنینی به ما نشان مینمونه

سفی که کاري جز گیج کردن ذهن هاي فلتر از بحثباید عمیق

کنند، باشد. درك طریق معنوي باید در تجربیات و تعلیمات نمی

 هاي شخصی وهاي ذهنی، واقعیتریشه داشته باشد. بحث ام خود

ث ، باعهستند اغفال کنندهتاریخی در مورد یک موسس دینی، 

. ولی این کنندمی سردرگمو ما را  شوندمیایجاد سوءتفاهم 

ا تشکیل بنیادي مستحکم ر توانندمی ما هستند که تجربیات شخصیِ

دهند. به همین خاطر است که تحقیقات و مطالعات دیوید با 

براي اغلب  ولی باشند،میبعضی اوقات جذاب  کهوجودی

شوند.حواشی محسوب می جزوِ ،هایستکا  

رسد تري در اینجا نهفته است: به نظر میولی از نظر من خطر بزرگ

طور که هست خواهد اکنکار را آنکه این دیوید است که نمی
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نت اسببیند. این دیوید است که اصرار دارد اکنکار را مشتق شده از 

اکنکار  دهد که اختالفاتها نشان میببینید، حتی وقتی واقعیت تام

 . این دیوید استاست دو آن میان هايبیش از شباهت تانت ماسبا 

هاي مختلف از تعلیمات پال را حذف کرده و در که این همه جنبه

ه او از ک کندمی هاییواقعیت ها را متهم به ندیدنِیستکاعین حال 

. بیش از هر چیز دیگر: این دیوید است که گذاردپال به نمایش می

مشکل  ،بشر بودن یک آموزگار معنوي به نظر با واقعیت متناقضِ

  دارد.

  

  تناقض آموزگار معنوي

  

این واقعیت که کسی بتواند همزمان، هم بشر باشد و هم یک استاد 

معنوي براي بسیاري از مردم عجیب و غریب است. پال هرگز سعی 

، به عنوان یک فرد يهمانند یک گوروي سنتی هندنکرد خود را 

مقدس و خالص به نمایش بگذارد. پال هرگز مدعی نبود که مانند 

مسیحیت، یک قدیس یا یک الگوي اخالقی است. بلکه، او  پاپِ
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فهمید که براي اغلب مردم یک تناقض و یک معماست، زیرا آنچه 

مطلق  مدن و عالکند، کامل بوتاد معنوي بودن به ذهن متبادر میاس

اري ا و خطاکهر حالی که تفکر بشر بودن محدودیتبودن است، د

  کند. را به ذهن متبادر می

جهان  ،هایستکاآید که تصور دیوید بر این است که به نظر می

این دو  یراکنند زهاي معنوي درونی تفکیک میعینی را از واقعیت

ان وجود داشته توانند به صورت همزمدر قالب یک تناقض نمی

ان کند و نشکن است پال در حالی که اشتباه میباشند. چطور مم

هم باشد؟ از داده است که اینقدر بشر است، یک استاد واقعی 

د این تناقض را درك کند، تصور توانآنجایی که دیوید نمی

کند که تنها یکی از این دو حقیقت دارند. پس با نمایش می

قلب کند که در حال اثبات متفکر میوید اشتباهات انسانی پال، دی

 ،مانتواند هم زان یک استاد معنوي است، زیرا نمیبودن پال به عنو

  . باشد و هم بشرهم استاد 
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 هانِ. جطنز موضوع اینجاست که پال بارها در این مورد نوشته بود

ی ول استرسد که این جهان منطقی عینی توهم است. به نظر می

ما  تظاراتوجود آن کامالً شکننده است. این رویکردها، توجه و ان

رسد ند. این جهان آنقدر که به نظر میدههستند که آن را شکل می

کافی  ينیست. اگر باوري را عمیقاً و به اندازه متحجرمستحکم و 

اور دهد. آن برا تغییر می د، همه چیز اطراف شماطوالنی حفظ کنی

  شود. قعیت میتبدیل به وا

کنند این دم هرگز این موضوع را درك نمیمر علت اینکه اغلبِ

 که جهان را صلب و پر است از تفکراتی هااست که تصورات آن

اند که خود توانایی خلق ها فراموش کردهدهد. آنمحدود نشان می

لب توان گفت که اغندگی را دارند. به عبارت دیگر میو تغییر ز

ا کار رپیوسته در حال خلق کردن هستند، ولی اینمردم به صورت 

  دهند. ناآگاهانه و منفعالنه انجام می

لوص تماماً خ کسی نیست که زندگیِ او كادر نتیجه، یک استاد 

و عبادت باشد، با این امید که خداوند برکات خود را بر او نازل 
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آگاهی  حِسط املِکسی است که مسئولیت ک كاکند، بلکه استاد 

گیرد. چرا باید وقت خود کند را به عهده میکه در آن زندگی می

تعریف احساسات یا محدود بودن  ناشی از  را صرف احساسات

مان تجربیات خالقانِ خودنیم در حالی که ک خوديگذشته شده از

  زندگی هستیم؟ از 

را  هاي جهان عینیگوید که اکنکار واقعیتپس وقتی دیوید می

ي گناه و شرمسار ،هایستکایعنی اینکه  – گرفته استه نادید

 ه دیوید با اتهامات خودحاصل از تصویر سرد، تاریک و زشتی ک

 5گسستگی روانشناختی –کنند نمیگذارد را حس به نمایش می

  آید، اکنکار یا دیوید؟ چه کسی به چشم ما می

هاي متعددي در مورد کتاب معروف يادریس شاه، نویسنده

ز زي اکه روالی را خود یک رهبر معنوي، سو ،، و به حقصوفیزم

چگونه  آموختنِبا عنوان،  او پرسیده شده بود در کتاب خود

                                                           

5 Psychological dissociation 
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خ اینگونه پاس صوفی به روشِ ،روانشناسی و معنویت –آموختن 

  6دهد:می

  

نوشته  ،عواریف المعاریف کتاب صوفیِدر ترجمه انگلیسی 

هاي آموزگار خود را که دانشجو باید نقصان استشده 

. چگونه ممکن است مردي که دچار کمبودها و بپوشاند

  نواقص است، آموزگار باشد؟ 

آن  و –توان برعکس به این سوال نگاه کردادریس شاه: می

یب ع شود آموزگاري بدونچطور میاین است که بگوییم، 

 ر همبهت، بشر باشد؟ ولی سوال شما را شاید بتوان و نقص

است  دانشجو بودن این اینگونه گفت که واقعیتپاسخ داد و 

آموزگار را که درك آن از طرف  که بعضی از اعمالِ

وع بر موض. امکان پذیر نیست، نقصان تصور کنیددانشجو 

  سر درك و فهم است. 

                                                           

6  Idries Shah, Learning How To Learn – Psychology and 
Spirituality in The Sufi Way 
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ه اقدام یا حرفی از جانب اگر دانشجویی تصور کند ک

دچار نقص بوده است در حالی که اشتباه و یا  آموزگار او

واقعاً اینگونه نیست، و به صورت عمومی شروع به اظهار 

کند، نتیجه براي هیچ کس رضایت  نواقص آموزگار خود

  بخش نخواهد بود.

ارش شده است که در جوانی تصور از مارك تواین گز

 گتوجه است. ولی وقتی بزرفردي بی او پدرکرد که می

مرد طی چند سال کوتاه پیر ،شده بودشد از اینکه متوجه 

در طول  اگرمتعجب شده بود.  ،استآموخته  آنقدر چیز

این واقعیت را براي  هاي اول و دوم ارزیابی پدر خود، اوسال

 ارکتوجه است، یک فرد بی او که پدر کردبازگو میجمع 

  چه عواقبی داشت؟  او

تند که انسدها همیشه میوه بر این، باید بدانید که صوفیعال

شود، باید  –این جهان  –هرچه وارد این منزلگاه اضمحالل 

  شود.شریک  نیز در نقایص آن
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ر گوید، اینکه سعی کنیم ببینیم آموزگاشاه میادریس همانطور که 

کند ت یا بد، یا خودخواهانه رفتار میمحق است یا نیست، خوب اس

 هم ماو فیا خیر، کار درستی نیست. بلکه، آنچه اهمیت دارد درك 

توانیم از این شرایط بیاموزیم؟ اگر ست. اینکه ما چه چیزي میا

م و ایها درك کردهشیم، با قضاوت دیگران آنچه از آنمراقب نبا

  ایم. وانایی آموختن خود را محدود کردهدر نتیجه ت

  

  مشروعیت يمسئله

  

  دهد:اینگونه ادامه میدیوید 

  

 جدید مانند هاي دینیِجامع از گروه يگونه مطالعهدر نتیجه هر

گفته ویلبر، باید دو موضوع مهم را در برداشته باشد:  بهاکنکار، 

جام و یکپارچگی موجود در یک یزان انس) مشروعیت، یعنی م1

دین خاص. یعنی اینکه گروه دینی چگونه پیروان خود را با 
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 دهد؟ وتعلیمات، به عنوان عضوي از گروه و جامعه انطباق می

 ) اعتبار، یعنی شناسایی اهداف واقعی دین. آیا هدف آن تنها2

اي هجهان سعی آن تنها ادراكجهانی بهتر است؟ یا  به رسیدن

  ؟ استفوقانی آگاهی 

  

 7یلبرکن و من کند، و از نظراینجا دیوید به نکته جالبی اشاره می

ه کمفیدي براي ارزیابی دین فراهم کرده است، ولی همانطور  ابزار

  هاي خاص خود را دارد. خواهیم دید این ابزار محدودیت

ک به مرا به عنوان توانایی یک دین در ک "مشروعیت"کن ویبلر 

درك  براي رشد دردین کند. اینکه آیا تقابل ما با جهان تعریف می

براي کمک به  ام هايدر قبال خانواده یا توانایی ما و مسئولیت

، کند تا روان خودکند؟ آیا به ما کمک میبه ما کمکی می ،جامعه

راد موفقی م افهاي خود را بهتر بشناسیم، تا بتوانیها و ضعفتوانایی

 مگراییِهتري داشته باشیم؟ از نظر ویبلر این بوده و زندگی کامل

                                                           

7 Ken Wibler 
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، رطرف دیگ درکند. ا توصیف می، مشروعیت یک دین رعرضی

عروج سطح آگاهی ما به اقالیم مرتفع معنوي اعتبار قرار دارد که با 

  باشد. مرتبط می

جهان  هايروشمعنوي که ما را با  ی در آگاهیِدر نتیجه، زندگ

 کن ویلبرکه  شودمی آن همگراي عرضیآشنا کند منجر به 

 هايسرچشمهن اینکه بتوادر طرف دیگر، . نامدمشروعیت می

خرد  شامل کهرا هاي فوقانی خداوند جهانشهود معنوي در  درونیِ

 ت و، یافاندپیش از ما طریق زندگی را طی کردهکه است هایی آن

بر کن ویلاز عروجی که  است اينمونهارتباط برقرار کرد، با آن 

  نامد.می آن را اعتبار

وي سري تعلیمات معنز یک از نظر ویلبر دو دیدگاه کامالً متمایز ا

ادیان ممکن است کامالً بر بهبود اجتماعی  از شود. بسیاريناشی می

وج گیري سطح را که از ا یمتمرکز شده و رشد معنوي حقیق

به فراموشی بسپارند. از طرف دیگر،  شود،آگاهی انسان ناشی می
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ممکن است یک دین آنقدر درگیر شگفتگی معنوي باشد که انسان 

  دوري جستن از دنیا و جامعه کند. را تشویق به 

  

  نمونه هایی از مشروعیت

  

ر چگونه کنکاپس سوال این فصل به این ترتیب است: تعلیمات ا

وع دیوید ابتدا به موضگیرد؟ از آنجایی که در این بررسی جاي می

 يپردازد، بگذارید به چند نمونه در مورد نحوهمشروعیت می

با این موضوع اشاره کنیم. در زیر به یک  كابرخورد تعلیمات 

ن کنفرانس جهانی در الس بخش از سخنرانی پال در چهارمی

  توجه کنید:  1970 سال اکتبرِوگاس، در ماه 

  

ها به این روزها افراد زیادي در حال ترك شهرها هستند. آن

 هاهاي آنکنند که باور دارند با خواستجوامعی کوچ می

هاي همچنین افرادي هستند که به بخشند. دار بیشتري مطابقت
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ا کنند در شهرهکنند، زیرا تصور میتر کوچ میدست نخورده

  فضاي کافی وجود ندارد.

ها هم عقیده هستم، خودم هم یقیناً دوست من صددرصد با آن

دارم به جاهاي بکر کوچ کنم، ولی یک بخش خاصی از غریزه 

آن است، به این معنی اي گله يدر بشر وجود دارد، که غریزه

است که باید دوست داشته باشد، باید خانواده داشته باشد، و باید 

ی ها مقدار خاصهمسایه داشته باشد تا بتواند با استفاده از آن

ارتباط براي زندگی در این جهان را حفظ کند. اگر اینگونه 

مخمصه خواهد افتاد. او تعادل خود را از دست داده و  درنباشد، 

  ر را اشتباه خواهد رفت. مسی

د، شوهاي بکر میدر موارد بسیاري، وقتی یک نفر وارد جهان

 را نسبت به زندگی کند. او تمامی منطق خودخود را فراموش می

دهد. تعدادي هستند که از دست می همه چیز، جهان و خود

توانند این کار را بکنند، ولی به شخصه من اگر بخواهم این می

ها اندن از مردم دوباره نزد آن، باید بعد از دور مکار را بکنم
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، مانند این ی داشته باشمبرگشته و ارتباط بر قرار کنم. باید خروج

ها، تا به این ترتیب بتوانم فشار موجود در درون خود سخنرانی

  را تخلیه کنم.

ه درونی، بچه ، چه بیرونی و گویمها میاز آناین فشارهایی که 

ن فشار درون که قصد آباشند. قدرتمند میصورت وحشتناکی 

دن کند، و به سالمت بانتقال پیام است توجه زیادي به بدن نمی

کند. و به هر روش ممکنی اگر صاحب آن اجازه هم توجهی نمی

، دچار اگر اجازه ندهددهد، از بدن استفاده خواهد کرد. و 

شود. به این ترتیب خود را از طریق مشکالت فیزیکی می

 گذارد، ممکن است هر اتفاقیکالت فیزیکی به نمایش میمش

هاي فیزیکی روي دهد. ممکن است بیافتد. ممکن است بیماري

مشکالت ذهنی روي دهد. ممکن است مشکالت بیشمار 

از درون به  دیگري روي دهد، زیرا اجازه نداده است که جریان

 سمت بیرون جاري شود.
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در مورد  شماري است که پالبیهاي این تنها یک نمونه از روش

و اهمیت متحد کردن این  ما زندگیدر نیروهاي درونی و بیرونی 

  .هاي نیرو آموزش دادجریان

  

ده است، ، آمالهی فلوتتوضیحات بیشتر این موضوع در کتاب 

  نویسد:پال می 36در صفحه 

یان رو به بیرون به جریان رو به بیرون، انرژي خالق است. جر

دهد که علت باشد، و خود خلق کند. به همین می روح امکان

ترین اصل خاطر عارفان مدعی هستند که عشق خداوند، عظیم

موجود است: عشق ورزیدن به خداوند با تمامی وجود و از ته 

دل، به نحوي که آگاهی از خویش منحرف و در مرکزیت او 

 خالق آنقدر قدرتمند انرژيِ متمرکز شود. جریان رو به بیرونِ

ی جایماند، است که هیچ جایی براي دست و پا زدن باقی نمی

وبی، خ حسِ دادنِگذارد. فقط عدالتی باقی نمیبراي احساس بی

  به آرامی و بدون توقف.
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توانیم در زندگی خود همیشه علت گفت که ما نمیپال معموالً می

 باشیم. بعضی اوقات باید مفعول باشیم، ولی ناآگاهانه مفعول بودن،

جرمی بر علیه روح است. در نتیجه، باید با احتیاط مراقب بوده و از 

کنند آگاه نیروهاي ظریفی که ما را در طول طریق هدایت می

جهان به ما کمک  جاري درشویم. آگاهی از تغییرات و نیروهاي 

ها کار کنیم. این معموالً تري با آنکند تا به صورت آگاهانهمی

  د.موضوع مورد بحث پال بو

در مورد  هاي خودنه، پال در یکی از آخرین سخنرانیبراي نمو

 ،کودکی انرود صحبت کرد. او از تأثیرات رویاهاي پردازيرویا

کاش و گفت. پال به کنگیریم میبر تصمیماتی که در زندگی می

خت این نیروهاي درونی باور داشت. عالوه بر این، جستجوي شنا

خود را رها دانست که چگونه بعضی اوقات مردم طبیعت او می

موضوع . این بروز دهندرا  يکنند تا رفتارهاي مورد انتظارمی

 ،پاك یبا نیت هرچند کند کهمخصوصاً براي مردمی صدق می
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هاي بیرونی اخالقیات پیروي کنند با این دوست دارند از قالب

  کند. ها کمک میکه این کار از لحاظ معنوي به آن تصور

  

  نوشته است: 25 -  24، صفحه الهی فلوتپال در کتاب 

به سمت شما جاري باشد، » جریان قدرت«به جاي اینکه 

توان جهت آن را به خواست خود معکوس کرد تا جریان می

  .باز گرددبه بیرون و به منشأ  رو آن

، ازيشبیه ساین انجام داد.  سازي شبیهتوان این کار را با می

طبق منزمان رویداد آن واقعه  باتجسم یا تصاویر ذهنی باید 

یی که ، تصویرهاکنیدرا مطالعه میباشند. مثالً اگر کتابی 

وسط دي باشند که ترویدا يکنید باید نشان دهندهتجسم می

 يشوند. باید او را در حال نوشتن آن صحنهنویسنده خلق می

او بر  ریرِتحور کنید؛ کلماتی که توسط دستگاه خاص تص

  را تصور کنید.  بندندنقش میروي صفحه 
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خواهید دید که اگر در عمل این موضوع را درك کنید، 

 –توان همین کار را با هنرهاي دیگر هم انجام داد می

 ، نقاشی، جلساتتئاترموسیقی، مجسمه سازي، مدل سازي، 

دگی به صورت یک کاري، یا هر چیز دیگري که زن

اي که خود را در آن داخل وضعیت، شرایط یا مسئله

  .آوردبه وجود می بینید، براي شمامی

 موزارت گوشیکی از قطعات توانید هم زمان که به آیا می

دهید، او را تصور کنید که در حال ساختن یکی از می

موسیقی خود است؛ یا دیکنز را در حالی که  شاهکارهاي

د؟ این نویسرا میدیوید کاپرفیلد با نام  خود جاودانهکتاب 

کار را با هر چیزي که دوست دارید انجام دهید، و به این 

  آن تبدیل به بخشی از شما خواهد شد.  ،پس از مدتیترتیب 

خود را از هرگونه خطا پاك  هاي ذهنبرگهکار شما با این

ریافت را د طبقات رفیع مطلقِ حقایقِتوانید کرده و بعد می
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ا ود تاشتباهات باید از آتمن، روح زدوده ش يکنید. توده

  بدرخشد.  ي خودبتواند در شکوه اعجاز گونه

 لِفضا؛ اص سر کار داریم چیزي نیست جز انرژيِآنچه با آن 

هیچ چیز دیگر. ما باید تا پایان دادن به  است. نه کار همین

 اصرعنت و اشتباهامنفی بودن، و رسوب  یامفعول  هرگونه

ر این استوار باشیم. اگ خود در بدن تجمع یافته غیر طبیعیِ

الگوهاي و ،کردهدرگیر  را ما این مادیات کار را نکنیم،

  شوند.د سر ما میدر يها، مایهحاصل از آن واکنشیِ

  

پال در نگاه اول سري و رمز آلود به نظر برسد،  يشاید این نوشته

واهید دید خ ولی اگر آنچه پال در اینجا گفته است را بررسی کنید،

 وروش تبدیل کردن هزاران تصویر، فشار،  او در حال توصیف که

شود، به گفتمانی دو طرفه است. که روزانه به ما جاري می ینیروی

ها را به منشأ خود آن انرژيتوانیم با تفکرات درونی خود ما می

هاي خالق خود را انرژي ،آینه توانیم در مقامِدهیم. ما می عودت
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بیافزایم. این معناي گفتمان است، و باور من بر این است ها به آن

 ،تمانه گفک فهمیدتر به این موضوع نگاه کنیم خواهیم که اگر دقیق

  ویلبر از مشروعیت است.  مقصود ايهسته عنصرِ

؛ بکشد دستبا جهان  از پشتیبانی گفتماندینی  به محض اینکه

را تشویق نکند و تنها خواهان زمانی که دیگر خالقیت و رهبري 

سپرده باشد؛ زمانی که هماهنگی را بدون تأکید بر رپیروانی س

صداقت، موعظه کند، یا برعکس آن؛ و زمانی که بیشتر به دینی 

روع شآن زمان است که ي؛ معنو تعلیماتدگم شبیه باشد تا یک 

یعنی  –ها تمامی این؛ کندمیمشروعیت خود به از دست دادن 

جریان رو به بیرون و درون، هدایت و پیروي کردن، هماهنگی و 

ها همگی عناصري از گفتمان معنوي با زندگی این –صداقت 

و خارج کردن  در دم کشیدن جهان به درونهمانند  این هستند.

تقابل و  يزنده در بازدم است. این طریقِ ام کتاب مقدس قلب

معنوي مشروعیت داده و  ياتحاد با زندگی است که به یک آموزه

  تبدیل به نیرویی مثبت کند.  ما تواند آن را در زندگیمی
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به  ،هاي بسیاري همانند این در تعلیمات اکنکار وجود دارندنمونه

ها در در مورد آنیچ چیزي همین خاطر درك اینکه چرا دیوید ه

سخت است. شاید علت اینکه او تا  نم نویسد براينمی خود کتاب

ها در جود آنین تعلیمات نشده است عدم وبه حال متوجه ا

  باشد. می تانت ماساسوامی یا راد

ته ؟ او اینگونه نوشدر این زمینه چه حرفی براي گفتن دارددیوید 

  است:

  

شد زیرا بااي اهمیت میارمورد استفاده توسط ویلبر د يشیوه

اس اهداف معنوي و تقابالتی که با هاي دینی را بر اسگروه

دهد. زمانی که چنین مورد قضاوت قرار می دنیا دارند،

م که این بینیکنیم، میقیاسی را براي اکنکار استفاده میم

(به خاطر انکار اصالت  گروه اصوالً یک انعکاس نامشروع

نی یع ،مشروع و معتبر از یک هدف دینیِ )آن کتاب مقدس

  . استاکتساب سطوح آگاهی واالتر 

   



  فصل هشتم: اصالت و مشروعیت

1037 

 

ا پال دیوید، اکنکار نامشروع است زیر يبه عبارت دیگر، طبق گفته

کرده نرا به عنوان منشأ اکنکار معرفی  تانت ماس ،خود در تعلیمات

! شگفت انگیز است! چون درست یک پاراگرف باالتر دیوید است

 در این پاراگراف لر را از مشروعیت گفته بود، حالتعریف ویب

که مشروعیت یک دین: بستگی به توانایی آن در  کندفراموش می

تطابق دادن پیروان خود با تعلیمات، به عنوان عضوي از گروه و «

  ».جامعه دارد

  

  انگیزهاي سفسطه هجمه ،دوباره و دوباره
  

تئوصوفی، چه اکنکار مشتق شده از راداسوامی، صوفیزم، 

یا غیره باشد، هیچ ارتباطی با مشروعیت آن ندارد. در  8گنوستیسیزم

پال  يدیگر و ارجاعات پیوستهواقع، ارتباطات موجود با تعلیمات 

د. باشنهاي مشروعیت آن میترین نشانهها یکی از بزرگبه آن

هاي خود او عاریف را عوض کرده است تا خواستهدیوید فقط ت

                                                           

8 Gnosticism 



 تمام حقیقت

1038 
 

ا همان متقلبانه، ی استداللاین نمونه کامل دیگري از تأمین شود، و 

  گري است. سفسطه

ت و با وجودي که اکنکار از نظر دیوید یک جوجه اردك زش

ر ریستیان اَندرسون،  از نظهانس ک نامشروع است، ولی مثل داستان

هاي خود را است، زیرا بال جذابا و زیب قويِیک  هایستکا

  دهد. گسترش میرا ده و گفتمان با جهان گشو

پیوست «. دیوید در یابدها ادامه میاز اینبیشتر گري ولی سفسطه

  اینگونه نوشته است. از کتاب خود» یک

  

 ذارانبنیان گهاي جدید و بسیاري از پیروان فرقه با بررسیِ

ه انکاري که ب –کنند ا که میراث دینی خود را انکار میهآن

ود شادبی و پنهان کاري نمایان می سرقتصورت حذف نام، 

خوریم. اینکه چرا این کار را میبه سوال مهمی بر  –

  کنند؟ می
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ها ن این فرقهپیروا ساده بگویم، اینگونه نیست که فکر و ذکرِ

 ریخی خود را سرکوب کنند،هاي تااین باشد که فقط ریشه

اي نگران ها به صورت فزاینده و وسواس گونهبلکه آن

ز بودن خود به عنوان یک جنبش جدید هستند. صرفاً متمای

 ها بر گسترش یافتن به عنوان یکبه خاطر این پافشاري آن

اي به ج آن ذارگبنیانو موجودیت مجزا است که این گروه 

اي که از آن شکوفا شده است متحد شود، اینکه با گذشته

 آن این جدایی جویی، که اساسکند. خود را از آن جدا می

جدایی جویی از اصل «من  ،روانشناسی رشد نهفته است را در

  نامم. می» 9خود

هاي جدید (همانند انکار پال جدایی جویی در این فرقه این

با کیرپال سینگ و روحانی ست  خود توئیچل در ارتباط

جزا، توجهی بلکه به امید یافتن بقایی مسنگ)، نه به خاطر بی

 یابد. ولیخودمختار ادامه مینت و یک س –متمایز و جاودان 

                                                           

9 Genealogical Dissociation 
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ا یهاي فروید و یونگ، خویش ناخودآگاه مطابق با تئوري

توان نادیده گرفت، بلکه او بخشی از کل سازمان سایه را نمی

  است. و باید با آن مواجه بود ... 

 از طریقخودنمایی « با وجودي که راهکار روانشناختیِ

اله در استحود خ يبه قدمت اعصار بوده و به نوبه» وبکسر

هاي ولی براي بعضی از فرقه باشد،دین روشی کاربردي می

 ،این روش به صورت اخصخصوص اکنکار)، به جدید (

شروعانه م تالشی خام و تفرقه انگیز براي کسب خودمختاريِ

  است. 

  

عجیب است که حتی یک مذهب زنده را در یاد ندارم که خود را 

، حتی . در واقعمتمایز ندانسته باشدبه نحوي از ادیان پیشین خود 

توانم بکنم که یک مذهب بدون منحصر به را هم نمی آن تصور

، اینگونه در نظر گرفته شود. در نتیجه، بحث دیوید از بودنفرد 
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اساس این است که اکنکار نامشروع است چون کارهایی که تمامی 

  اند را انجام داده است. ادیان مشروع انجام داده

جدایی « -چسباند وید برچسب شگفت انگیزي به آن مییولی د

 یک مریضی هولناكاین برچسب  گویی که». جویی از اصل خود

؟ نظر ما در مورد اینطور نیستکند. را براي ذهن تداعی می

مان که ایاالت متحده آمریکا را تأسیس کردند، و احساس پدران

ته باشند، زا داشکردند که باید از انگلستان جدا شوند تا کشوري مج

چیست؟ آیا باید با تمامی رفتارهاي فردي و انحصاري به عنوان 

ات خود ست کلیت تعلیمباییک بیماري برخورد کنیم؟ آیا پال می

   شد؟کرد تا بیشتر به دین دیوید شبیه میرا سرکوب می

بیایید یک بازبینی کلی انجام دهیم: دیوید ابتدا اظهار کرد که پال 

دندان ببر از کیرپال سینگ جدا  به قول خود او يواقعه اول به خاطرِ

شد، که مشخص شد اشتباه بوده است. بعد دوباره اظهار کرد که 

 او علت جدا شدن پال صیانت از امپراطوري در حال شکل گیري

ت و ها دسوجه به مشکالت مالی که پال با آنبوده است، که با ت
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اکنون دیوید تحلیل  کرد، اصالً منطقی نیست.پنجه نرم می

روانشناختی مذکور را بیان کرد. ولی موضوع این است که به 

تمامی  بینیم،ر را میکنکامحض اینکه اختالفات فاحش موجود در ا

  . بازندمیاها رنگ این اظهارات و ادع

هاي فوق، در نهایت درك کردم که ولی بعد از خواندن پاراگراف

. جات اکنکار این کارها را کردموضوع بر سر چیست: دیوید براي ن

چه کار شگفت انگیز و قابل توجهی انجام داده است. تنها کاري 

این است که بپذیرند شاگردان  ها باید انجام دهندستیکاکه 

اسوامی هستند تا به این ترتیب از این مریضی مهلک نجات راد

ن ای به ،ریشه دارد هانها که در اعماق ناخودآگاه آیابند. گناه آن

رج خاترتیب پاك خواهد شد. ولی موضوع اصلی از دست دیوید 

  است.  شده

اندازد که روزي گري مرا یاد داستانی میسفسطه ياین نمونه

  بیان کرد: 10رومی

                                                           

 موالنا 10
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رومی گفت: پادشاهی فرزند پسر خود را به یک گروه از 

ها علوم ستاره شناسی، دانشمندان سپرد. با گذشت زمان آن

عالئم را به وي آموختند تا جایی که با وجود  هندسه و تفسیر

  تبدیل به استادي تمام عیار شد. او، حماقت و کند ذهنیِ

اي در مشت روزي پادشاه براي آزمودن فرزند خود، حلقه

  خود قرار داد.

  »امگو در مشت خود چه چیزي نگه داشتهبیا و ب«

 آنچه در مشت داري دایره، زرد و داخل«شاهزاده پاسخ داد 

  »سوراخ است آن

و آن ها را صحیح گفتی، اکنون بگتمامی نشانه«پادشاه گفت 

  »چیست

  ». باید یک الک باشد«شاهزاده پاسخ داد 

ی، دانچی؟، تمامی جزئیات را می«گفت  زنانپادشاه فریاد

ه است که با تمامی داند. چگوننمی يکه هیچ کس دیگر



 تمام حقیقت

1044 
 

این  نکته به هاي قدرتمندي که داري،دانش و آموخته

کنی که الک در مشت جاي سادگی را فراموش می

  »گیرد؟نمی

به این ترتیب، دانشمندان بزرگ عصر جزئیات همه چیز را 

به  ،به غیر از دانش مربوط به روحها دهند. آنشرح می

. ولی وقتی بلد هستندها را دانش ،صورت تمام و کمال

ز ا موضوع بر سر چیزي است که حقیقتاً اهمیت دارد و بیش

ام واقعیِ هر چیز دیگري با آن سر کار داریم، یعنی خود ،

ها در مورد هر چیزي کنند. آنشما درك نمی دانشمندانِ

این حقیقت دارد و آن دیگري نه. این «کنند، اظهار نظر می

دانند آیا خویش ها نمیولی، آن» درست است و آن غلط.

  ناخالص.ها حقیقت دارد یا نه، خالص است یا خود آن

ها حال، زرد و توخالی بودن، بسته و دایره بودن، این ویژگی

یک چ را در آتش افکن و ببین که هی انگشترتصادفی هستند؛ 

 ند. و حلقه تبدیل به خویش خودمانها باقی نمیاز این ویژگی
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شود، پاك از تمامی ظواهر. پس مشکل بر سر دانش این می

نند هیچ ربطی به ذات داها میدانشمندان است؛ آنچه آن

باقی » عالئم«تمامی این  واقعی که بعد از ناپدید شدنِ

گویند، به تفصیل ها خردمندانه سخن میماند، ندارد. آنمی

گویند آنچه پادشاه در نند، و در نهایت میکصحبت می

ها هیچ چیزي در مورد اصل دست دارد یک الک است. آن

  انند. دو اساس موضوع یعنی هدف زندگی نمی

  

ی به نباید ربط» جدایی جویی از اصل خود«به عبارت دیگر، مسئله 

یم، داشته ادنیوي که مطالعه کرده حفظ ارتباط ما با تعلیمات دینیِ

باشد، بلکه هدف آن باید حفظ ارتباط با منشأ حیات، مبدأ روح 

، که شودتر شدن ما به آن ذات میباشد. آیا طریق ما باعث نزدیک

حقیقی تمامی تعلیمات معنوي است؟ این تنها جایی است مقصد 

یابد، و همان ارزش می» جدایی جویی از اصل خود«که در آن 
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 همگی مابقی،ارها به آن تأکید داشت. چیزي است که پال ب

  گري است.سفسطه

همانطور که در نامه کنستانس رابرتسون در باال نشان داده شد، 

ولی با  اند.اعتبار را در اکنکار یافتهها مشروعیت و یستکااغلب 

توجه به دیدگاه کامالً متناقض دیوید لین در این رابطه، مشخص 

است که قضاوت در مورد این مسائل از دیدگاه بیرونی معموالً غیر 

 کند تا اختالف بینست. ابزارهاي ویلبر به ما کمک میممکن ا

ا دیده و هاي هم سطح و غیر هم سطح یک مکتب معنوي رجنبه

، باشد علمی ،ها را با هم اشتباه نگیریم، ولی هر چقدر این فرآیندآن

ر بوده و کامالً تفسی بطنیهاي ناشی از آن باز هم همچنان ارزیابی

توانند ارائه کرده است به راحتی میپذیر هستند. ابزارهایی که ویلبر 

توسط افراد متعصب و کسانی که پیش زمینه فکري دارند یا 

کنند تعلیمات معنوي را تنها با خواندن کتاب قانی که فکر میمحق

  توانند درك کنند، مورد سوء استفاده واقع شوند. می
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  دیوید در ادامه نوشته است:

ي اکنکار، چنین پیامدهاي با توجه به اهداف بلند و واال

هر صورت این گروه آنچه تبلیغ  اي بعید نبود. درگسترده

کند. اول از هر چیزي، اکنکار ارائه نمیکند را در نهایت می

فاده است يطریق منحصر به فردي نیست که در جاي دیگر

مامی ید، تقریباً تنشده باشد، زیرا همانطور که پیشتر دید

هاي پیشین هاي موجود در آن از جنبشتعلیمات و روش

یچل، آن، پال توئ بنیان گذارنشأت گرفته شده بود. و دوماً، 

ن یک استاد معنوي اصیل را ندارد و علت آن شایستگی عنوا

 سرقتها، و هاي بی حد و حصر، پنهان کارينه فقط دروغ

ادبی او، بلکه این است که او حتی معیارهایی که خود براي 

  تعیین کرده است را ندارد. كااستاد 

  

دو، ا، شاهکار لئونارتوان گفت که مونالیزباز هم سفسطه. آیا می

یاري هاي بسمنحصر به فرد بودن را ندارد، چون نقاشی شایستگیِ
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وانیم تکردند؟ یا اینکه آیا میها استفاده میقبل از آن از همان رنگ

 از جاي دیگري«بتهون آنگونه نبود که  9شماره  بگوییم که سنفونیِ

ها و ابزارهاي چون آواها، نوت» رداري نشده باشدنسخه ب

ها دان، قبالً هم توسط دیگر موسیقیاستفاده شده در آن یموسیقیای

  شده است؟میاستفاده 

شود که اصیل و متمایز شود، نه تمامیت یک چیز باعث می

هایی از آن. به همین ترتیب، تأثیر طریقت معنوي بر روي بخش

کند، نه آنچه تعریف می ما يازندگی ما است که آن را بر

ها به هایی که از آنلآن قبالً مطالعه کرده است، یا مح گذاربنیان

ها، فردیت همچنان وجود عاریه گرفته است. حتی با وجود شباهت

  دارد. 

ما تصمیم  يبه جاي همه خود عالوه بر این، دیوید در نکته دوم

ازي هم معنوي نیست. نی اصیلِ استاد عنوانِ گیرد که پال مستحقِمی

جایگاه  برايوي  دلیل بیاورد تا استحقاقِ ما نیست که دیوید براي

قضاوت در این رابطه را بپذیریم، چون همانطور که دیوید با 
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بیان کرده است، پال با توجه به  خود يکلمات هوشمندانه

  هم شایستگی ندارد.  کندتعریف می ی خودیمعیارها

که پال با توجه به معیارهایی که  رسدجالب است چون به نظر نمی

نه به د. بلکه بیشتر اینگورد صالحیت شو خود تعریف کرده است

کند پال را با توجه به معیارهاي رسد که دیوید سعی مینظر می

اخالقی و رفتاري که خود تعیین کرده است، رد صالحیت نماید. 

بیش از اینکه در این کار منطقی خرج شده باشد، منحرف کننده و 

 است. ولی منظور از اینکه پال نتوانست معیارهایی که فریب دهنده

، داجابت کنمشخص کرده است را  كاخود در مورد استاد حقیقی 

  چیست. دیوید به چه چیزي در اینجا اشاره دارد؟ 

  

  پاسخ دیوید به این سوال اینگونه است: 

یابی به اطالعات جامعی در مورد تناقضات براي دست

موجود در رفتارهاي توئیچل به پیوست شماره یک از 

نگاهی  –اکنکار «با عنوان  پروژه تقلب معنوي يمجله
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) 1979(برکلی، سپتامبر » موشکافانه به یک دین جدید

  مراجعه کنید.

  

ز و آمیدانم چرا دیوید اینقدر اصرار دارد تا از کارهاي تعصبنمی

استفاده کند، ولی با این حال بیایید بهپروژه تقلب معنوي  هدفمند 

جا هی بیاندازیم. در اینکند نگاآنچه دیوید در اینجا به آن اشاره می

از مجله پروژه » كااي از تناقضات نمونه«اولین مورد از لیست 

  آورده شده است:تقلب معنوي 

  

نوشته  140صفحه ، 1شریعت کی سوگماد، جلد پال در کتاب 

  است:

ریش و موهاي بلند و به مردم را تشویق به داشتن کَل 

  کند.و ... میهم ریخته و پیراهن نامرتب 
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اي در یک روزنامه که توسط اکنکار چاپ شده تناقض در مقاله

ه ها نفر را بنمیلیو ،شفا يمعجزه«ود دارد، عنوان این مقاله بود، وج

  »:کندرهبر معنوي جذب می

  

کند ولی را اصالح می هاي خوداو (توئیچل) همیشه ریش

 به یک شکلهمیشه  بود ... ظاهر او به هم ریخته او موهاي

کاله کپ آبی، لباس آبی که همیشه چروك و آویزان  –بود

  بود. 

  

صیل ا یعنی اینکه پال مطابق با معیارهاي خود از نظر استاد معنويِ

 وهايگر روزنامه مشود زیرا از نظر یک گزارشرد صالحیت می

آویزان است. قبول دارم،  هاي اونیاز به اصالح دارد و لباس او

ه نحونامنظم است. ولی در مورد  اینگونه پوشش به هم ریخته و

دانستند ؟ بله، همه میاینطور نیستکنیم، مگر صحبت می پوشش

مل هاي مستعپوشید و از لباسهاي گران قیمت نمیکه پال لباس

  کرد. عجب مدرکی. نه؟ خود سالیان سال استفاده می
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اف دو پاراگر شریعت کی سوگمادراستی، نقل قول کامل پال از 

دارد، انتهاي این دو پاراگراف ر برویژگی را د 60کامل است که 

  اینگونه است:

  

هاي طوالنی مدت و غیر کَل دانش و هوش عظیم، مراقبه

و ریش بلند و به هم ریخته و پوشش نامرتب را  ضروري، مو

  اشاعه می کند.

  

  ؟اینطور نیستمحتواي آن کمی متفاوت است، 

 ود درموج وقت دیگر براي بررسی لیست فحتی یک لحظه صر

ت تواند کلمای ندارد. هر کس میارزشمعنوي  بپروژه تقل يمجله

اري ک ،فریب دادنو با هدف یا مفاهیم را از یک محتوا خارج کند 

 ر برسند. دیوید خود از این اسناد پروژه تقلبکند که متناقض به نظ

کند. ستفاده نمیا رکی دال بر ادعاهاي خودبه عنوان مدمعنوي 
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 گري هم نیست. بلکه دروغ پراکنیِها حتی سفسطهآن اینکارِ

  است.  محض

ی عدر اینجا دیوید به مقوله اعتبار سنجی پرداخته و به موضو

  پردازد که نام زیر را به آن داده است: می

  

  ظهور ربازار تارز

  

مستند نشان داده است که پال توئیچل شخصیت  یمطالعات

ربازار تارز را بر اساس داستان زندگی راهبان و بیوگرافی 

کبیر، شیو دایال سینگ، ساوان سینگ، کیرپال سینگ، و 

واقعی چند گوروي دیگر خلق کرده است.  يزندگی نامه

ولی این موضوع، تنها براي معدودي از اعضاي اکنکار 

مابقی، که از این واقعیت آگاه نیستند (و شناخته شده است. 

دعی هستند که را دارند)، م» سفر روح«ادعاي استادي در 
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از ظهور این تبتی دارند، و ظاهر او  ايهتجربیات خارق العاد

  کنند. توصیف می او را با جزئیات و پوشش عجیب

  

شما هم ممکن است مثل من این سوال برایتان پیش آمده باشد که 

این مطالعات مستند چیست که تنها تعدادي از اعضاي اکنکار از 

آن با خبر هستند؟ همچنین ممکن است مثل من از خود بپرسید، 

آن را در کتاب اگر این مطالعات اینقدر مهم هستند، چرا دیوید 

 ،دانم منظور دیوید در اینجا چیستبه هیچ عنوان نمینیاورد؟  خود

ه هیچ جوابی ب پردازد زیراو یا اینکه چرا دیگر به این موضوع نمی

دهد، ولی از این موضوع مطمئنم که تفکر یک از سواالت من نمی

اینکه این راز از اعضاي دیگر اکنکار پنهان نگهداشته شده باشد، 

  . استمسخره 

 اي پیچیده وفزاینده بحث در مورد تجربیات معنوي به صورت

اي را هم گیج ظریف است، تا حدي که حتی دانشجویان حرفه

کند، با این حال دیوید با اعتماد به نفس کامل از آن صحبت می
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آمیزد. بعضی از در این حین همه چیز را در هم می کند ومی

اظهارات او کامالً اشتباه بوده و مابقی تنها تا بخشی صحیح هستند. 

اي اغوا کننده هستند اظهارات او به صورت فریب دهنده، در کل

  باز هم سفسطه.  –

ر مورد تمایز موجود مابین رسد که دیوید چیزي دبه نظر نمی

معنوي بداند.  هاي حقیقیِهاي تجسمی و مالقاتانعکاس

د که مطابق با نآورها تجربیاتی را براي ما به همراه میانعکاس

افکار خودآگاه و ناآگاه ما نشأت انتظارات ما هستند، و از 

ماس ت . ولی برقراريِهستند ما ها باورهايگیرند، زیرا منشأ آنمی

دمان، ما را با چیزهایی مواجه با سطوح آگاهی وراي آگاهی خو

ا ها را تصور کرده یتوانیم به خودي خود آنکنند که هرگز نمیمی

هاي را داشته باشیم. این تجربیات مانند گشایش درب هاانتظار آن

ها اطالعی جدیدي در آگاهی ما هستند که هرگز از وجود آن

زارش ها گیستکاها معموالً تجربیاتی هستند که یم. ایناهنداشت

  ت این تجربیات است. الکنند. همین دلیل بر اصمی
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اکنکار  ارياعتباصالتی و بیمشکلی که دیوید در راه اثبات بی

اتی از این جربیهایی هستند که تیستکادارد، تعداد فوق العاده زیاد 

خواهد تنها بر روي کنند. ولی دیوید میرا گزارش می قبیل

توان رز گزارش شده است متمرکز شود. میتجربیاتی که با ربازار تا

به راحتی گفت که هزاران تجربه از مالقات با ربازار تارز گزارش 

ها. ولی این یستکاها و چه غیر یستکاست، چه از طرف شده ا

تنها بخش کوچکی از تعداد بیشمارِ تجربیات معنوي و گشایش 

  اند.لعه کردهآگاهی کسانی است که اکنکار را مطا

نکار، کبراي نمونه، دیوید هرگز به افرادي که پیش از آشنا شدن با ا

ش گزار كابا اساتید  هایی را از مالقات و تجربیات خودداستان

یر توان به داستان زکند. براي یک نمونه میاي نمیکنند، اشارهمی

 يبه نوشته 65صفحه  کنداستاد درون چگونه کار میاز کتاب 

  هارلد کلمپ اشاره کرد:
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اکیست دیگري از آفریقا، که یک مهندس برق است، به 

نجا آ منزل یک مدیر بازنشسته مدرسه رفت تا کارهاي برقی

لی ورا انجام دهد. با وجودي که سن مدیر بازنشسته باال بود، 

  د. کنزندگی می خود ست گفت که هنوز با پدربه اکی

 یستکادادند، ه با هم کارهاي برقی را انجام میهمانطور ک

رد، که یک پیر مرد خیلی کصحبت می اكهم در مورد 

  مسن وارد اتاق شد.

به  رو كاکنی، چرا اسرار میآهاي، چیکار «پیر مرد گفت: 

 ته منظور آن پیرمرد از بچه، فرزند اوالب» گی؟این بچه می

  بازنشسته.  بود، یعنی همان مدیرِ

ال ها دیگر اسرار نیستند، فردي به نام پاین«یست پاسخ داد کا

  »براي عموم فاش کرد. 1965ها را در سال توئیچل آن

ال من در س« پیرمرد کمی به فکر فرو رفت. سپس گفت

1914 استاد  یکاو » کنکار شنیدم.بود که اولین بار در مورد ا

هاي درون، به هاي درون، بهشترا که او را در جهان كا
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ا من او ب«معبد خرد زرین برده بود را توصیف کرد و گفت 

در مورد اکنکار صحبت کرد. خوب، باالخره این تعلیمات 

  »زمین رساند. يخود را به کره

آن استاد چه شکلی داشت؟«یست پرسید کا «  

  »او موهاي بلند و بور داشت«پیرمرد پاسخ داد 

تم. شناساي را میکسی که مالقات کرده«ست جواب داد اکی

و بعد به خانه رفت و عکسی را » یک عکس میاورم انبرایت

ستاد ا –که روزي به عنوان ماهانتا  یکاز گوپال داس، استاد ا

 اکنونهم جایگاهی که –کرد اك در قید حیات خدمت می

 پیدا کرد. آن عکس–من به عنوان رهبر معنوي اکنکار دارم 

  را براي پیرمرد آورد، او بالفاصله تصویر را شناخت. 

بله، این کسی است که اولین بار در سال «پیر مرد گفت 

1914 ك با من صحبت کرد.در مورد ا «  
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نند کها را براي کسانی که فکر مین داستاندوست دارم ای

تأسیس  1965چگونه ممکن است یک سازمان که در سال 

نم. نی باشد، تعریف کشده است، بر اساس تعلیمات باستا

ها بپذیرند، ممکن است نپذیرند؛ ممکن است ممکن است آن

ك درآیند یا این کار را نکنند. ممکن است به عضویت ا

رد طریق اك شود این شبهات در سی واحتی بعد از اینکه ک

ایجاد شوند. ممکن است در مقطعی از زمان فرد با  ذهن او

ك واقعاً حقیقت دارد؟ آیا واقعاً خود بگوید که: آیا طریق ا

؟ اشدبك تعلیماتی است که از طبقات درون به زمین آمده ا  

ها را بینم، آنهایی را میبه همین خاطر وقتی چنین داستان

اند تهها را کسانی گفکنم. این داستاندیگران بازگو می براي

کسب  کارد با اکنبا نقل ارتباطات قدیمی خو هیچ منفعتی که

دد ي مجعرضهها قبل از ، ارتباطی که حتی سالکنندنمی

  توسط پال توئیچل وجود داشته است. 1965اکنکار در سال 
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اجرز باربارا ر در زیر هم یک داستان کوتاه دیگر هست که توسط

  در اینترنت ثبت شد:

  

 ی که در مرکز برگزار شدپارسال خانمی در مراسم عبادت

را گذاشته بود از مردي گفت که نام او  شرکت کرد و

، این مرد بیش از سی سال همراه آن خانم بود. »کفش قرمز«

ودك انی از او و پنج کهمیشه براي کمک، راهنمایی و پشتیب

گفت که آن مرد یک فرد آن خانم می رسید.از راه می او

  اد.ایستمی سمت راست او در و چینی است و همیشه نزدیک

او داده بودند چون که  این خاطر به را به» کفش قرمز«نامِ 

دیدند. تنها چیزي که همانند او وي را نمی او پنج کودك

 این جفت دیدند یک جفت کفش قرمز بود و با دیدنمی

  شدند. طلع میکفش از حضور او م

بعد از مراسم عبادي با هم قدم زنان به اتاق کتاب رفتیم تا 

فنجان چاي بخوریم، آنجا بود که تصور الیی تسی را دید 
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(تصویر الیی تسی همراه با دیگر اساتید بر روي دیوار بود.) 

کفش «او شروع به گریه کرد، به تصویر اشاره کرد و گفت 

دقیقه گریه کرد و من او را در  او بیش از پنج» قرمز اونه!!!!

آغوش گرفته بودم. هیچ کالمی نیست که قادر باشد مفهومی 

گر داشت را شرح دهد، من تنها نظاره که این تجربه براي من

  بودم. 

 خود فرزندبعد از ترك مرکز، گفت که قصد دارد با پنج 

هاي اکنون بزرگ شده بودند و در ایالتها تماس بگیرد (آن

هایت ه در نها بگوید کو به آنکردند) زندگی میی مختلف

مشخص شده است. او کمی  براي  او» کفش قرمز«هویت 

بعد از آن تجربه به اکنکار ملحق شد و هر ماه مسافت طوالنی 

 کند. هرگزها طی میسنگرا براي شرکت در مراسم و ست

  اقعی نیست. و» کفش قرمز«سعی نکنید به دوریس بگویید که 
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نند، نتواند چیزي را اثبات ک یهایی شاید براي هر کسداستان چنین

یت به مجله ف ي خودطور که کنستانس رابرتسون در نامهولی همان

اند به ردهها را سپري کد، این تجربیات براي کسانی که آننوشته بو

 تجربیاتید و روشن است. و تعداد افرادي که مؤکافی  ياندازه

اي زیاد اند به صورت خارق العادهردهمشابه این را گزارش ک

  باشد.می

  

  باور يآینه

  

اهمیت کردن این موارد تا سطح رفتارهاي دیوید در راستاي بی

پایه و بی يکار کند،می تعریفکه  روانشناختی يتوصیفات ساده

اساسی است. ولی، دیوید تنها کسی نیست که چنین واکنشی نسبت 

دهد. براي نمونه، بعد از اینکه این داستان ها نشان میبه این داستان
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منتشر شد، یک نفر با نام ترا تریکر که  11خبري اکنکارسایت وبدر 

  به صورت گذري این مطلب را خوانده بود، مطلب زیر را نوشت:

  

. (اگر حقیقی هم باشند) تنها اساس هستندبی هااین داستان

 ،عنوان انسان به. باشندمی 12تلقین یِتوان اصالحنشان دهنده 

                                                           

١١ alt.religion.eckankar 
، توضیحاتی به »توان اصالحیِ تلقین«آقاي داگ مارمن در رابطه با  ١٢

اینجانب بیان کردند که الزم است براي روشن شدن مطلب به خوانندگان 

گرامی منتقل شود: از نظر دیوید تمامی تجربیات معنوي با اساتید اك بی 

توان اصالحیِ «باشد. ي تصورات خودشان میارزش هستند زیرا نتیجه

شود) شود (یا تلقین میبه این معنی است که وقتی به مردم بیان می» تلقین

که اساتید اك قادر هستند در درون با ما مالقات کنند، شروع به تصور 

کنند. سپس دیدگاه خود نسبت به تجربیات درونی را حقیقت این مطلب می

 کاي جدید براي حل یکنند. براي مثال، فرض کنید فردي ایدهمی» اصالح«

یابد. او ممکن است با خود فکر کند که یک استاد اك یا یک مسئله می

ي نگهبان این ایده را به وي داده است، در حالی که در اغلب اوقات فرشته

ه ها ندارد بلکه باین طرز فکر تنها تصوري است که ربطی به تجربیات آن

جه، حق ر نتیاند مبتنی هستند. دپیشنهادات یا عقایدي که از دیگران شنیده

دهد ها روي میبا دیوید است که عقاید دینی بر تصور افراد از آنچه بر آن
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بینند، گذارد. به همین خاطر مسلمانان در رویاي خود محمد را میتأثیر می

ها بودا را. بله، دیوید حق دارد که بینند، و بوداییمسیحیان مسیح را می

» غییرت«کنند یا می» اصالح«د را ها نحوه تفسیر تجربیات درونی خواکیست

ها تلقین شده است که اساتید اك به ما دهند، زیرا این موضوع به آنمی

کنند. منظور دیوید از توان اصالحیِ تلقین همین است. ولی در این کمک می

کند. مورد که تمام تجربیات درونی به همین نحو دیده شوند، دیوید اشتباه می

تجربیاتی حقیقی هستند. بسیاري هستند که حتی پیش  بسیاري از تجربیات،

د. اشتباهی اناز اینکه با اکنکار آشنا شوند با اساتید اك، تجربیات درونی داشته

کند قدرت باور، تمامی این شود این است که تصور میکه دیوید مرتکب می

ه کتوان گفت کند. در واقع میگیرد. ولی اشتباه میتجربیات را در بر می

توضیحات او، خود، مبتنی بر باورهاي وي است، پس همان اشتباهی که 

کند، این اشتباه که: او هم فریب باورهاي شوند را تکرار میدیگران مرتکب می

ند توانخورد. به عبارت دیگر، این موضوع حقیقت دارد که باورها میخود را می

تلقین همین است، زیرا ما را فریب دهند، منظور دیوید هم از توان اصالحیِ 

دهند. ولی دیوید هایی هستند که دیدگاه ما را تغییر میباورهاي ما تلقین

و  یابد. حقایقگوید این موضوع به همه چیز تأمیم میکند که میاشتباه می

هایی هستند که توسط باور قابل توصیف نیستند. در حقیقت، باورهاي واقعیت

  کنند. ر میما توسط تجربیات معنوي ما تغیی
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م . همین باعث شده است که بتوانیگردیمما به دنبال الگو می

در تنازع بقا پیروز باشیم. ولی بعضی اوقات این الگوها 

واقعی  هايهستند و به هیچ عنوان ربطی به کنش» اشتباهی«

  بین رویدادها ندارند. 

ر مریم مقدس را روي هایی که تصاویمثل کاتولیک

 13ترتیال هايچیپسروي روغن، یا بر روي ها، بر ساختمان

دیدند. وقتی شدیداً دوست دارید چیزي را باور داشته می

ز کند. و یکی ایک راهی براي آن پیدا می ذهن شما باشید،

هاي ذهن، اصالح گذشته به نفع الگوي جدید همین راه

  است. این امر به هیچ عنوان تنها منحصر به اکنکار نیست. 

  

  زیر را به او دادم:من پاسخ 

  

                                                           

13 Tortilla 
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د، پس حقیقت داشته باش دگوییترا تریکر، اگر آنچه که می

ن هما دبینیها میدر این داستان شماکه آنچه  دقبول داری

  ؟دببینی دچیزي است که شدیداً دوست داری

م آنقدر تحت تعلیکه  کسانی نیستیمدر عین حال ما آیا 

ن آنچه با آحتی وقتی که  ایمقرار گرفته باورهاي علمی

که در مکاتب علمی  یانعکاسات ناخودآگاه مواجه هستیم

  ؟کنیم که هستباز تصور می، نیست انداز آن گفته

خودم  کنم. منترا تریکر من از دیدگاه انتقادي صحبت نمی

نم. کآن همیشه در کارهایم استفاده می عاشق علم هستم و از

ه ما در رابط ولی سوال اصلی این است که دیدگاه هر یک از

چیست؟ پاسخ به این سوال آسان نیست، و  ما با انعکاسات

میزان فهم بسیاري از دانشمندان در این رابطه به حد ناامید 

  اي پایین است.کننده
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رند. بدر افسانه به سر می ي دیگرانهم به اندازه اندانشمند

خود باور ندارند که همچون دیگران درگیرِ افسانه ولی 

  .باشند

  

دیل ام که این نوع طرز تفکر علمی تبهاست به این نتیجه رسیدهسال

ر باغلب کشورهاي غربی شده است. این طرز تفکر  عمومیِ به دینِ

 یت دارد،رجحکه نسبت به تمامی دیگر ادیان ا این باور است

هایی که چنین دیدگاهی را نسبت به دیگر درست مانند اغلب دین

  ها دارند.سیستم

ار کردن تجربیات دکه اذهان علمی در راستاي خدشهی تالش

کند. ولی همانطور زده میرا شگفتن دهند مدیگران به خرج می

 بینیم، این کار هم تالشی دیگر براي توصیفباال می يکه در نمونه

است. و هیچ ارتباطی هم  ما هر چیز در قالب سیستم عقیدتی خود

  به جستجوي حقیقت ندارد. 
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ام که تمامی تجربیات، حقیقی هستند. مشکل یجه رسیدهبه این نت

، زمانی که جهان بینی ما به آن تجربه دهدروي میبعد از تجربه 

ند توانمی زند، یا در بسیاري از موارد اصالًمیهاي مختلفی رنگ

شود، به این ترتیب در درون ما مشکل ایجاد میآن تجربه را بپذیرد. 

را آنگونه که هستند بپذیریم.  خود زیرا نمی توانیم تجربیات

بخشی از ما بر علیه ما خواهد شد. بعضی مردم بعد از  ،اینگونه

ه کنند. تا جایی که بحس جنون می رکوب کردن تجربیات خودس

تجربیات  واقعیت بیرونیِ کردن این اکتشاف دست یابند که تأیید

ار ینککند. اما می مندي از رهایی و عشق نصیبِاحساس قدرت ،ما

شود تمامیت دیدگاه ما تغییر کند، و بعد از آن ناگهان در باعث می

ذشته از آنی هستیم که در گتر یابیم که بخشی از واقعیتی عظیممی

  کردیم. درك می

کُلِ فرآیند شناخت و کشف خویشتن، مقصود پال از دانش 

نطور ها، آدانش مبتنی بر تجربیات، و درك آنروح بود. این سفر

اصالح  یر وتغی این یعنی باشد. نه بیشتر و نه کمتر.ه هستند، میک
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، به جاي تالش براي جاي دادن ما هايباورها با توجه به آموخته

  .ما ها در قالب باورهايِآن

  

  دیوید در این رابطه نوشته است:

موضوع فوق چالش مهمی را در رابطه با ادعاهاي اکنکار در 

کند. آیا ممکن است دینی اعتبار و اصالت ایجاد می احراز

که غیرمشروع بودن آن ثابت شده است همچنان اصیل باشد؟ 

 ی یکطبگذارید دقیق بگویم، آیا امکان دارد اکنکار که 

تقلبی ایجاد شده است، بتواند تجربیات اصیل  يسلسله

معنوي به فرد بدهد؟ پاسخ به این سوال شگفت انگیز است، 

  ه و هم نه. هم بل

  

مشخص شد که دیوید باور دارد غیرمشروع بودن اکنکار و ایجاد 

لی من ، واست ی اثبات شدهدروغین و تقلب ايسلسلهآن بر اساس 

دانم چطور به چنین اثباتی حتی نزدیک شده است. به شخصه نمی
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ه کاري ک دوباره کار، کاره استدالالت فریب دهنده است. تنها

  کند بیان دیدگاه شخصی است و ال غیر.رد میدیوید در اینجا دا

  

  دهد:اینگونه ادامه می خود دیوید با این طرز تفکر

، سپردهرسقابل قبول است که فرد  ک،از نظر تئوریزیرا بله، 

ات باالي در طبق ساختگی از عرفان و باحالتیاصیل  ايتجربه

وراي سطوح بیداري داشته باشد. ولی باید  موجود در آگاهی

به خاطر داشت که اصالت این تجربه هیچ ربطی به محتواي 

نین ی است که چساختار آگاهاین تصویري آن ندارد. بلکه، 

اینکه گورو یک شخصیت دهد. قدرتی به تجربه می

ت کمی اهمی ،ساختگی ادبی باشد یا یک شخصیت تاریخی

(ولی باید گفت که در نهایت نقش در رابطه با اصالت دارد. 

مهمی در تعیین مشروعیت آن تجربه خواهد داشت.) 

-هایی فرهنگتجربیات نزدیک مرگ، که پر از رویارویی

دهد که محتواي تجربیات یک فرد محور هستند، نشان می
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ینند، نه باه او هستند (مسیحیان مسیح را میانعکاس ناخودآگ

بینند، نه محمد را؛ و به ا میها گورو ناناك ربودا را؛ سیک

همین ترتیب)، ولی در عین حال محتوا یا موضوع این 

قالب  بهوراي آگاهی بوده و محدود  ،فرديفرا تقابالت

  فرهنگ نیستند. 

به همین صورت، یک عضو اکنکار ممکن است به سطوح 

رد اي با کسی که باور داباالي آگاهی دست یافته و تجربه

اشته باشد. ولی آن تبتی نیست که آن ربازارتارز است، د

 بلکه توانایی ذاتی همان کند،را براي فرد ایجاد میتجربه 

ه براي نمونه (کساختاري پیشرفته با  انعطاف در فرد سرسپرده

ت که اس )مرگ مراجعه کردبه توان به تجربیات نزدیک می

به ارمغان آورده است. به  او چنین تجربیات عرفانی را براي

مهم در رابطه با مشروعیت تجربیات  ياین ترتیب، نکته

 دینی، همانطور که ویلبر به آن اشاره کرد، ارتباطی به متن

ندارد (یعنی از نظر ساختاري، مهم نیست که فرد مریم  تجربه
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 مقدس، بودا، کریشنا، یا فوبی کوانتز را ببینید) بلکه محتوا در

  ین کننده است. این امر تعی

  

ساده مطلبی را به طور اجازه دهید در مورد حرف دیوید در باال 

 فرد هک است قبول قابل کتئوری نظر از«بگویم: او گفت که، 

 طبقات رد عرفان از ساختگی باحالتی و اصیل ايتجربه سرسپرده،

 موضوع این.» باشد داشته بیداري سطوح وراي ،آگاهی باالي

او  يامکان این هست که تجسم شخص نیرو محرکه. حقیقت دارد

در تجربیات سطوح باالي آگاهی باشد. به همین خاطر است که 

همانطور که خود پال اشاره کرده بود، استاد درون در قالب شخصی 

  شناسیم.  شود که میظاهر می

ی ولی آن تبت«گوید، ولی این موضوع با این حرف دیوید که می

ذاتی  کند، بلکه تواناییرا براي فرد ایجاد می ه آن تجربهنیست ک

همان فرد سرسپرده در انعطاف با ساختاري پیشرفته است که چنین 

ید در اینجا دیو». به ارمغان آورده است او تجربیات عرفانی را براي
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تمامی موارد و تجربیات  برايانعکاسات  برچسبِ استفاده ازدر 

  روي کرده است. زیاده

وع موض که این است ،دیده گرفتهه دیوید آن را نانکته مهمی ک

نظر ما اساساً در مورد معنا و مفهومی است که برقراري رابطه و مد

رون در د اك. مالقات با یک استاد وجودي دیگر داردگفتگو با 

رویارویی فیزیکی با فردي است که  ي یکدرست مانند تجربه

ی رویارویی حقیق یک شناسیم. در هر دو حالت امکان تشخیصمی

وجود دارد. کسب توانایی در این تشخیص از یکدیگر  14خیالی یا

  فقط به کمی تمرین نیاز دارد. 

  

  گوید:رومی در فیه ما فیه در این باره اینچنین می

آن  رد هستند، وخپیروان یک بی ،آن افراد«شخصی گفت: 

  »کنند.احمق را ستایش می

                                                           

14 Imagined (مترجم) نشأت گرفته از قوه تجسم فرد :  
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 چیزي کمتر از یک» بی خرد« آن شیخِ«رومی پاسخ گفت: 

  .نیستسنگ یا بت 

 ارزش هاکنند، براي آنها را پرستش مینگکه س ییهاآن

 ها امیدها و آرزوهايدهند. آنها ارج میقائل شده و به آن

ها را به آن هاي خودهاي خود، و خواسته، نیازها و اشکخود

. دکنداند، هیچ هم حس نمیکنند. سنگ هیچ نمینثار می

ها را قرار داده تا ابزارهایی براي ها و بتولی خداوند سنگ

 ها خودها و بترسپردگی اشخاص باشند، این را سنگس

  دانند. نمی اصالً

احمق، عاشق صورت او  به همین ترتیب، پیروان این شیخِ

ها ن شیخ از مراحل زندگی عاشقانه آنهستند، ولی آ

کشند، هیچ همچون شوق وصل و درد فصلی که می

  داند.  نمی

 یک شبِ ،عشقکه توان باعث شد با انحراف و فریب می

سرخوشی و وجد را به همراه آورد، با این حال، هرگز مانند 



  فصل هشتم: اصالت و مشروعیت

1075 

 

 کند و از شرایطعشق متقابلی که معشوق واقعی درك می

 هباشد. همانند فردي کعاشق کامالً آگاه و مطلع است نمی

ر که او وگیرد با این تصستونی را در تاریکی به آغوش می

برند هرگز همانند لذت به معشوقش است، لذتی که می

در وضعیت حاضر ر حیات و د آغوش گرفتن دوست

  15آگاهانه نیست.

  

 توان اینگونه گفت که، بله، امکان ایجاد تجربهبه عبارت دیگر می

استاد معنوي وجود دارد، ولی این تجربه  معنوي تنها با تصویر ذهنیِ

اختالف این دو همانند  هرگز همانند رویارویی واقعی نیست.

تند که هساختالف بین جوانانی است که عاشق ستارگان موسیقی 

 تقابلِم در پیوند عشقِهایی است که ، با آناندهرگز مالقات نکرده

                                                           

با توجه به اینکه متن اصلی این بخش در کتاب فیه ما فیه کامالً عربی می  ١٥

  باشد، از پی نوشت آن خودداري شد. (مترجم)
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ن این دو را با تواروند. چطور میتر فرو میتر و عمیقخود عمیق

  هم قیاس کرد؟ 

کند ارزش این تجربیات را به انعکاسات دیوید نه تنها سعی می

 ناخودآگاه کاهش دهد، بلکه در درك این موضوع که عرضه

تعلیمات مربوط به قوانین معنوي رفیع در این جهان تنها از  نمودنِ

طریق شخصی امکان دارد که ساکن این جهان باشد، ناتوان است. 

جهان  فرد به این یا همانهمانند الکتریسیته از طریق روح الهی ح رو

  آورد.جاري شده و با خود زندگی، آگاهی و خرد را به همراه می

در جسم، چه در درون، یا در عالم  چه –رویارویی با چنین پیامبري 

یر ما داشته باشد که مستواند تأثیري عمیق و دائمی بر می –رویا 

مهمتر از آن، بعد از این مالقات، قالب را تغییر دهد.  رشد معنويِ ما

وانیم تشود که از طریق آن میاستاد تبدیل به چارچوبی میدرون 

هاي درون در تماس باشیم. قالب استاد تبدیل به همان قایق با جهان

شود و ما را از دریاها عبور داده و از می دندان ببر پال در کتابِ

رساند. با تکرار این سفرها، و حل معنوي میهاي ماده به سواجهان



  فصل هشتم: اصالت و مشروعیت

1077 

 

 توانیم جايهاي رفیع معنوي، میآموختن قوانین و اصول آن جهان

ن وپاي خود را به عنوان شهروند آن سرزمین محکم کنیم. و بعد بد

  جا سفر کنیم. نیاز به استاد مستقیماً به آن

با  تاصول یاد شده هیچ ارتباطی با ایمان ندارند. هرکس قادر اس

ته آزمون بگذارد. حقیقتی در وها را بیاموزد و به بسعی و خطا آن

لی باشد. وها نهفته است که وراي هرگونه تصور و تجمسی میآن

 يپایههاي بیها و نظریهکند تا با تئوريدیوید تالش می

روانشناختی خود این اصول نشأت گرفته از تجربیات فردي را 

  ارزش جلوه دهد. بی

  

  مستقیم با انعکاس ذهنی يتجربه تفاوت بین

  

من و دیوید گفتگوي طوالنی در مورد این موضوع  1998طی سال 

ها به طول انجامید و از طریق اینترنت داشتیم. این بحث ماه

موضوعات متعددي را پوشش داد تا در نهایت به این سوال خالصه 
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بر هستند معت توان تشخیص داد که تجربیات معنوي مایا میشد که آ

  باشند. دیوید مطلب زیر را نوشت: یا فقط انعکاساتی ذهنی می

  

ولی یک موضوع اساسی وجود دارد: درك مستقیم (یعنی 

  قابل فهم) که دانشجو با گوروي خود دارد.  يهمان رابطه

 را شکل» گورو«ام که درك مستقیم است که من گفته

  ی آن باشد ...دهد، نه وضعیتی از وجود که او خود مدعمی

عالوه بر این، ما هرگز قادر نیستیم بیش از میزان درك خود 

  از وضعیت استاد، به طور یقین آن را بفهمیم. 

  دانیم. ساده بگویم، نمی

  

  من اینگونه به دیوید پاسخ دادم:

  

 ددانینمی شمادر اینجا این است که  شمای البته، منظور اصل

ستن . در واقع، این نداندایدیوید، که البته این را بارها گفته
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. پس آنقدر مطمئن دچیزي است که از آن مطمئن هستی

  . ددانیکه نمی ددانی: میدبگویی دتوانیهستی که می

کنم، گوید احساس خوبی میدر واقع وقتی کسی این را می

ه یرساند. من هم مشکلی با این قضرا می شمااین صداقت 

  ندارم ... 

 يشود که من رشتهولی در عین حال همین موضوع باعث می

را از دست بدهم. اگر اشتباه نکنم  شماموضوع مورد بحث 

 دروییم پیشو تا حدي در این موضوع  ددانیکه نمی دگفتی

ود وضعیت گوروي خ دشاید هیچ وقت نتوانی دگوییکه می

 كد را درداشته باش شمایا هرگونه تأثیري که بتواند بر روي 

است  با کمی قطعیت این انرسد منظورت. پس به نظر میدکنی

هیچ تأثیر معنوي ندارد و هرچه  شماکه گوروي  ددانیکه می

هستند. طبق این گفته یعنی  هست مخلوقات ذهنی خود شما

  . ددانیمی شما
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که  دگوییصحیح است؟ از یک طرف می کدام یک

ن رسد از همیطور که به نظر میولی آن، دبدانی دتوانینمی

هیچ که  دنیداکه می دگیریموضوع با قطعیت کافی نتیجه می

یعنی  ، و ایندداشته باشی دتوانیدرك مستقیم و واقعی نمی

  نیست.  قابل دریافت اینکه هیچ تأثیر مستقلی از گوروي شما

ینقدر ا دتوانیاین است؟ اگر چنین است، چطور می انمنظورت

  ؟ دمطمئن باشی

ی که ممکن است بعض دکنیاز طرف دیگر، اگر اعتراف می

 گوروها تأثیر معنوي حقیقی بر دیگران داشته باشند که

باشد، چرا فکر  هاچیزي بیش از مخلوقات ذهنی خود آن

عاً قتوان چنین تأثیري را درك کرد؟ اگر واکه نمی دکنیمی

 واقع تغییر کرده. و اگرتأثیري بوده است پس چیزي در 

رك آن د دکنیپس چطور فکر می اشت، چیزي تغییر کرده

  غیر ممکن است؟ 
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بزرگتري در اینجا وجود دارد که من با استدالل  حاال مشکل

در این  شمادارم. این مشکل به خاطر ادعاهاي مکرر  شما

تواند وضعیت حقیقی گورو را باره است که هیچ کس نمی

نم، توانم درك کرا می ددانینمی ددرك کند. اینکه بگویی

اند؟ دهیچ کس دیگر هم نمی ولی چطور مطمئن هستید که

  یا نه؟  د. باالخره می دانیدایدوباره مرا گیج کرده

  هستم دیوید.  انمنتظرت

  

  دیوید پاسخ داد:

  

دانم که حاضرم با پاسخ من واضح است: من آنقدر نمی

هاي مخالف خود آشنا شوم تا چیزهاي بیشتري دیدگاه

  درك کنم (نه کمتر). 
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) از بده بستانی که در شماف تصور به همین خاطر (بر خال

د برم. شایود دارد لذت میوجاین وبسایت خبري اکنکار 

  ». آموزممی«خیلی عجیب باشد ولی در واقع من 

را سرراست جواب دهم  خوب براي اینکه بتوانم سوال شما

رض ف توانمنمیدانم که من آنقدر زیاد نمیاید بگویم که: ب

به معناي تمامیت و فصل ختام کل » من« کنم ندانستنِ

  سؤاالت جهان است.

 گوروهايدقیقاً به همین خاطر هم هست که بر سر موضوع 

کنم. زیرا من کامالً به سیر گفتگو می شمابا  »انتقال«

  . مند هستمعالقه شماها، و باورهاي ها، اثباتاستدالل

ات اي با استناد به تجربیبا این حال، هنوز بحث قانع کننده

 »شبهه«و » حقیقی«خود، در مورد اختالف بین گوروهاي 

  (حداقل براي من).  دایگوروها ارائه نکرده

  ؟دچه مدرکی داری
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  ها را دانست. اختالف آن» به صورت واضح«توان چطور می

د اینگونه بای هاي مامطابق با محتواي بحثیا به عبارت دیگر، 

رسد به پایان میپرسید که، کی خیال (یا همان درك نسبی) 

(یا گوروي حقیقی) آغاز » واقعیت«و از آن جا به بعد 

  شود؟ می

هایی (یا هر دو) که مخالف و شواهد یا حرف یدت باشراح

دهم، ولی . مطمئناً گوش مییداست را بیان کن نظر من

(و راحت بودن) من به معنی این نیست که » دادن گوش«

  حتماً پاسخ خواهم داد.

  قوي نیستند. شماهاي از نظرم بحث

  قوي باشند تا گوش دهم.  یدکاري کن

  

  من به دیوید پاسخ دادم:
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رم بممنونم. من هم از این بحث لذت می داز پاسخی که دادی

نون کنم که اک، حس میدو با توجه به جوابی که در باال دادی

  تر شده است ...براي ادامه کار قوي ما بحث

آنقدر هستند  شماهاي این که ندانسته من از همه، از نظر اول

کته مهمی ن ،بدانندممکن است کسانی هستند که  ددانیکه می

 .شروع کار دانشجوي دانش معنوي است ياینجا نقطهاست. 

آنقدر مهم  ،شروع ياز نظر من درك این نقطهدر واقع، 

است که نباید خیلی سریع از آن بگذریم. چون به قول 

گوش  قصه ستان را خالصه کنی، به کلسعی نکن دا«رومی، 

   16»کن.

ایم. دانیم گام مهمی برداشتهکنیم نمیزمانی که درك می

ولی، این آگاهی با خود یک احساس پوچی به همراه دارد، 

این حس  هم هست.گوید چیزهاي بیشتري حسی که می

                                                           

 –(مترجم  رو تمام این حکایت باز گوي –این ندارد آخر از آغاز گوي  16

 مثنوي)
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ین با آن پر کند. دگردد تا خود را پوچی به دنبال چیزي می

کنند این کمبود آگاهی را با یافتن چیزي و گرایان سعی می

کنند گران میبه آن پر کنند. کاري که پژوهشآوردنِ ان ایم

نظریات و باورهاي احمقانه پر  این است که این کمبود را با

مانع یافتن دانش حقیقی ها کنند. هر دو این تالشمی

  شوند. می

ن آغاز شود، ای کردن به عبارت دیگر، طریق باید با شَک

 .دانیم تبدیل شودك این موضوع که نمیک باید به درشَ

ر دشود که احساس پوچی می سپس این ادراك تبدیل به

ین ا شود. تنها بعد از درك حقیقیِندانستن آغاز می از واقع 

تالش در پر کردن آن خأل با فَست خأل ندانستن، و عدم 

فودهاي معنوي براي فرونشاندن عطش آن است که فرد قادر 

  جدا کند.  غیر حقیقتخواهد بود حقیقت را از 

هاي قدیمی خود با عنوان، پال توئیچل در یکی از سخنرانی

شَک، گفته بود که در گذشته از دانش آموزان معنوي 
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ه اي خاصی باور داشتیهشد تا ابتدا به اصول پاخواسته می

باشند، ولی این موضوع تغییر کرده است، امروزه جوینده 

  باید اول با شَک شروع کند.

بیان کرد که روزي در  سپس پال داستانی را از استاد خود

 را در شد. بعدها وقتی توانست استاد خودمقابل او ظاهر 

که  بوديآیا تو «جهان فیزیکی مالقات کند، از او پرسید، 

خوب، چرا «پاسخ داد،  استاد او» نزد من ظاهر شدي؟

  »گردي از همان روح بزرگ بپرسی؟برنمی

ود فتن این حرف این باز گ پال متوجه شد که منظور استاد او

و پال متوجه شد که هر یک از » دانی یا نه؟خوب، می«که، 

ما خود باید پاسخ این سوالِ خیلی مهم را بدهیم. این موضوع 

که بتوان به این راحتی از آن گذشت. باید  چیزي نیست

حاضر باشیم صادقانه از صحراي ندانستن عبور کنیم، تا بعد 

  . دانستن را داشته باشیم يبتوانیم انتظار رسیدن به واحه
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 اساتید معموالً ازدیوید، نکته مهمی در اینجا نهفته است. 

ق کنند. که حآگاهانه خود نزد دیگران صحبت نمیحضور 

ند، زیرا مهم است که جوینده خود در مورد این دار

موضوعات تصمیم بگیرد. اگر شخص در درون قدرتی براي 

شناسایی تجربیات درونی حقیقی و غیر حقیقی را ندارد، باید 

درك کند که به آن مرحله نرسیده است. نباید براي پر کردن 

این فضاي خالی به دنبال مجراي بیرونی بود. اگر قرار بود 

تاد شخصاً و مستقیماً به این سواالت پاسخ دهد، اس

شی براي حل این مشکالت دانشجویان دیگر تال

  ...کردندنمی

در نتیجه، منظور من این است که وقتی کسی جواب  

سواالتی مانند: آیا واقعیتی حقیقی وراي ادراك ما وجود 

دارد؟ خدا چیست؟ آیا اساتید معنوي حقیقی وجود دارند 

ند، اغلب دانشخص را به طریق وصل کنند؟ را نمیکه بتوانند 

ر ها حاضکنند. آنکنند با ایمان و نظرات آن را پرسعی می
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نیستند با این خأل و عطشِ ندانستن که فرد را به دانش و 

  کند، زندگی کنند. حقیقی هدایت می دانستنِ

 وبه این ترتیب وضعیت ندانستن اگر با آرزوي یادگیري 

 اي است. حتماً این خألپیشرفته يد، مرحلهعطش همراه باش

روزي با دانش حقیقی پر خواهد شد، زیرا این نوع ندانستن 

شود، و چنین سواالت سوالی است که از ته دل پرسیده می

کند تا این خأل به سمت خود جذب می روح را ،ايانهخالص

 توان هنگام مواجهه شدن با اینولی نمی را با حقیقت پر کند.

  سوال عجله کرد. نباید طریق را خالصه و کوتاه کنیم ...

 را قانع نکرده است.د که توضیحات من، شما گوییمی شما

د آوراي زیاد دوام نمیاین چیز خوبی است، زیرا چنین ادله

هرگز سودي در  كاو من هم چنین قصدي نداشتم. اساتید 

م هبینند. موضوع این است که ممتقاعد کردن دیگران نمی

یا نه، آنچه اهمیت دارد این است که  دباور کنی شمانیست 

یگر، . به عبارت ددرا بشناسی ددانی، و آنچه نمیددانیآنچه می
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گوید که شخص باید خود شخصاً به درك این اکنکار می

  هاي جهان بیرون. موضوع دست یابد، نه از طریق ادله

 چیزي کهز ذهن ما که هر تجربیات باید ا دگوییمی شما

دهد، ناشی شوند، پس چگونه کنیم را تغییر میتجربه می

م؟ همین بینیکه داریم واقعیت را می دطمئن باشیم دتوانیمی

توان به نگاه کردن از داخل تلسکوپ، یا موضوع را می

هاي خودمان بسط میکروسکوپ، یا حتی چشمان یا گوش

 این ترتیب دهد، بهداد. ذهن تمامی این ابزارها را تغییر می

م کنیکه آنچه درك می دمطمئن باشی دتوانیچگونه می

  حقیقی است؟ 

 ئوريت تنها به یک چیز، یعنی راما اي چنین دیدگاه کاهنده

ته اگر حقیقت داش ، که دوباره باید گفت،کندراهبري می

 گر بدون هیچ راهیتأیید کرد. اآن را توان باشند، چطور می

یم، و نتوانیم هیچ چیزي را به افتاده باشدر ذهن خود گیر

و همیشه درگیر اصالحات و صورت مستقیم درك کنیم، 
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کند، هیچ وقت این تغییراتی باشیم که ذهن ما ایجاد می

 توانموضوع را درك نخواهیم کرد. عالوه بر آن هرگز نمی

 حتیدر مورد این موضوع با دیگران صحبت کرد، یا 

وییم یا گبه کسی می که چیزي را باشیممطمئن  توانیمنمی

  دهند. ها به ما گوش میآن

خطا داشته باشد، باز  دقدر ابزاري که در دست داریولی هرچ

توان زیر سطح را دید و واقعیت موجود در پس همه چیز می

د ها پیش انجام ششگفت انگیز سال آزمایشیرا درك کرد. 

هاي رنگی و شیشه ،چشمان مردم يو طی آن در جلو

ها خواسته شده بود تا قرار داده شده بود و از آن هاییآینه

 استفاده کنند. شگفت انگیز  ابزارهاروزهاي متعددي از این 

در نهایت ذهن این مردم خطاها را اصالح کرد و بود که 

دید. رنگ لنزها ناپدید شده تصاویر را به صورت عادي می

  شد. بود. و تصاویر سر و ته به صورت عادي دیده می
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آزمایش قابلیت ذاتی و شگفت انگیز ذهن را براي  این

نمایش حقیقت به ما، و پنهان نکردن یا تحریف نکردن آن 

دهد. تجربیات درون هم به همین شکل هستند. ولی، نشان می

ها به مجاري بیرونی و براي اغلب مردم، وابستگی آن

ها در هاي آن است که مانع آنباورهاي جهان بیرون و سنت

شود. این باورها را دور نچه در درون است میدیدن آ

اي که با خواندن زید، حتی باورهاي آموزش داده شدهبری

ها و از نظریات ناشی شده است، و به آن وضعیت خأل کتاب

 ،ندانستن برسید، و بعد ذهن شروع به دیدن واقعیت درون

  کند. آنطور که هست می

است، ولی همچون گنجی با ارزش رسیدن به این مرحله 

 توانیم با برادران وتوان آن را به دیگران داد. البته مینمی

شناسند ها و عالئم را می، که نشانهخود طریقت خواهران

دانند دانند. و میها کسانی هستند که میصحبت کنیم. این

  دانند. که می
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دیوید جواب این پست من را نداد، و به این ترتیب بحث جالب ما 

گی و پیچید يهندهان رسید. ولی از نظر من این بحث نشان دبه پای

این  دركتجربیات معنوي است. در  موجود انگیزشگفتظرافت 

  موضوع است که دانش آموزان معنوي باید به آن دست یابند. 

ما باید از تجربیات بیاموزیم، و از بیراهه رفتن خودداري کنیم. نباید 

ها و مشکالت از راه حل مسائل و براي رفع و رجوع کردنِ

طلب صبر کنیم. م ساده استفاده کنیم، بلکه باید تا دانستنِ توضیحات

هایی که حس داناي کُل را به ما نباید به جاي آن از جایگزین

دهند استفاده کنیم. دانش حقیقی همراه خود حس عمیقی از می

 فروتنی به همراه دارد که جز شخص دانا براي دیگران هیچ ارزشی

  ندارد. 

  

  منطقی/ فَرا  منطقیپیش  )ي(سفسطه يمغالطه
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امل کگردیم تا موضوع اشاره شده توسط دیوید را اکنون باز می

ي دهد که چرا اکنکار تجربیات معتبرکنیم. او در اینجا توضیح می

  به همراه نخواهد داشت:

  

کنکار، طریق اثبات ادعاهاي خیر، به خاطر نامشروع بودن ا

به هاي یست. براي مثال، بسیاري از الهامنیز معتبر ن معنوي آن

نند کدینی که اعضاي اکنکار از ربازارتارز نقل میقولی 

چیزي به جز تصاویري واضح و عادي در حین رویا دیدن 

در خواب نیست. حضور صرف یک شخصیت محترم یا 

مقدس در چنین تصورهایی به خودي خود بیانگر تقدس آن 

/ رویا  (پیش بین تجربیات ناخودآگاه حضور نیست. باید

گونه) و فرا آگاه (فرا / متعالی) تمایز قائل بود. در غیر این 

اها بسیاري از رویبینیم، مثل آنچه در اکنکار می –صورت 

زي این چی –شوند جزو تجربیات معنوي در نظر گرفته می

 نام دارد، این نوع تفکر باعث» پیش / فرا اشتباه«است که 
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ام آمیز و ظهورهاي الهبا  ذهنی ابتداییِ تصاویراشتباه گرفتن 

  شود. اصیل معنوي می

  

ن که دیوید از آي پیش / فرا) (یا همان مغالطهپیش / فرا  اشتباه

شد.  طرحمکند، بحثی است که ابتدا توسط کن ویلبر صحبت می

ین طرز تفکر است که آگاهی انسانی در چند این مبحث مبتنی بر ا

 يمرحله توسعه یافته است. مراحل ابتدایی که قبل از مرحله

نام دارند. مراحل » منطقیپیش «استدالل و منطق قرار دارند 

» منطقیرا ف«اي که فراتر از استدالالت منطقی قرار دارند پیشرفته

  نام دارند. 

دهد که مردم عموماً تفکر مطابق با کن، مشکل در جایی روي می

گیرند. براي بالعکس اشتباه می و منطقیرا با تفکر فرا  منطقیپیش 

نمونه، دانشمندان ممکن است کسانی را که به خرافات عقیده 

آگاهی  تجربیاتهستند، با کسانی که به  منطقیدارند، که پیش 

اند در یک دسته جاي دهند. چرا؟ زیرا این کهکشانی دست یافته
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نشمندان بر این باور هستند که هر دو این دسته افراد تفکري دا

دارند، و تمامی کسانی که در این دسته  منطقیغیراستداللی و غیر

  هستند.  منطقیقرار گیرند جزو گروه پیش 

با  17از طرف دیگر، بعید نیست در بین جویندگان عصر جدید

طقی، نکنند تمامی تفکرات غیر ممی کسانی مواجه شویم که فکر

داراي سطح باالیی هستند. این افراد اغلب با تعلیماتی مواجه 

ر این کنند، و بشوند که احساسات ابتدایی را در انسان بیدار میمی

باط با برقراري ارت يهباور هستند که بیدار شدن این احساسات نشان

  . باشدمیسطوح باالي آگاهی 

یرا وع را درك کنند زتوانند به راحتی این موضها مییستاکاغلبِ 

پال به تفصیل در این باره صحبت کرده بود. پال به همان دلیلی که 

این  ،ردکرا بسط داد در این باره صحبت می کن ویبلر این موضوع

اه نگیرند و : مردم این سطوح متفاوت را با هم اشتبدلیل که

                                                           

17 New Age 
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ها از طریق معنوي و ها باعث دور شدن آنآن استدالالت اشتباه

  قرار گرفتن در جهانی متفاوت از طریق معنوي نشود. 

هاي خود به این موضوع ها و کتابپال در تعدادي از سخنرانی

پر از مشکالت جدي در  ،اشاره کرده است که موضوع معنویت

انی الً از واژگان یکسباشد. نویسندگان معموشناسی میمبحث معنا 

ها با هم متفاوت است. حجم زیادي نظور آنکنند ولی ماستفاده می

پایه و اساس هستند، در حالی که مبهم و بی ،از مکتوبات معنوي

دهند. واژگانی همچون خودشناسی خود را عمیق و متعالی جلوه می

شوند، شناسی براي تحت تأثیر قرار دادن دیگران استفاده میو خدا

تعالی هیچ م در حالی که نویسنده در مورد معناي این سطوح

  داند. نمی

کارکشته به راحتی این پرده دود را تشخیص  18مسافر معنويِ

که تازه قدم در کند، ولی براي کسی و از آن عبور میدهد می

                                                           

18 Spiritual Traveler به معناي مسافر معنوي، الزم به اشاره است که در :

» وحسفیر ر«این واژه به صورت  ي اکنکار در ایران،تمامی کتب ترجمه شده
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، این بازي با واژگان بسیار خطرناك است. به اندطریق معنوي نهاده

 همین خاطر، همان طور که پال گفت، باید به عمق معناي واژگانِ

ه منظور تصور نکنیم کاده شده توسط نویسنده دست یابیم، و استف

توانیم نویسندگان است. به محض انجام این کار، می دیگراو مانند 

ز ترجمه کنیم، و ا فهم خودقابلِ ها را مطابق با زبانِ هاي آننوشته

واژگان خود استفاده کنیم. تا آن زمان، امکان رویدادن گفتمان 

  هاي معنوي وجود نخواهد داشت. واقعی در زمینه

 که وا هاي دیوید در آخرین پاراگرافگردیم به حرفاکنون برمی

؛ او مدعی است که بسیاري از تجربیاتی که آورده شده بود در باال

و این  ،افتداتفاق میکنند در وضعیت رویا ها گزارش مییستکا

یات تجرببا ها را هستند و نباید آن منطقیان پیش رویاها تفکر

 ستگرفت. این دقیقاً چیزي ا اشتباههستند،  منطقیمعنوي که فرا

                                                           

محترم،  يولی با توجه به اختالف معنایی و تأکید نویسنده ترجمه شده است،

تر عناي اصلی آن نزدیکسعی شده است در این کتاب از واژگانی که به م

  هستند استفاده شود. (مترجم)
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شود، به همین خاطر هم هست اسوامی آموزش داده میکه در راد

ها هیچ توجهی به یادگیري در حین رویا ندارند. اینجاست که آن

کند که تیرمان درست به مشکلی که کن ویبلر از آن صحبت می

  اصابت کرده است.

ند، هست منطقیکه پیش  وجود دارندور که سطوح رویایی همان ط

نیز  طقیمنفراتر از سطح داند که سطوح رویایی مشخصاً دیوید نمی

در باال مشخص است که او  و از پاراگراف دیویدد. نوجود دار

 ودخ دهد. در نتیجه،قرار می منطقیپیش يرا در دسته هاتمامی آن

ا در آن ها رسیتکاپیش/فرایی که  اشتباهدیوید است که در چاه 

  بیند، افتاده است. گرفتار می

 كااین بدان معنی نیست که ما باید تمامی تجربیاتی که با اساتید 

تاد ام که اسظر بگیریم. در موارد متعددي دیدهداریم را متعالی در ن

ی از سمبولی از سطح باالي آگاهی خود رویابین است، یا سمبول

ده تواند نشان دهنرویابین. حضور تصویر استاد در رویا میوجدان 

این باشد که چیزي از ناخودآگاه سعی دارد در خودآگاه متجلی 
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شود، یا شاید رویاي به حقیقت پیوستن آرزویی باشد. همانطور که 

الزم است معناي واژگان دیگران را بیاموزیم، به همان صورت زبان 

یاموزیم. در غیر اینصورت، ممکن بباید رویاهاي خودمان را هم 

فسیر روع به ت، شکنیم ها را دركآن اینکه است به راحتی پیش از

  ها کنیم. و قضاوت در مورد آن

دانم الت و اعتبار، باید بگویم که نمیپیش از پایان دادن به بحث اص

چرا دیوید اینقدر به موضوع ربازارتارز متمرکز شد. مشخصاً وقتی 

ربیات با سطوح باالي آگاهی باشد، مالقات با بحث در مورد تج

در ها یستکا ربازار تارز تنها بخش کوچکی از چیزي است که

ی باري دیگر، دیوید سعاند. ولی اکنکار معتبر و با ارزش یافته

 يکند تمامی این تصویر را تحریف کرده و به صورت یک تکهمی

  کوچک به نمایش بگذارد. 

مشروعیت کن  دهد که هرچند ابزارهايمیاین موضوع به ما نشان 

ه و نامفرا ارزش زیادي در ایجاد واژه/پیش اشتباهویلبر و بحث 



 تمام حقیقت

1100 
 

م توانند مردزبانی عمومی براي گفتمان آزاد دارد، در عین حال می

  دانند. یدانند، ممی آنچهرا به اشتباه واداشته تا فکر کنند بیش از 

کنکار اي آینده دیوید به آخرین بخش از این فصل که ،پس از این

  پردازد. نامید، می

  

  ي اکنکارآینده

  

ته نوش خود پروفسور مارك جورگنسمیِر در مقدمه کتاب

هایی که در مورد تاریخچه با وجود آشکارسازيبود که 

همچنان بدون آشفتگی زیادي ولی آن ام، انجام داده اکنکار

نویسد، خواهد داد. جورگنسمیر مید ادامه به بقاي خو

توانند یک گروه را انتقادات بیرونی بعضی اوقات می«

بیشتر حفاظت و  تحکم کرده و از ایمان اعضاي آنمس

 UFOند، این تناقضی است که در مطالعه فرقه نپشتیبانی ک

اشتباه از  هنگامی که پیشگوییتوسط لئون فستینگر، به نام 
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شک، کسانی در اکنکار بی» شد.داده ، نشان آیدآب در می

هستند که ناامیدانه آن را ترك خواهند کرد (همانطور که تا 

اند)، ولی در نهایت کلیت کنون کسانی این کار را کرده

  اعضا در سر جاي خود باقی خواهند ماند.

 هايشود که گروهرا اینگونه است؟ چه چیزي باعث میچ

  قالبی به حیات خود ادامه دهند؟ 

  

گویم، و آن این است پاسخ به این سوال تنها یک چیز میمن در 

ام، با تمامی چیزهایی که در پاسخ به کتاب دیوید نوشته :که

هاي شخصی ها و تبعیضاطالعات تحریف شده، سوء برداشت

ام، بعید است که دیوید نظر خود را در مورد دیوید را نشان داده

داده  اینکه نشاناکنکار تغییر دهد. چرا اینگونه است؟ چرا بعد از 

پایه و ضعیف هستند، و در بسیاري از بی شد بهترین مدارك او

ا بر علیه اکنکار پ تباه هستند، چرا هنوز به اتهامات خودموارد اش
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واالت یافت شد، سواالت کند؟ هر زمان پاسخ به این سفشاري می

  دیوید هم در باال جواب داده خواهد شد. 

 جامان برايکاري که دیوید در تالش  ،به عبارت دیگر، از اساس

ستند آن کسانی ه ،. مشکلها و مکاتب نداردربطی به فرقه آن است

دانند و در عین حال دانند، میکنند بیش از آنچه میکه فکر می

سیستم اعتقادي خود را درك کنند. همانطور قادر نیستند فراتر از 

که پروفسور مارك جورگنسمیِر گفت، در این وضعیت مردم در 

 ،داخل سیستم عقیدتی خود محبوس شده و بحث بر علیه آن سیستم

شود. ادریس شاه هم به همین نکته اشاره تنها باعث تقویت آن می

 یا وقتی کنیمخود را بیان میهاي عمومی داشت: وقتی قضاوت

ا م هايِشویم قضاوتدهیم، باعث مینظرات خود را نشر می

  .شوندمتوقف  ما مستحکم شده و توانایی یادگیريِ

درس اصلی در اینجا همان است که ادریس شاه گفت: باید چگونه 

یات تجرب يخصوص در زمینه بهآموختن را بیاموزیم. این موضوع 

تنها راداري که کشتی ما  که در آنکند صدق میو  دانش معنوي 
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شهود و قابلیت ذاتی روح در دیدن و ادراك  ،کندرا هدایت می

  است. 

  

  دیوید اینگونه ادامه می دهد:

ند پال مان منطقی در پاسخ به این سوال بعضی انسان گرایانِ

حی اي به ساده لوگویند که انسان تمایل بالفطرهمی 19کرتز

و زودباوري دارد، و حاضر است به خاطر خود چیزي را باور 

ر طرف دیگ ازشده است.  دركکند که غلط بوده و اشتباه 

گویند که می 20بعضی محققان دلسوز مانند مرسی الیاد

مشتق شده است، که حقایقی  یباورهاي دینی از عرفان

 عداديت مقدس و مرتبط با یک گروه یا مکتبی متشکل از

، هاي آکادمیک... به این ترتیب، در این حلقه هستندافراد 

آیا واقعاً حقیقت دارد؟«گر و تکراري مانند هدایت سواالت« 

شود، کنار گذاشته می» آیا واقعاً این اتفاق افتاده است؟«یا 

                                                           

19 Paul Kurtz 
20 Mircea Eliade 
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را به  »رفع ابهام اشتباه«شود، یا برچسب نقل در پرانتز می

  زنند.ها میآن

را به نمایش  تندرویی هايباال جبهه دیدگاههر دو 

باورهاي ي بررسی که در حال حاضر، وظیفه گذارندمی

. دیدگاه اول که کسانی مانند کارل به عهده دارند را دینی

د، دهنساگان، پال کرتز، ایساك آسیمو، آن را ترویج می

ایی علم را نسبت به شهود مادي گر يرویکردهاي لجوجانه

دهد. دیدگاه دوم، آنطور هاي غیر منطقی نشان میو بصیرت

شود، و کسانی چون ترویج می 21پدیدارشناسی مکتبکه در 

مرسی الیاد و رابرد س. الوود، ج.ر.، در این مکتب حضور 

 ،و غیرکاهنده 22همدالنهرویکردهاي دارند، تنها بیانگر 

                                                           

21 Phenomenologist School 
٢٢ Emphathic : این دیدگاه که وقتی فرد به یک تصویر هنري یا قطعه

ود کند، احساسات خنگاه میباشد) (که در اینجا منظور دین و مکاتب میهنري 

  (مترجم)یابد. را در آن می
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هاي معنوي است. ولی اگر فقط این دو نسبت به پدیده

جود داشتند، یک مسیر ما را به کاستن ادیان تا دیدگاه و

که خدا این«(یعنی  طبیعت شناختی –هاي روانشناختی ریشه

را در خاطرات مبهم باقی مانده از مامایی که ما را به دنیا 

و مسیر دیگر ما را به این  کردهدایت می »)آورد بشناسیم

 هک کردکامالً اشتباه و گمراه کننده هدایت می ينتیجه

  »تمامی ادیان یکی هستند.«

  

من با این حرف دیوید موافقم. درست است که هر دو دیدگاه 

د، ولی در عین حال هر ندهتفکرات جالبی در این موضوع به ما می

ها باشند. آنها میبینیهاي دیگر جهانمحدودیت يدو نشان دهنده

تمامی تجربیات دینی و باورها را دسته بندي کنند،  تا انددر تالش

ترین دیدگاه بر ولی در آخر دیدگاه خود را به عنوان حقیقی

ها عه آنمورد مطال گزینند. این افراد باور دارند که تعلیمات دینیِمی

ها همچنین باور دارند که رویکرد آن تنها تا بخشی حقیقی هستند، و
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ارت دیگر، کاري که این محققان رویکردي حقیقی است. به عب

کنند. یخود را ترقیب م دینیِ کنند این است که سیستم عقیدتیِمی

کنند. این تنها اتفاقی است که در ها تعلیمات خود را موعظه میآن

اینجا در حال روي دادن است. جهان آکادمیک تمایل دارد 

دتی عقیهاي عالی جلوه دهد، گویی که از سیستماقدامات خود را مت

  . استبرتر  ،ندککه مطالعه می

  

  دهد:دیوید اینگونه ادامه می

هاي جدید معنوي، مانند اکنکار نیاز آنچه در بررسی جنبش

علم -پدیده شناسی«است، مادي گرایی قرن نوزدهم یا 

نیست، بلکه یک روش انتقادي و جامع مانند روشی  »تفسیر

 و (دیک آنتونی ویک خداي اجتماعی که ویلبر در کتاب 

) ارائه دادند، 1987(تصمیمات معنوي بروس اکر) در کتاب 

باشد. تنها با استفاده از این روش است که ادعاهاي می
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ی وارد نورِ بررسها از تاریکی جهل خارج شده و عرفانی فرقه

  . شودمی منطقی

  

در واقع، از نظر من آنچه واقعاً نیاز است گفتگویی آزاد است. 

دیوید هنوز به دنبال یک سیستم اعتقادي بزرگ است که بتواند 

که بتواند معناي  منطقیمشکالت جهان را حل کند، یک روش 

را فاش سازد، ولی مشکل اصلی این است که  منطقی-تجربیات فرا

دانیم چطور یم. و هنوز نمیاما هنوز چگونه آموختن را نیاموخته

  توان گفتگویی هوشمندانه و آزاد داشت. می

آن  شدن بستهباعث  ،یک دیدگاه خاصدر مورد  ي آزادگفتگو

غییر ت ،مزیموآکند تا وقتی چیزي میشود، بلکه ما را آزاد مینمی

ا بحث باشیم یا بتوانیم دیگران ر يکنیم. الزم نیست که برنده

متقاعد کنیم که دیدگاه ما دیدگاه درست است، مهم این است که 

یریم. بتوانیم از یکدیگر یادبگدر آن  کهبتوانیم محیطی بسازیم 

بعد نظر خود را عوض کنیم. اگر توانیم چیزي بگوییم و می
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ت به وهاي متفاگیریم باید قادر باشیم از دیدگاهخواهیم یاد بمی

ال یک گوید، به دنبه کنیم؛ نباید آنطور که دیوید میموضوع نگا

روش جامع و انتقادي باشیم. اولویت اصلی ما باید آموختن باشد، 

  نه درست گفتن.

  

  رساند:فصل از کتاب خود را به پایان می دیوید با پاراگراف زیر این

در نهایت باید بگویم که چون اکنکار هرگز واقعاً اجازه 

ررسی و تحقیق بدون تعصب و آزادانه در زندگی و کار ب

دهد، فکر نکنم در آینده محققان هم خود را نمی گذاربنیان

چنین فرصتی داشته باشند. ولی اگر اکنکار به این روش 

خود ادامه دهد، محققان آتی و جویندگان  يمحافظه کارانه

 موجود در سیستم خود را عقیم خواهد کرد. و آخر منطقیِ

ررسی منطقی باز از همه، دینی که نخواهد خود را براي ب

 ود خ توان با هیچ استداللی از پیروانِبگذارد، هرگز نمی

  را باور داشته باشند.  آن بخواهد که اصالت
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ث . اینکار باعآمدوشم کند. یه جورایی خمحققان آتی را عقیم می

  شود؟ هاي محققان میژن مخزن کم شدن

در این رابطه باید پرسید، تحقیقات بدون تعصب چیست؟ آیا واقعاً 

  چنین چیزي وجود دارد؟ 

هاي دیوید در اینجا وجود دارد این است که مشکلی که در حرف

اساساً باور دارد که حتماً محققانی مستقل و از بیرون باید باشند تا 

ی سحقیقت تشخیص دهند. چرا؟ چرا برراز غیربتوانند حقیقت را 

خود براي تعیین معناي  ،اي که هر فرد یا جوینده معنويو مطالعه

اً کند؟ چرا حتمکفایت نمی دهد،انجام می خودآن تعلیمات براي 

متشکل از محققان و افراد آکادمیک  باید یک مجراي خارجیِ

  باشند که بتوانند حقیقت را براي بقیه تعیین کنند؟ 

ام کاملی باید از زندگی پال انجکند که مطالعه چرا دیوید فکر می

ارد د شود تا اکنکارِ امروز را شناخت؟ اکنکار استاد در قید حیاتی

دهد، تعلیمات تغییر کرده و رشد که متفاوت از پال آموزش می

اید طبیعی کند بکنند. این در طریقتی که گفتگو را تشویق میمی
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نگ، به معنی ست، سهایستاکباشد. زیرا از طریق گفتگو، یا به قول 

ه است ک با دیگران در رابطه با روح حقیقتاي حقیقی جلسه

ا اشاره اید در اینجبندند. (بمات در تارو پود زندگی ما نقش میتعلی

هایی که با پیروان کیرپال شرکت کردم، سنگکنم که در ست

فضاي بسیار کمی براي گفتگو وجود دارد، این موضوع به اختالف 

ها معموالً مشتمل بر سنگ آناره دارد. ستفاحش دیگري اش

 اي در سکوتا خواندن متون مقدس و بعد مراقبهکتاب خواندن ی

  است، بدون صحبت یا بحث.)

هاي ضبط در کتاب یا سخنرانی طریق معنوي چیزي نیست که بتوان

ل ها است. اوایشده آن را یافت. بلکه چیزي خیلی پویاتر از این

  درك اکنکار در امروز دارد؟  زندگی پال چه ربطی به

ت. همیشه زندگی پال از نظرم قبول دارم که خیلی جالب اس

هاي ها و الهامها درسیستکا من انگیز بوده است. از نظرشگفت

ن توان از آدانم چطور می. ولی نمیبگیرندتوانند از آن زیادي می

 ا توجه بهباگر نتوانیم اکنکار را براي تعریف اکنکار استفاده کرد. 
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آنچه امروز است بشناسیم، چرا به عقب برگردیم تا دید بهتري پیدا 

  تلسکوپ نیست؟  انتهايکار نگاه کردن از کنیم؟ آیا این

ا موضوعی را ب هایی به یک چِالنامههایی به نام پال در دیسکورس

ها یستکاشروع کرد و در آن از » كاگسترش پیغام «عنوان 

ی مشارکت کنند، حت كاخواسته بود تا در صحبت در مورد طریق 

 بیشتر ،که با فعال بودن دانستار را نیاورند، زیرا او میاگر نام اکنک

آموزیم. از نظرم بیشتر از به اشتراك گذاشتن اصول تر میو عمیق

  . گفتمان معنوي بود همان روحِ معنوي، قصد پال در اصل گسترش

در راستاي کمک در آماده سازي  هایی به یک چِالنامهکتاب 

در مورد موضوعات  ،ها براي مشارکت در گفتمان آزادیستاک

معنوي نوشته شد. براي اینکه بتوانیم گفتمانی ارزشمند داشته باشیم 

گیري باید در مورد ادیان روز دنیا با خبر باشیم، باید از نحوه شکل

توانند بر جهان آن باورها میباورها در طول تاریخ و تأثیري که 

فتمانی مسئولیت گ يداشته باشند با خبر باشیم. این امر نشان دهنده

ي ورا حقیقی و معنوي است، و البته چالشی واقعی. این موضوع
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باشد. بلکه گفتمان حقیقی اصول دگم می يهرگونه اشاعه

ي تبادل، یادگیري و رشد معنوي است که از گام گذاشتن معجزه

  .آیدمیطریق تجربیات معنوي در معیت دیگران به دست  در

ن همین بود. ای» كاگسترش پیغام «قصد اصلی پال از  من از نظر

  گیرد. ت که همچون آتش همه جا را فرا میاي اسجرقه

من با این نظر دیوید که دنیا به یک روش جامع و انتقادي یا سیستم 

گر جستن نسبت به تمامی دیي اعتقادي نیاز دارد که سعی آن برتر

آنچه نیاز داریم  من هاي اعتقادي باشد، مخالفم. از نظرسیستم

گسترش سطوح آگاهی است،  ينحوه ابزاري براي آموختنِ

هاي رفیع واقعیت، و همچنین نظاره کردن از آن به جهان مخصوصاً

ادن بدون گیر افتهاي اعتقادي سطح آگاهی و درك تمامی سیستم

  ها. از آندر هیچ یک 

در باور من مردم هم امروز به دنبال گفتمان آزادي هستند که در 

مامی ت خود حقیقت در مسیر يجرقه پی ریسمان طالیی و نامرئیِ

بگیرد. جویندگان ها و سطوح متفاوت تجربه را در بردیدگاه
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هایی که دانش از آن آموختنحقیقت همیشه راهی براي مالقات و 

خواهند یافت. ارتباط  ،دارند را هی انسانیالزم براي صعود آگا

مستقیم با این وجودها مناظري از آگاهی را براي فرد گشوده و 

سازد. آنچه نیاز بیدار می خود ح را جهت رویارویی با خرد ذاتیرو

آکادمیک  يداریم یادگیري از این وجودها است، نه مطالعه

 رده و بر روي آنرا دسته بندي ک هاآن تعلیماتها که زندگی آن

  زند. برچسب می

دارد گفتمانی آزاد و  و در آخر، اگر آنچه در اینجا وجود

اي به گفتمان آزاد نباشد، پس حتماً من در حال تجربه نامهدعوت

گفت. از آن توهماتی هستم که دیوید مییکی 
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  فصل نهم

  میانیدوران 

  

چند سال اولی که هارلد کلمپ رهبر معنوي اکنکار شد 

کوتاه اکنکار بود. دانشجویان  چهترین دوره در تاریخپرآشوب

معنوي همیشه در مواجهه با تغییر و تحوالت استاد جدید دست و 

د اي جدیزنند. و در همین حال اکنکار در حالِ گذار به مرحلهپا می

یح توضتري در فصل دوازده به صورت کاملر که بود که همانطو

  کرد. هاي بیشتري ایجاد میخواهم داد، این موضوع چالش

در قید حیات شد، طی  كااستاد  اینکه هارولد کمی بعد از

ي برنامه 1980ن بار در سال گفتگویی به من گفت که داروین اولی
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گذاشت.  انمعرفی او به عنوان استاد بعدي را با او در میمبنی بر  خود

یده رسزمان تحویل مقام رهبري اکنکار سردانست که داروین می

بدون هیچ حرفی گذشت. یک  1980است ولی سمینار جهانی سال 

، داروین در نهایت این را 1981سال گذشت و سپس در اکتبر سال 

اعالم کرد. کمی بعد، داروین طی یک سري سخنرانی به صورت 

 كااینکه هارولد استاد  ضمنه در غیر مستقیم عنوان کرده بود ک

ماند. این در قید حیات است، داروین همچنان در مقام ماهانتا می

  یعنی چه؟ رهبر معنوي واقعی اکنکار که بود؟ 

  

  نوشت: دیوید لین در کتاب خود

هارلد کلمپ را به  1981هنگامی که داروین گراس در سال 

 اصالًمعرفی کرد » در قید حیاتاستاد اك «عنوان 

را از اکنکار  دانست که دو سال بعد جانشینِ او، وينمی

را متوقف کرده و بر علیه  او هايکرده، فروش کتاب اخراج



 تمام حقیقت

1116 
 

و  تحق کپی رایاو دعوي قضایی با موضوع زیر پا گذاشتن 

  کند. این موضوع دقیقاً اتفاق افتاد.مقررات کار اقامه می

  

اد، با حذف چیزي است که اتفاق افت يخوب این خالصه

  .ي آنهاترین بخشجذاب

وانم تیست صحبت کرده بودم، میکامن که در آن دوران با صدها 

بگویم که صدها تجربه و دیدگاه متفاوت در رابطه با رویدادهاي 

ست یکاوجود داشت. هرگز دیدگاه یک  در آن زمان شکل گرفته

دهد را کردند آنچه روي مینبود. بعضی سعی می یکیبا دیگري 

هاي متفاوتی براي ها و روشکار تنها راهتوضیح دهند، ولی این

  کرد. نگاه کردن به قضیه ایجاد می

ودند که هاي پال افتاده بمثال بعضی به یاد یکی از دیسکورسبراي 

به  جنگند، حتینوشته شده بود که با هم می كادر آن از دو استاد 

خوشبختانه آنقدر بد به هم کنند (به قول پال هم سنگ پرت می

ه آن گفتند کخورد.) بقیه میکردند که به دیگري نمیپرت می
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 كاداستان هیچ ربطی به ماجرا ندارد چون داروین دیگر استاد 

وین ارخود را از دست داده است. بعضی هنوز قالب د شکوهنبود، او 

یات بدانستند معناي این تجردیدند. نمیرا به عنوان استاد درون می

  چیست.

چه نخود باید معناي آ ییستکابا گذشت زمان، مشخص شد که هر 

مشخص کند. و دقیقاً همینطور  در حال وقوع است را براي خود

  باید باشد. 

وابستگی به استاد بیرون، سازمان بیرونی یا اعالنات بیرونی معناي 

ال دنب ،کنند. تنها راهدرون را پنهان میدر در حال وقوع  تتغییرا

ها قراري تماس با درون و یافتن پاسخگذار واقعی با بردورانِ کردن 

به این ترتیب بود که این ناسازگاري . میسر است ما خود از طریق

 نِتها را مجبور به رفیستکااي شد که بین داروین و هارولد تجربه

ود دیگري وج يگزینهبه درون کرد تا حقیقت را بیابند. هیچ 

شد پاسخی یافت. این یکی یرا در هیچ جاي دیگري نمینداشت، ز

  تغییر بود.  هاي آن دورانِاز بزرگترین مزیت
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  درس ناسازگاري

  

اگر از نظر شما اختالف بین هارولد و داروین نشان از یک اشتباه 

 _یعنی اشتباهی روي داده بود که چنین چیزي اتفاق افتاد  _بود 

آن زمان همین دیدگاه را داشتند.  ها دریستکابدانید که خیلی از 

اگر طریق معنوي تحت هدایت مقدس است، چطور ممکن است 

چنین اختالف و اشتباهی روي دهد؟ چطور ممکن است دو استاد 

  را حل کنند؟ خودنتوانند اختالفات

هاي همانند بقیه، من هم سواالت خود را به مراقبه بردم و از تکنیک

ین بپرسم که ا كاز دیگر اساتید سفر روح استفاده کردم تا ا

  را شگفت زده کرد. ن ها ممشکالت به خاطر چیست. پاسخ آن

ها ام. آنشده متحیرو از من پرسیدند که چرا  تمامی اساتید خندیدند

گفتند که هیچ یک از این اتفاقات چیز جدیدي نیست؛ در گذشته 

زي را یبارها این اتفاق افتاده است. هرگز انتظار شنیدن چنین چ
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 هاينداشتم. مشخص بود که خیلی چیزها باید در مورد صورت

  آموختم. استاد می

ویند را ند به من بگسعی داشتها آندر طول سالیان سال حقیقتی که 

 همیشه با ورود استاد جدید سردرگمیو  کشمکشام. به عینه دیده

، پنجمین 1آید. در واقع، همانطور که بابوجی ماهاراجپیش می

اسوامی در زیر نوشته در سلسله پدران راد تانت ماسگوروي 

  است، باید انتظار چنین اتفاقاتی را داشت:

  

در  يها (اساتید) همیشه با خود فعالیت بیشترنتورود سا

مراکز کَل و مایا (منفی و توهم) را به همراه دارد، زیرا در 

صورت گرفته هاي کنند مانع تالشها سعی میاین زمان آن

شوند. این نیروهاي  سازي و رهاسازي معنويدر راستاي آزاد

اهر ظ ست سنگهاي متفاوتی حتی در خود منفی در قالب

  شوند ...می

                                                           

1 Babuji Maharaj 
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ها در نوع خود مفید هستند. با وجودي که این فعالیت

 شخصِ از نیروهاي تحتانی با هدف ایجاد ممانعت در طریقِ

ها زنند، ولی این چالشخود گذشته دست به این کارها می

ي هغریزکنند تا بتواند حقیقی کمک می 2به ست سنگی

ه جزو زظریف معنوي را در خود تقویت کند، این غری

  باشد. دایت روح به نواحی خالص معنوي میملزومات ه

  

نت داس (دانشجوي برتر بابوجی ماهاراج) در رابطه با این سا

  کلمات نوشته است:

  

ها اشاره ربال کردن که در جمالت فوق به آنس و غرَاین ه

یک از   بعد از فوت هر ،این سلسله تأسیسشد، از زمان 

روي داده است، رویداد این اتفاق  تانت ماس گوروهاي

براي رشد معنوي و پیشرفت گروه اصلی، ضروري است. 

کسانی که آرزوي حقیقی و خالص رشد معنوي را نداشته 

                                                           

2 Satsangi 
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د را هاي خوهم پیوسته و گروه اصله گرفته، بهباشند، ف

  دهند. تشکیل می

  

تجربیات رایجی هستند که براي  ،به عبارت دیگر، این برخوردها

رهبران معنوي جدید روي داده و مزایاي مخفی و زیادي با خود به 

  همراه دارند. 

  

  میراث مقام معنوي
  

شویم که پال هم در زمان شروع با نگاه به گذشته متوجه می

فت، روي او قرار گردروقتی که کیرپال سینگ روي خود تعلیمات

ساده نبود. ها مواجه شد. براي پال هم مانند هارلد با همین تالطم

ه قرار گرفت هاآن روبرويها به کسانی که آن يپیش از آن، هر دو

بودند، نزدیک بودند. داروین هم با مشکالت مشابهی در رویارویی 

بودند ولی حال  او ال که قبالً دوستانِبا تعدادي واصلین با

  توانستند او را به عنوان استاد بپذیرند، مواجه شد. نمی
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گیرد. این چیزي نیست که بتوان جایگاه معنوي از درون نشأت می

با یک حکم یا دستور آن را به کسی واگذار یا نسبت داد. در نتیجه 

ر معنوي هور رهبطبیعتاً باید انتظار داشت که نیروهایی بر علیه ظ

جدید دست به کار شوند. این در واقع همان چیزي است که هر 

ه ک شویمشویم. متوجه مییک از ما با رشد معنوي با آن مواجه می

  . بکشانندخواهند ما را عقب دیگران واکنش نشان داده و می

نزدیک بودند شاهد بودند که مجبور بود  هایی که به داروینآن

ویل دهد، آنطور که رهبري اکنکار خواسته عصاي قدرت را تح

قیقاً این وضع د ، ولیحفظ کندبود. او سعی کرد تا جایگاه خود را 

فیزیکی  با انواع مشکالتسوزاند. او میزنده داشت او را زنده

 ردک ز جمله دردهاي شدید کمر که او را مجبوردرگیر شده بود، ا

ونی در يشاهد مبارزههاي بسیاري یستاک دارو روي بیاورد.به  تا

دي بع يرهبري او به پایان رسیده بود و مرحله ياو بودند. مرحله

فرا رسیده بود. باور من بر این است که در نهایت داروین به هدایت 

  درونی احترام گذاشته و به اراده خود کنار کشید.
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  پال گفته بود که:خود حتی 

  

اینکه  یا علل افتدیاینکه چرا در این کار بعضی اتفاقات م

خواهند، یا اینکه چرا اساتید چرا یک جانشین خاصی را می

خواهند کارهاي خاصی انجام شود، براي من فاش نشده می

وقت دانستم، آناست. شاید باید اینگونه باشد. چون اگر می

  نمایان بود.  نم در جایگاهی بودم که آینده در دانشِ

  

، پال در مورد هاي خردیادداشتکتاب در ، 1971فوریه  1تاریخ در 

  نوشته باال بیشتر توضیح داد:

  

کنند الگو یا فرمول استانداردي براي دوره بعضی سعی می

د. هاي معنوي بیابنغول سرنوشت اینزندگی، نوع کالبد، و 

ولی بگذارید به شما بگویم که هیچ الگویی براي آن وجود 

 بشريِغیرِعت ندارد، و تنها فرمول موجود چیزي است که طبی

  سوگماد را نشان دهد ...
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اینکه آیا زندگی استادي کوتاه یا بلند باشد، اینکه چه بدنی 

داشته باشد و غیره هرگز به شخص بستگی ندارد، بلکه 

اید که باید انجام شود و اینکه چگونه ب داردبستگی به کاري 

  مورد استفاده واقع شود ...

که مردم از خدایی حال شاید این موضوع مطابق با درکی 

صورت نباشد، ولی در هر ،ي عشق دارندبخشندهرحمان و 

ه این ي برسد کاینگونه است و وقتی که سطح آگاهی به حد

 به اینتوان دید که واکنش منفی موضوع درك شود، می

شود که ماهیت کالبد را موضوع از این جهل ناشی می

ت، انسان اسایم، کالبد ابزاري موقت براي هر فراموش کرده

د، این کننگاه کسانی که براي سوگماد کار میولی در جای

در جهان  او کالبد مستقیماً توسط سوگماد براي تأمین اهداف

  گیرد. مورد استفاده قرار می
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ه ل روزهایی کاست. در طو مشخصاً این موضوع به نظر غیربشري

ردند، کا را براي کسانی که به او کمک میهپال استاد بود، وصل

هایی شد بازههایی که داده میکرد. بعضی اوقات وصلتسریع می

ها تر از یک سال داشتند. که مشکالتی را براي بعضی از آنکوتاه

ها به سرعت در حال تغییر بود و ایجاد کرده بود، زیرا آگاهی آن

ها در به نحوي که مواجه شدن آن ،شدها تسریع میکارماي آن

نکار ها در آخر اکچیز عجیبی نبود. خیلی از آن آینده با مشکالت،

دن براي ریشه دوانی کنم که زمان کافیرا ترك کردند. فکر نمی

وین . به یاد دارم که دارباشند اي طریق معنوي را داشتهدر اصول پایه

کرد، او توضیح داد که یک روز به این موضوع اشاره می شخصاً

ها کاهش یستکاخود را به خاطر ها کند سرعت وصلسعی می

  دهد. 

، به همراه داشت شاید این اقدام پال که چنین مشکالتی را با خود

د وروح باشد، ولی در واقع خواست این افراد این ببه نظر سرد و بی

وانده خاین افراد را فرا  كادانست که که با پال کار کنند، و پال می
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ها ه آنبه او کمک کنند. بدر توسعه تعلیمات جدید اکنکار تا  است

نحو  نشد تا بتوانند در این کار کمک کنند تا به ایده میوصل دا

 هاي کوتاهی که تعلیمات تبدیلفرصت طالیی شرکت در آن سال

  به یک جنبش معنوي شد، را داشته باشند. 

 1970ال به اکنکار ملحق شد، در س 1968داروین به شخصه در سال 

. این خیلی خیلی شد كااستاد  1971واصل حلقه پنج شد و در سال 

سریع اتفاق افتاد، حتی اگر در زندگی قبلی خود تعلیمات را 

 ،گذرانیده باشد. ولی همانطور که پال گفت، سوگماد اینگونه

کند. شاید به نظر درست نباشد، اهداف خود را در جهان اجرا می

دهنده این است که ما تمام حقیقت را در  ولی این نظر تنها نشان

ایم. ما هنوز بخش شگفت انگیزي از نحوه شگفتگی و رشد نیافته

  ایم. طریق را درك نکرده

  

  سلسله معنوي
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خود را در این مورد خاصِ  دانید، دیوید لین دیدگاههمانطور که می

 یدگردد. دیوخود باز می داشت. در این باره او دوباره به تفکرات

  نوشت که:

  

  چه اتفاقی افتاد؟

آغاز نشد؛ بلکه  1983دردسرهاي داروین گراس در سال 

ا یل (اتکینسون) توئیچل او ردوازده سال قبل هنگامی که گ

 1971در سال  ،، پال توئیچلخود به عنوان جانشین همسر

هاي معرفی کرد آغاز شد؛ به خاطر اینکه بر خالف افسانه

هیچ پایه و اساسی از نظر » وایراگینظام برادران «اکنکار، 

تاریخی ندارد. این مفهوم یک عبارت ادبی خیالی است که 

در  نه از عرفان و یگانگیپال توئیچل براي ایجاد حسی دوگا

 در اکنکار چیزي آن را خلق کرد. جانشینی تعلیمات خود

توسط جمعی از  ناملموسهاي درون و نیست که در جهان

دار مانند فوبی کوانتز، ربازار سامی خندهعرفاي واال مقام با ا
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تارز، و یائوبل ساکابی انجام شود، بلکه منتج از فرآیندي 

 هايچنین سازمان هایی کهدام که باکامالً انسانی است، 

. بگذارید ساده باشد، همراه میانددهاز آن پر ش یانسان

بگویم، پال توئیچل داروین گراس را انتخاب نکرد؛ همسر 

واهید خل یعنی گیل این کار را کرد، که (هر طور میتوئیچ

استاد  با ،درست کمی بعد از آن و در این باره قضاوت کنید)

، صورتازدواج کرد. به همین  ،داروین ، یعنی»جدید«

ر د خیالی لد کلمپ توسط نظام وایراگی در یک شبِوهار

اکتبر به این مقام منصوب نشد، بلکه داروین گراس او را 

ب کرد، که او هم به دالیل خود (از جمله مشکالتی که انتخا

 توانستایجاد شده بود و چون می او درد کمرِبه خاطر 

ان ه عنوب خود کند) تصمیم گرفت از مقام» کنترل«کلمپ را 

  گیري کند. کناره» استاد اك در قید حیات«

پس اولین مشکلی که داروین داشت این بود که فردي 

معتبر نبود. بلکه او یک چِالي دو  روشن ضمیر در مکتبی
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 ،ساله در اکنکار بود که در زمان و مکان مناسب قرار گرفت

ز گراس هرگ». درست کنند«توانستند آن را به نحوي که 

دیق اکنکار از او داشتند را برآوردهانتظاراتی که پیروان ص 

ز (به عنوان یک دانش آمو او نکرد. با توجه به جایگاه واقعی

در مقامی وراي تصور)، داروین سعی کرد تا استادي  معمولی

هرگز نتوانست در بگذارد. او » به نمایش«کامل را از خود 

هاي هوشی و مدیریتی الزم این بازي موفق باشد زیرا مهارت

را براي این کار نداشت. به عبارت دیگر، داروین گراس در 

 افتاد. جالب است چون جانشینی که» گیر«دام فریب خود 

لد کلمپ، کار او وگراس خود انتخاب کرده بود، یعنی هار

  را تمام کرد. 

   

باره این مسائلی که خیلی فراتر از درك شخصی او است دیوید در

یک وجود «به شخصه  کند که گویی خود اوچنان صحبت می

ره کند. دوبارا رد می ادعااین  وياست. خوشبختانه، » روشن ضمیر
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تواند از استدالالت ذهنی خود کند که میمیدر اینجا دیوید فکر 

ه استفاده کند. تحلیل او حتی بفرامنطقی  یبراي درك موضوعات

  نزدیک هم نیست.  ،آنچه واقعاً اتفاق افتاد

همانطور که پیشتر دیدیم، گیل به شخصه هرگز خود را به عنوان 

ه شمارد. پس به چداروین گراس را منصوب کرد بر نمیکسی که 

ر مقام داناي کُل، دیوید مدعی یوید چنین ادعایی دارد؟ و دحقی د

. چرا؟ آیا به وجود ندارد كاشود که هیچ سلسله اساتیدي از می

 شخصه از جاییبه  که خود داندکند بهتر میفکر می این خاطر

   ؟شماردبر می» دینیطریقت معتبر «آن را  او خودآید که می

  نویسد:می 207، صفحه 2جلد  شریعت کی سوگادپال در کتاب 

  

خود جاي دارند و خود  این اساتید معنوي در سلسله معنوي

 كا دانند. اساتیدمربوط نمیهاي دینی و فلسفی را به گروه

 معنوي هستند که ربطی به اي خالص و حقیقتاًاز خانواده

  شناسیم ندارد. چیزهایی که در ادیان ارتدوکس می
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طریقت « بخشی ازبه هیچ عنوان  اكبه عبارت دیگر، سلسله اساتید 

. ندنیست نامد،می دیوید سلسله آنطور که ،»دینی رسمی و سنت

د د که جایگاه و قدرت معنوي خوناي تعلق داربه سلسله اكاساتید 

اقیانوس عشق و رحمت دریافت  را نه از مجرایی بیرونی بلکه از

بی ارزش  ايبراي یک بار اکنکار را نسخهاند. اگر دیوید فقط کرده

باهتی هیچ ش اكکه اساتید  متوجه شودنبیند، شاید  تانت ماساز 

  ندارند.  تانت ماسبه سلسله گوروهاي 

خواهم تا حد ممکن آن به خاطر اهمیت و جذابیت این موضوع می

پیرو سعادت خود را تسلیم گورو ، تانت ماسرا روشن کنم. در 

گوروها و طریقت  يسلسله عاملِ ،تاد فیزیکیکند. این اسمی

ن شود. در واقع، به همیمعنوي است که از گورو به پیرو منتقل می

اً به دقیق تانت ماسنام دارد، » طریق اساتید«خاطر است که نام آن 

لسله سبه این ترتیب، پیرو پیوند عمیقی با کلیت همین معنی است. 
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گوروي در قید  ،در آنکند که و تعلیمات طریقت، ایجاد می

  ام است. غحامل کنونی پیحیات، 

ه کسانی هستند ک اكتفاوت دارند. اساتید  كاسلسله اساتید 

ی انهاي تحتجایگاه معنوي خود را از واقعیتی معنوي، وراي جهان

اند، نه از یک طریقت دینی یا یک سلسله خاص از کسب کرده

ا ندگی معنوي خود رها هرگز زیستاکآموزگاران. به این ترتیب، 

 به خود ، بلکهکنندبه یک استاد فیزیکی یا یک طریقت تسلیم نمی

 كاکنند، به استاد درون. عصاي قدرت آگاهی ماهانتا تسلیم می

اي دیگر منتقل شود. ممکن است از یک منطقه در جهان به منطقه

همانطور که از مصر باستان به یونان، به تبت، پارس و هند منتقل 

همیشه فردي در این جایگاه وجود دارد، ولی هرگز به سازمان شد. 

ها وده است. این موضوع به آنچه صوفیدینی خاصی وابسته نب

  . تانت ماستر است تا گوروي نامند نزدیکمی» قطب جهان«

ودن استاد ب بی نقص، تانت ماسبا توجه به اهمیت استاد فیزیکی در 

محدودیت در درك گورو ونه از ملزومات کلیدي است. هرگ
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 كامحدود شوند. ولی در بین اساتید  شود تا پیروان اوباعث می

چنین چیزي وجود ندارد، زیرا همانطور که ابرهاي معلق قادر 

نیستند خورشید را محدود کنند، آگاهی ماهانتا به خاطر 

شود. به همین خاطر هم هست که پال و محدود نمی خودمجاري

در قید حیات مثل هر کس  اكاند که استاد لد عنوان کردهوهار

ت که هرگز نیازي نیسند. کدیگري تحت شرایط انسانی زندگی می

دودیت در واقع، نقصان و مح در استاد فیزیکی به دنبال کمال باشیم.

است که تمامی وجودهایی که در این جهان زندگی  وضعیتی

  کنند. کنند آن را تجربه میمی

وید متوجه این اختالف نیست، که به همین دی رسد کهمی به نظر

یا هارولد متوجه وجهی  خاطر هم هست که وقتی در پال، داروین

ها که مدرکی دال بر استاد نبودن آن کندشود، فکر میانسانی می

چنین چیزي حقیقت داشته باشد  تانت ماسیافته است. شاید در 

توان در استاد داشت، تنها لی در اکنکار انتظار کمال را نمیو

  آگاهی ماهانتا کامل است. 
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این اختالفات قابل توجه است. در زیر نقل قولی از کتاب  ينتیجه 

ده شده آور 1969، به تاریخ اکتبر هاي طریق نورنامهپال به نام 

  است:

  

کالبد به زمان، مکان و انرژي فیزیکی محدود است. ولی 

 نبودههمه ماست، محدود در که روح، جرقه معنوي خداوند 

تواند آزاد شود. همین بخش از انسان است که و در نتیجه می

جوالن  از هر قانونی فارغ و ها آزادانهتواند در کهکشانمی

گرایان و پیروان متافیزیک آن دهد؛ این چیزي است که دین

  نامند ...را قانون معنوي خداوند می

باورهاي مادي به محض درك این موضوع دیگر در بند 

مربوط به اصول و مقررات رفتاري نخواهید بود. نه به این 

خاطر که جامعه نیازي به قوانین رفتاري نداشته باشد، بلکه 

ق هاي تحتانی تعلراتر از چنین مقرراتی که به جهانشما ف

  دارند، هستید...
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یان طریق اد این مقررات اخالقی و رفتاري دقیقاً چیزي است که از

شود. به این ترتیب رفتارهاي خاصی مورد سنتی به ما منتقل می

ه حقیقی است. هرکس کمعنوي  انتظار است. این قاتلِ جویندگانِ

به طریق معنوي عالقه دارد باید به دنبال اوج گرفتن از این سطوح 

خود را از چنین  آگاهی و به سطوحی باشد که بتواند

این بدان معنی نیست که در قبال  هایی خارج کند.محدودیت

ست که به این معنی ا بلکه دیگران عشق و فروتنی نداشته باشیم،

تمامیت وجود ما به هیچ چیز مگر منشأ تمامیت زندگی مرتبط و 

دهد که ها به ما نشان میوابسته نخواهد بود. دستیابی به این وضعیت

فیزیکی هستند.  يفردیت و نقایص ما بخشی از تجربه

هاي تحتانی قادر به محدود کردن روح هاي جهانمحدودیت

  نیستند. 

کند که برخورد بین داروین و هارلد مدرك دیوید تصور می

دیگري دال بر معتبر نبودن اکنکار است. ولی در واقع، نیروي 
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 ،کرد خود معنوي که داروین را مجبور به واگذاري جایگاه

ا این بام. تا به حال دیده آنبزرگترین مدرکی است که از قدرت 

از استاد  اك، قدرت تعلیمات تانت ماستفاوت که بر خالف 

فیزیکی ناشی نشده و حتی به آن مرتبط هم نیست، بلکه مستقیماً از 

ه گردد کبه دنبال کسی می آنگیرد. خود سوگماد نشأت می

را در این جهان انجام داده و تعلیمات معنوي را به جهان  آنمقصود 

  یاورد. ب

  

  3دوران میانی
  

درس بزرگی که در این دوره از تاریخ اکنکار آموختیم این بود: 

براي جستجو و پیروي از استاد جدید باید به درون رفت. اگر ما به 

ود را خ او، داشته باشیمآگاهی ماهانتا ایمان داشته و با آن ارتباط 

                                                           

مدت زمان میانی از زمان ترك استاد قبلی و تا زمانی که استاد وم: رگناینت 3

 جدید توسط دیگران شناخته شود. (مترجم با اقتباس از نویسنده) 
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جع بیرونی هیچ مر توانیم بهنمیما بر ما آشکار خواهد کرد. 

  وابستگی داشته باشیم. 

، مانند گروه تانت ماسهاي الف دیگر گروهخجالب است که بر

آگرا،  در راداسوامی آیین اصیلِبیز که دیوید به آن متعلق است، 

در این طریقت است . اقتباس کرده استهند هم همین رویکرد را 

راتی اکند این است که اشکه استاد در قید حیات تنها کاري که می

 توانند جانشینها نمیدر مورد جانشین بعدي خود خواهد کرد. آن

را خود انتخاب کنند. انتصاب جایگاه معنوي تنها از جانب خداوند 

  شود.انجام می

زمانی بعد از کنار کشیدن استاد  يیک دوره ، همیشهبه همین دلیل

ورت به ص این مکاشفه. قبلی و قبل از ظهور استاد جدید وجود دارد

. دهدها روي میسنگیجویندگان و ست ی ازنی براي گروهدرو

هاي مورد احترام و ارشد بگویند سنگیزمانی که تعدادي از ست

رت صو گزینند، بهمیبه عنوان استاد جدید برکه چه کسی را 
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 ر کس خود باید در اینگیرد. ولی هگسترده مورد پذیرش قرار می

  گیري کند. باره تصمیم

این همان اتفاقی است که بعد از مرگ پال روي داد. با وجودي که 

پال تنها اشاراتی در مورد جانشین خود کرده بود، به هیچ عنوان به 

صورت بیرونی آن را تعیین نکرد. ولی گیل به همراه پتی سیمپسون 

و میلی مور و تعدادي دیگر تشخیص دادند که داروین رداي 

است. با وجودي که این موضوع طی  را دریافت کرده كارهبري 

جهانی، زمانی که گیل یک گل میخک صد پر آبی پنجمین سمینار 

رنگ را به داروین داد، این موضوع اعالم شد، ولی همچنان هر 

کرد که استاد جدید چه کسی است. ی خود باید تأیید مییستکا  

ایی است هو ایجاد شاخهکه نتیجه طبیعی این روند تفرقه با وجودی

اشاره کرد، ولی همچنان این روند در ها که بابوجی در باال به آن

نظامی که سلسله اساتید آن مبتنی بر قدرت معنوي درون هستند، 

ل اثبات جا قابتنها در یک كاالزامیست. اعتبار و مشروعیت اساتید 

د لوباشد. حتی زمانی که داروین، هارو تأیید است، و آن روح می
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وان جانشین خود معرفی کرد، این موضوع باعث سردرگمی را به عن

ها شد تا جایی که مجبور شدند تا اعالنات بیرونی را نادیده یستکا

  گرفته و براي اینکه خود حقیقت را بیابند به درون رجوع کنند. 

مدت زمانی که مابین کنار کشیدن استاد از قدرت و شناخته شدن 

نامی خاص  4راداسوامی ین اصیلِآیکشد، در استاد جدید طول می

ا ها ینامنند. این دوره ممکن است ماهمی ها آن را اینترِگنُمدارد. آن

استوار است که استاد ها به طول انجامد. و بر این باور و ایمان سال

نامند، خود را نمایان ت گورو میها وي را سانت ساجدید، که آن

فرا رسد، بسیاري حقیقت را  آن زمانِخواهد کرد. یعنی وقتی 

تشخیص داده و خواهند دانست. این بدان معنی نیست که در این 

 قت آنودوره استادي وجود ندارد، بلکه یعنی استاد تنها زمانی که 

  ، جایگاه معنوي خود را آشکار خواهد کرد.فرا رسیده باشد

نت داس، که پیشتر از آن نقل قول کرده بودم، در کتاب خود با سا

  مین عنوان، یعنی اینترِگنوم، نوشته بود:ه

                                                           

4  Radhasoami Parent Faith 
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کند. اثبات آن این جریان معنوي هرگز عقب نشینی نمی

قی هاي حقیسنگیاست که حتی در زمان اینترِگنوم، ست

ناشی از عروج روح و ذهن به طبقات  سرمستیو  سعادت

  کنند. رفیع را تجربه می

نه رامص هایی که خالصانه وسنگیآن ست ،حتی در این دوره

دهند، سعادت درونی را را انجام می خود تمرینات معنوي

، که با دقت و در روح حقیقی یکنند. همچنین، آنانتجربه می

 بند که شبهات ویاکنند، در میکتب مقدس را مطالعه می

 معنويد. اگر جریان نشوحل می یک به یک هاسواالت آن

، چنین شتنداحضور ناحیهدر این اینترگنوم  يدر دوره

ر این د آن . و اگربودنمیپذیر امکان تجربیاتی در این دوره

باشد.  مستقر انسانی یک قالب باید درپس وجود دارد،  ناحیه

  ند.کمحافظت می ي خودناشناخته، او همچنان از گله بطور
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به این ترتیب جستجو براي یافتن استاد بعدي تقریباً همانند 

در ابتداي کار است. ارزش و هدف  ی براي یافتن استادیجستجو

یش اینجاست که باید تمامی پ واالیی در این جستجو نهفته است. در

و انتظارات خود را رها کرد. باید به صورت مطلق به  هافرض

کند. تاد تکیه کرد. استاد درون کمک میتوانایی روح در یافتن اس

رِگنم، تاین يارتباط درونی همیشه بر قرار است، ولی در دوره

  توان به سمت دیگري غیر از درون روي گردانید.نمی

 اكلد را به عنوان استاد وهار 1981با وجودي که داروین در سال 

طول کشید تا  مدتیدر قید حیات بعدي معرفی کرد، همچنان 

ها وي را از درون به عنوان استاد بپذیرند. یستاکبسیاري از 

باید باشد. سردرگمی ایجاد شده در آن زمان به خاطر  همینطور هم

بود که شناخت درونی باید به صورت ایجاد شده این باور غلط 

کردند که ها درك نمیودکار و بالفاصله روي دهد. قدیمیخ

چقدر به مجراي بیرونی وابسته شده بودند، و به جاي وحی و 

حقیقت  بیرونی را به عنوان مجراي عالئممکاشفات درونی، 
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 ها باید با اینیستاکدر هر حال، دیر یا زود تمامی شناختند. می

سردرگمی و تقال مواجه شوند تا رهبري درونی خود را بیابند. به 

جدیدتر بودند  ،هایی که در طریقهمین خاطر هم بود که آن

الب ق هنوز باتر این دوره گذار را پشت سر گذاشتند. زیرا راحت

  تگی ایجاد نکرده بودند. فیزیکی استاد وابس

گوید، نباید در این دوره تعجیل نت داس میانطور که ساهم

  کرد:

  

ت نمانی که شخص مدرك یا شناختی از سابه این ترتیب تا ز

ت گورو نیافته است ... تنها باید وي را به عنوان یک ارشد اس

یا سفیر پیشرفته در طریق قلمداد کند ... اگر شخص عجوالنه 

مستحکم نشده  ... و هنوز درك او در باورِ وي ر کندرفتا

، اي چه بیرونی یا درونی نداشته باشدباشد، و هنوز هیچ تجربه

رویارویی با در آینده و در فراز و نشیب زندگی و در زمان 
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او به معنویات نیز کم  يمشکالت، متزلزل شده و عالقه

  شود. می

یب را فرتواند پیروان و جویندگان حقیقی هیچ کس نمی

تا زمانی که غذاي معنوي  هاآن )(روحِ 5دهد، زیرا صورت

  را دریافت نکند، راضی نخواهد شد.

  

نماید، با وجودي که آشکار نشدن سریع استاد به نظر ناعادالنه می

، 6با ارزشی دارد. براهم شانکار میسرا اینترِگروم هدف يولی دوره

اینگونه  ،7راداسوامی اصیلِ يسلسلهت گورو در ین سانت سامسو

  گوید:می

  

کنند. اگر کودکان را تنها کودکان درك می مشکالت

ها وحشت ها دخالت کند، آنفردي مسن بخواهد در کار آن

                                                           

5 Surat 
6 Brahm Shankar Misra 
7 Radhasoami Parent Line 
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گریزند. بعضی اوقات آموزگار کالس درس را کرده و می

فرصت دهد تا بین خود  خود کند تا به دانش آموزانرها می

بحث و گفتگو کنند ... به همین ترتیب، سات گورو، در 

ها سنگیرود. ستزمانی که تشخیص داده شود، از جهان می

کنند. به همین در حضور سات گورو احساس خجالت می

توانند جمع شده و گفتگو ها میرود، آنخاطر، وقتی او می

  کرده و مشکالت ظریفی را حل کنند. 

  

به عبارت دیگر، گفتمان بین برادران و خواهران در طریقت، در 

ها تر است. این دوره به آندوران اینترِگنوم خیلی بازتر و آزادانه

دهد که سواالت و موضوعاتی را بیان کنند که در هنگام اجازه می

 یداشته بودند. این دقیقاً همان اتفاقنگه در ضمیر خودحضور استاد 

  گیري داروین از جایگاه استادي روي داد. از کنارهاست که بعد 

هاي زیادي این موضوع را درك نکردند که هارولد دو یستاک

سال صبورانه انتظار کشید تا پیش رفته و جایگاه خود را به دست 
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بگوید،  او خواهد در موردهر کس هر چه می اجازه داد تاگیرد. او 

ادامه دهد.  به کار خود اردو به داروین اجازه داد هر طور دوست د

ه در هایی کبه آرامی، براي اکثر اعضاي هیئت مدیره اکنکار و آن

کردند، جایگاه و قدرت درونی دفتر اکنکار با هارولد کار می

به جایی رسید که  1983سال هارولد آشکار شد. در نهایت و در 

اعضاي هیئت  اي بین داروین و هارولد شکل گرفت، ومناقشه

گرفتند، فتند. آیا باید طرف داروین را میگرمدیره باید تصمیم می

؟ در آن زمان براي اعضاي بود، یا طرف هارولد هاآن الً استادکه قب

ات یدر قید ح كاهئیت مدیره مشخص شده بود که هارولد استاد 

کرد. آن  هاي خودشروع به اجراي برنامهاست. پس از آن هارولد 

  زمانی تعیین کننده بود.  دوره،

براي باري دیگر، میلی مور و پتی سیمپسون پاي پیش گذاشته و 

لد را به عنوان استاد جدید اعالم کردند. در وشناخت خود از هار

ها داشتم، میلی مور گفت که یستاکصحبتی که در آن زمان با 

د یا داروین نداشت. او ولهیچ یک از این چیزها ربطی به هار



 تمام حقیقت

1146 
 

داشت. ولی از آگاهی ماهانتا عاشقانه داروین را دوست می مچنانه

کرد. تمام موضوع همین بود. کلماتی که میلی به زبان پیروي می

آورد کلیدي بود که درب را براي بسیاري گشود، و ناگهان جایگاه 

  هارولد روشن شد. 

  

  ي گذارمرحله

  

 سخت من تقریباً هر هفته با هارولد مالقات داشتم، و در آن دورانِ

. به طور مثال، بودم وقوعدر حال  اي از اتفاقاتبخش عمده شاهد

ات، ملیدر آن روزهاي اول، داروین به هارولد پیشنهاد داد که بر تع

هاي معنوي تمرکز کند. داروین پیشنهاد داد مکتوبات و سخنرانی

ظر ن ري اکنکار را به عهده گیرد. ازمسئولیت بخش تجا او خود که

لی وهم آنقدر بد نبود.  کرد، نظر اومن داروین صادقانه رفتار می

داد که را عملی کند باید اجازه می ي خودبراي اینکه بتواند برنامه

هارولد رهبري را به عهده داشته باشد، و سعی نکند به هارولد 

م دانتخاذ نکرد. نمیدستور دهد. متأسفانه، داروین این روش را ا
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د در کروقتی داروین خودسرانه در مورد مسائل تصمیم گیري می

حالی که هارولد رهبر معنوي اکنکار بود، به دنبال چه چیزي بود، 

  ولی او این کار را کرد. 

ه تا زمانی کولی هارولد تا مدتی با پیشنهادات داروین کنار آمد، 

هارولد فهمید که این موضوع داروین حق عضویت را افزایش داد. 

مستقیماً بر روي تعلیمات تأثیرگذار است و موضوعی نبود که صرفاً 

صمیم ت و این تتجاري و مالی باشد، به همین خاطر پاي پیش گذاش

خواست بداند که چرا چنین چیزي الزم بود، و را لغو کرد. او می

ه مواجها در همین حین متوجه مشکالت مالی شد که سازمان با آن

  پول شده بود. بود. اکنکار شدیداً بی

ها، با خواست این مشکل را به جاي افزایش قیمتهارولد می

هاي مالی را مطالعه ها رفع کند. او شخصاً صورتکاهش هزینه

 ها را دید که بیش از نیاز صرفکرد، و تعداد نسبتاً زیادي از هزینه

اد داد. داروین از آن ها پیشنهبراي آن يجدیدي شد، و برنامهمی

  برنامه خوشش نیامد.
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و  د شده مابین خوددانم که هارولد سعی کرد شکاف ایجامی

ه داروین پیشنهاد کند. در تعدادي از موارد هارولد بداروین را پر

 ،داد تا مشکالت را حل کنند، ولی به هر دلیلجلسه و صحبت می

گاه م گرفت جایکرد. داروین تصمیداروین آن پیشنهادات را رد می

خود را به عنوان رهبر سازمان اکنکار حفظ کند. این موضوع تا 

هایی بالغی پول به همراه اسناد و فایلحدي پیش رفت که داروین م

را از دفتر اکنکار خارج کرد تا بتواند دفتر دیگري را در ایالتی 

 ،گوینداز نظر من آنطور که بعضی میاندازي کند. دیگر راه

خواست قصد دزدیدن پول را نداشت، فقط می گزهر داروین

 حیرتآنطور که دوست دارد کار کند. ولی این اقدام او باعث 

ها حس کردند که داروین اعضاي هیئت مدیره شد، و آن

ها را دور بزند. این اختالف با یک دعوي قانونی خواهد آنمی

  مابین داروین و اکنکار خاتمه یافت. 

، که دیوید لین آن 1984ژانویه  4به مورخ اي کمی بعد، طی نامه

نامد، هارولد کلمپ اخراج داروین از می» شخصی و محرمانه«را 
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اکنکار را به وي اطالع داد. از آنجا که این نامه هرگز توسط هارولد 

یا اکنکار منتشر نشد، تنها فرض قابل تأمل این است که دیوید 

اي است که این نامه محتواي آن را از داروین دریافت کرده است.

  منتشر کرد: خود دیوید در کتاب

  

  داروین عزیز:

 كادیگر شما را به عنوان استاد  كانظام اساتید وایراگی 

 هاي شما، من تمامی وصلكا نمایندهشناسد. به عنوان نمی

لغو کرده و عضویت شما را در اکنکار باطل  كارا در 

رید تا از جانب یا در مورد توانید و اجازه نداام. شما نمیکرده

کنید  ، صحبتكا، اکنکار، یا تعلیمات كااساتید وایراگی 

 قلمداد اكیا عضو  اكیا در بین دیگران خود را استاد و 

د چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم خو کنید. به هیچ نحو،

یا اکنکار  اكرا به تعلیمات مقدس  هاي خودیا فعالیت

  مرتبط نکنید.
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من به خاطر کسانی که در طریق تازه وارد بوده و در حال 

مستحکم کردن بنیاد معنوي خود هستند سعی کردم از پا 

رِن (نام  دپگذاشتن در چنین اقداماتی خودداري کنم. 

خدمت کرد ولی  كامعنوي داروین گراس) طی مدتی به 

جازه ا ،انضباط هوشیاري و نیروهاي منفی به خاطر ضعف در

یافتند و منجر به فرسایش معنوي شدند. هیچ کسی جوالن 

 ود مسئول این اتفاقاتی که برايِ شماعامل این نبود و شما خ

 ماش براي انضباط. آیا معناي این باشیدمی ،افتاده است

 خودیافته يمشخص خواهد شد یا همچنان در نقش خاتمه

  ادامه خواهید داد؟

هاي بسیاري براي پیشگیري از این اتفاق به شما داده فرصت

ادامه اقدامات کورکورانه شده بود، ولی شما همچنان به 

 جمعهاي خویش تحتانی را به صالح دادید، و همچنان ناله

شدند  که باعث انحطاط شماترجیح دادید. عواملی 

 مدیریتاده از اعتمادي مقدس؛ سوءاند از سوءاستفعبارت
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اکنکار؛ اقدامات شما بر علیه ماهانتا، استاد  ينهخودخواها

، تمامی این حیات، و بر علیه دیگر واصلیندر قید  اك

تباه اظهارات اش و کماالتاز  انحطاط شماتخلفات شما نتیجه 

 از قوانین معنوي كا، حتی یک استاد . هیچ کساست شما

  مستثنی نیست. 

خود  الهی به کار يبا گذشت اعصار، برنامه به این ترتیب،

نزد سوگماد را  ،منزلگاهطریق خود به  ،ادامه داده و ارواح

شما را از  او، آماده باشید. و زمانی که شما خواهند کردطی 

  در قید حیات خواهد پذیرفت.  اكطریق ماهانتا، استاد 

  با تشکر،  

  ري هارولد کلمپش
  

  

  دیوید در این باره می نویسد:

ه اي بگراس را بدون اینکه خدشهت اخراج چطور ممکن اس

اعتقادي اکنکار وارد شود، توضیح داد؟ چطور  سیستمِ بنیاد
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ك در قید حیات، که مثالً به ممکن است یک استاد ا

ترین سطوح آگاهی دسترسی داشته است، از اکنکار رفیع

تر اخراج شود، و حتی واصل هم قلمداد نشود؟ یا صریح

  خلع کرد؟  ا از قدرت خودر» خدا« توانبگویم، چطور می

کلمپ و واصلین باالي  دادن به این سواالت توسطپاسخ 

 اخراج ،ترین حالت ممکنساده نیستند. در کم ،اکنکار

داروین به این معنی است که کلمپ هم ممکن است هر 

معصوم نیست. » عصاي قدرت«شود.  » انحطاط«لحظه دچار 

اراي ابهام ك دابینیم که یک واصل متوسط به این ترتیب می

خواهد شد: اگر باالترین استاد در آگاهی خدایی ممکن 

کرده و تبدیل به یک فرد رانده شده شود،  کارياست خراب

؟ اخراج داروین به عیب مهلکی در آیدمی اوچه بر سر 

اکنکار اشاره دارد: شناخت معنوي به معنی  يفلسفه

رستگاري اخالقی و رفتاري نیست. البته با توجه به رفتار 
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ه ب» عضویت اك«داروین گراس مشخص است که کسب 

  شود.هیچ عنوان مانع رعایت نکردن اصول اخالقی نمی

  

ان توکند، ولی نمیدیوید به سواالت جالبی در اینجا اشاره می

 بینیم که این مشکلب مهلک است. دوباره میگفت که این عی

اخته سدیوید از اشتباه گرفتن قانون اخالقی؛ که مبتنی بر تعلیماتی 

و وابسته به سنت و باورهاي فرهنگی است، با  بشرشده توسط 

  شود.معنوي روح که اساس قانون خداوند است ناشی می يآزاد

در قید حیات  اكداروین در آن زمان استاد  در این باره کهدیوید 

دو  را نوشت، خودي کند، زیرا زمانی که هارولد نامهبود اشتباه می

وید آن طور که دی پس. از جایگاه استادي داروین گذشته بودسال 

  بود. اخراج نشده از اکنکار در قید حیاتی اكاستاد گوید، هیچ می

هم از قوانین الهی  اكهارولد به وضوح شرح داد که حتی اساتید 

ها و لدیگر، بله، حق با دیوید است؛ وصمستثنی نیستند. به عبارت 

اکتسابات معنوي هیچ تضمینی ندارند. همانطور که بارها هارولد 
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سب کبه صورت روزانه گفته است، سطوح باالي آگاهی را باید 

 يانحطاط داروین یک نمونه بله، ،هماناو به آن دست یافت. و  کرد

، آنچه در ظواهر »انحطاط«ظور از بود. من کماالتانحطاط از از  بارز

استاد  معنوي است که هنگام يبینیم نیست. بلکه منظور تغییرمی

  شدن هارولد براي داروین ایجاد شد. 

ت بود، در قید حیا كاهاي آخري که داروین استاد در سال

ت نواخرا میکرد. او ویبرافون خود هاي موسیقی اجرا میکنسرت

. در آن کردمی جاز در سبک یک همخوانی متعالی آن به همراهو 

با  و روزها عجیب نبود که نُتی را جا بیاندازد، ولی همیشه به خوبی

و  کرد. ظرافتظرافت و ابتکاري معنوي آن اشتباه را جبران می

  فضل الهی در موسیقی او هویدا بود. 

نار در قید حیات ک اكکمی بعد از اینکه داروین از جایگاه استاد 

رفت، کنسرت دیگري در سان فرانسیسکوبِی اجرا کرد. و این بار 

متفاوت بود. دیگر در موسیقی او  آشکارياجراي او به شکل 

چند برابر شده بود و  او اشتباهاتجادویی وجود نداشت. تعداد 
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بران ج موزون ه اشتباهات به صورتتر از آن دیگر مانند گذشتمهم

ها و موسیقی داروین د. پشتیبانی درونی که از سخنرانیشنمی

ناگهان دیگر رخت بر  ،درك بودشد و توسط حس درون قابل می

. حتی دیوید لین هم که کمی بعد از آن در کنسرت بسته بود

مشابهی در سان دیگو شرکت کرده بود متوجه این اختالف شده 

ط پر یتواند جلوي حس بدي که با دیدن شراوشت که نمیبود و ن

  . بگیرد را شودداروین در او ایجاد می تنشِ

ظر کند، از نکه دیوید از این موضوع ارائه می بر خالف تفسیري

 اتکراماست.  كامن این بزرگترین مدرك از واقعیت تعلیمات 

دیدم در داروین می تی که حتی با وجود اشتباهات مکرر اوو ظراف

ی دیگري منتقل شده بود. حتشخصِ دیگر وجود نداشت. بلکه به 

سوال بود که داروین چگونه است، و  نم ناملموس هم نبود. براي

گونه اي را اینکنم که مجبور بود چنین ضایعهبراي او دلسوزي می

 نآکسانی را که  كاپشت سر بگذارد. با این حال،  در مأل عام

خواند، و در مقابل اهداف برگزیده است، فرا می اف خوداهد براي
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ما تنها یک چیز داریم و آن هم خضوع و فروتنی است. پس  ،او

موضوع بر سرِ فردي خاص نیست، بلکه موضوع کاري است که 

  باید انجام شود. 

  

  هاي استادينشانه
  

بعضی مدعی هستند که داروین هرگز یک استاد واقعی نبود، ولی 

ها هم نظر باشم. این ادعا به صورت کامل، عشق توانم با آنمن نمی

انگیزي که داروین در قبال چالهاي شگفت و از خودگذشتگیِ

گیرد. من به را نادیده می داشتندخود و چالها در قبال داروین 

شخصه تجربیات درونی و بیرونی متعددي با داروین به عنوان استاد 

بیداري معنوي در اطرافیان او بودم  و شاهد چنان معجزاتی ازداشتم، 

  کردن هدایا و تعلیمات او نیستم.که هرگز قادر به فراموش 

 در سان آنتونیو، 1974سال  كابراي مثال اتفاقی که در سمینار 

سال داشتم و در  20آورم. در آن زمان را به یاد میتگزاس رویداد 
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کردم یط مکردم، من سمینار را در کاست ضباکنکار کار میدفتر 

در تنظیمات روي سکوي سخنرانی کمک شد و تا آنجایی که می

هاي داروین، همراه با کردم. پیش از شروع یکی از سخنرانیمی

  تعدادي دیگر به اتاق او دعوت شدم. 

که  جدید داروین از من پرسید که سمینار چطور بود. چند سخنرانِ

توجه او را جلب چیزهاي زیادي از خود به نمایش گذاشته بودند، 

کرده بودند. به یاد دارم که علی الخصوص در مورد سخنرانی 

هارولد از من پرسید، آنجا دومین باري بود که هارولد در یک 

کرد. جواب دادم که سخنرانی او را سمینار اصلی سخنرانی می

 خوبی بود. سپس داروین به موضوعاتی شنیدم و اینکه سخنرانیِ

د اها انتقال دهد. و توضیح دیستاکت به اشاره کرد که قصد داش

یغام پ ام خود را انتقال دهد، اکثراً آنغپی کردکه هرچقدر سعی می

  دادند.را به طور کامل از دست می

هاي قدرت قرار نگرفتم، این موضوع من هرگز تحت تأثیر جایگاه

از داروین هم مستثنی نبود. او شدیداً مورد عالقه من بود و احترام 
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نه به عنوان یک جایگاه قدرت یا قائل بودم ولی  او عظیمی براي

ها یستکاکه  این مشکلحکومت. به این ترتیب زمانی که در مورد 

گفتم دادند، صحبت کرد، ناخودآگاه به او گوش نمی

، گویی که او کودکی بیچاره است که هیچ »آآآآآآآآآآآآآآ«

  دهد.گوش نمی او کس به حرف

 یست کناري خود را بعد ازکا يموجود در چهره يبهت زدهنگاه 

ه با ک کردبه یاد دارم. او باور نمی این واکنش به داروین، نمایشِ

صحبت کرده بودم! ولی داروین  در قید حیات اینگونه كااستاد 

 مل، او لبخندراحت نشد. برعکس، بدون یک لحظه تأاي هم ناذره

  ». متشکرم«زد و خندید و گفت 

اي تعریف کرد و فضاي اتاق را هاي بامزهآن داروین داستانبعد از 

از وضعیتی جدي به حالتی فرح بخش تبدیل کرد. نیم ساعت بعد، 

را نگاه کرد و چیزي شبیه  خود داروین دوباره جدي شد و ساعت

  به این را گفت: 
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دونم امشب در مورد چی صحبت کنم. شاید نمی ،خوب واقعیتش«

حرفی نزنم. شاید کس دیگري باید امشب سخنرانی بهتر باشه اصالً 

  »کند.

چطوره تو امشب «سپس داروین رو به سوي من کرد و پرسید، 

  »؟داگسخنرانی کنی 

توانستم تصور هم نمی حتی احتمال آن راسوال او من را زمین زد. 

ها در خود داشت، و کنم، ولی سوال او چیزي فراتر از این حرف

به  را درك کنم. وقتی بودم تا احساساتم با بهت نشستهمن آنجا 

رانی فت، زیرا نگام گردیگر در اتاق نگاه کردم خندههاي یستکا

 هاآن يها از اینکه این پیشنهاد داروین را بپذیرم در چهرهآن

افتاد  نم داروین براي مشخص بود. ولی اتفاقی که بعد از این سوالِ

کشید را احساس می که کل وزنی که داروین بر دوش این بود

ه ک ، چیزيبود یک جهانکردم، بار آن بیش از حد بود. مانند بار 

  قبل از آن تجربه نکرده بودم.
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ی و اندازد که میالرپا، قدیس تبترا به یاد داستانی مین این تجربه م

آموزگاران معنوي گفته بود. روزي  ، در مورد بار درونیِكااستاد 

دال  بدنبال مدرکی ،ها باور نداشتیک فرد شکاك که به این چیز

. فرد خواهدبر این قضیه بود. میالرپا پرسید که او چه مدرکی می

شکاك گفت که اگر این بار حقیقی باشد، باید بتواند آن را به او 

منتقل کند تا او هم بتواند آن را حس کند. میالرپا گفت که بخش 

وب دربی که از چکند. آن بار را به درب اتاق منتقل می کوچکی از

درخت بلوط بود بالفاصله تحت فشار و با صدایی مانند صداي 

ی زده شده بود ولشلیک تفنگ خورد شد. فرد شکاك شگفت

همچنان قانع نشده بود، براي همین دوباره خواست که آن بار به او 

  منتقل شود. 

 فرد کند.قبول کرد که بخش کوچکی را به او منتقل میالرپا 

روع به احساس چنان درد بزرگی کرد که از شکاك سپس ش

میالرپا التماس کرد تا آن را باز پس گیرد. بالفاصله، فرد شکاك 

متوجه شد که این درد و رنج به هیچ وجه همانند درد و رنج مردم 
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رد آن فرد اثبات ک تقاضايعادي نیست. انتقال این درد و رنج به 

ل مشک ،، و این بارکردکه میالرپا آن را به خواست خود حمل می

  او نبود. 

خواست همین درس را به من من بعدها متوجه شدم که داروین می

توانستم او را درك کنم، همانند بیاموزد. این من بودم که نمی

ندها منتقل که داروین قصد داشت چیزي را به آنهایی کیستکا، 

ه ا بر . ولی به صورت غیر مستقیم، او گفتگوتوانستنمی هرچند

 نشان دهدبه من از آن تجربه را  ايگوشهسمت من هدایت کرد تا 

ا در اتاق ب بطور خودمانیکه  حالیکهدر تا بتوانم درك کنم. 

 بار استاد را به من نشان داد، وسنگینی  ،کرددیگران صحبت می

آن بار را از روي عشق به آگاهانه انتخاب کرده بود که اینکه او 

ت. ي استاد حقیقی اسندارم که این نشانه. هیچ شکی بکشددوش 

 ،ي شکاتن انگیز و در عین حال بدون ذرهشگف ،ظرافت آن تجربه

  حقیقی بود.
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ا پذیرفتم رسخنرانی  هستید که آیا پیشنهاد آن فکر ایناگر هنوز در 

  یا نه، خیر آن را نپذیرفتم. 

ل کردم تجربیات فراوانی مثهایی که با داروین کار میدر طول سال

د کند درست بعدیگري که به ذهنم خطور می ينمونه این داشتم.

در  این دفترزمانی که هنوز ،از زمانی روي داد که در دفتر اکنکار

 هايکردم. در داخل یک انبار که جعبهار میک ،الس وگاس بود

ت شد، یک جعبه نوار کاسداري میدفتري نگه بندي و اقالمبسته

هاي نوارها ها متوجه شدم که آناین کاستپیدا کردم. با بررسی 

هاي پال هستند. به خاطر تغییرات زیادي که در سخنرانییِ اصل

ند و در آنجا کادر مجریان انجام شده بود، نوارها فراموش شده بود

  خوردند. رها شده و خاك می

ا بررسی کنم تا بتوانم من از داروین اجازه خواستم تا آن نوارها ر

مام ت يکنم. عصرها بعد از اینکه ساعت کاربنديته دسها را آن

، آن نوارها را با خود به خانه آخر هفته شد یا در تعطیالتمی

ها مورد از ها دهدر بین آن. دادممیگوش  هابه آن بردم ومی
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 ،نیهاي پال را یافتم که هرگز منتشر نشده بود. همچنسخنرانی

ده که در گذشته فروخته شهایی متوجه شدم که بعضی از سخنرانی

ي مجزا بود شاید به خاطر اینکه فرد بود برگرفته از چند سخنرانیِ

هاي کرد گوش دادن به صحبتها را آماده کرده بود فکر میکه آن

به کل  کردنبهتر از گوش  ،پال در مورد یک موضوع خاص

  است.سخنرانی 

ا رکنم و زمان و محل سخنرانی  سپس سعی کردم نوارها را مرتبط

ها را تا حد توان و با آن ،هر یک مشخص کنم، عالوه بر ایندر 

توجه به تکنولوژي آن زمان از نظر الکتریکی تمیز کردم. از همان 

تأثیري از پال بر من ایجاد شده است  ،سالی که صرف اینکار شد

ال را پرا ترك نکرد، این تأثیر دیدگاه من نسبت به ن که هرگز م

به شدت تحت تأثیر قرار داد. به همین خاطر هم هست که تصمیم 

به نوشتن این کتاب گرفتم تا به این ترتیب بتوانم تصویر مخدوش 

  اي که از پال ایجاد شده است را اصالح کنم. شده و گمراه کننده
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ه بازگردیم: داروین از کاري که ب به داستانِ خودبگذریم، بیایید 

گاهی در مورد آن از دم حمایت کرده و هر از چندعهده گرفته بو

ام خوردهرکاستی بنوار . روزي به او گفتم که به پرسیدمن سوال می

سط شخصاً توها متفاوت است. آن نوار که با تمامی دیگر کاست

ضبط شده بود. آن نوار طوري بود که  ي اوپال و مشخصاً در خانه

 امتحاندر این  کرد ومی امتحانپال داشت چیزي را در آن  گویی

با  گفتگوهاییصوتی از چیزي مانند  ياو سعی داشت یک نسخه

  را ایجاد کند.  استاد

ود. با ربازارتارز ب خود در ابتداي نوار پال در حال توصیف مالقات

سپس پال به آرامی و با صدایی عمیق و جدي شروع کرد به گفتن 

پال داشت صداي ربازارتارز را تقلید » خوب، پال، حاضري؟«اینکه 

کرد! سپس یک دیسکورس از ربازار تارز در مورد یک می

موضوع معنوي در آن نوار ارائه شده بود. آنقدر مدت زمان زیادي 

آورم، چیزي به یاد نمی اینگذشته است که بیش از از این موضوع 

  را شگفت زده کرد. ن ولی آن نوار م
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که  از او پرسیدم، خود با خبر کردم يوقتی داروین را از این یافته

شنیده است یا نه. او خیلی  آیا در گذشته چیزي در این مورد

را شنیده بود و  آن مند شده بود و گفت که قبالً خبرعالقه

واست آن را گوش دهد. به او گفتم که در آپارتمان من به خمی

ه آورم. بالفاصلروم و آن را میولی سریع میهمراه بقیه نوارهاست، 

  پریدم تا به سمت ماشینم بروم.

در آن لحظه داروین حرفی زد که تأثیري عمیق بر روي من 

 شوم تا نوارکه با عجله دارم از درب خارج می گذاشت. وقتی دید

ه کث کرد، انگار کسپس م» عجله نکن.«براي او بیاورم گفت،  را

هرگز دلیلی براي عجله «د گفت خواهد بزند، بعحرف مهمی را می

  »وجود ندارد. کردن

شاید این کلمات به ظاهر هرگز پیغام مهمی نباشند، ولی قدرتی 

 در حال ترژرفگفت چیزي درونی و عمق داشتند که به من می

 رِدوباره در مسی مسیر به سمت آپارتمان و بعد وقوع است. در کل

هفته نبازگشت به سمت دفتر، در فکر درسی بودم که در آن کلمات 
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من منتقل کرده بود که دوباره داروین چیزي را از درون به . بود

  مانند آن را در گذشته نداشتم. هاي هرگز تجربه

» ندارد،هرگز دلیلی براي عجله کردن وجود «معناي این کلمات، 

روشن شد. اول اینکه، قدرت  نم در حین فکر کردن به آن براي

من نشان داد که با عجله موجود در پس کلمات داروین به  معنويِ

توانم با زندگی هماهنگ باشم. با عجله کردن، اتفاقی کردن نمی

نم، سریعتر حرکت ک كاکردم از افتاد این بود که سعی میکه می

  دادم.هنگی خود با روح را از دست میو به این ترتیب هما

کردم به این انی که در خودروي خود رانندگی میآید زمیادم می

گوید که هرگز دلیلی کردم که: آیا داروین درست میمی فکر

براي عجله کردن نیست؟ هرگز؟ ولی همانطور که در درون سیر 

کردم متوجه شدم که حق با داروین است. عجله کردن یعنی می

دا شدن از روح. زندگی با سرعت خود در حال حرکت است. ج

کلِ طریق زندگی یافتن سرعت مناسب و هماهنگ شدن با آن 
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است، حال چه آن سرعت زیاد یا چه کم باشد. این بهترین چیز در 

  هر موقعیتی است، هر موقعیتی. 

کنم زیرا از درون و از استاد من هرگز این درس را فراموش نمی

دریافت کردم، ولی در عین حال این درس در قدرتی  درون آن را

ته بود، نهف جاري شده از استاد بیرون ترین کلماتساده پسِ که در

  به من منتقل شد. 

  

  ماهانتا تصویر
  

ها در یستکابه یاد دارم که تعداد زیادي از  نیز را دیگر ايتجربه

کردند. میدر مورد آن صحبت د از مرگ پال، کمی بع ،آن روزها

 يپال را در حین سخنرانی داروین در چهره يها تصویر و چهرهآن

ضی افتاد، و بعدیدند. بعضی اوقات یک لحظه این اتفاق میاو می

سخنرانی. گویی که حضور پال بود که آن  مدت اوقات در کل

کرد. این موضوع به خاطر این نبود که مردم سخنرانی را بیان می
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ه بود. دیدند، چون غیر منتظرکردند باید ببینند را میآنچه فکر می

ر آنقدشد. در واقع می زدهاین تجربه را داشت، شگفت یهرکس

ا تصویر داروین ب ياین تجربه گسترده بود که یک تصویر از چهره

شد که ترسیم پال  يچهره کم رنگها آن را به صورت یستکا

 ا یکی از مدارك بسیارِتنهکردند. این آویز گردن بند حمل می

  توسط داروین بود.  كادال بر دریافت عصاي قدرت  ،موجود

دیدن استاد قبلی در قالب استاد جدید  يجالب این است که تجربه

هاي یسنگهاي مشابهی را از ستمنحصر به اکنکار نیست. داستان

امی راداسو گذاربنیانسینگ، رام بعد از مرگ شیو دایالسالیگ

ام. و زمانی که براهم شانکار میسرا جانشین سالیگ رام شد، دیده

شد. موضوع میزیاد دیده  ،این به هاي مشابهباز هم گزارش

  چیست؟ 

ته چیز به نحوي تحت تأثیر جریان الکتریسیدر این دنیا تقریباً همه 

در همه جا حاضر است، ولی جریان آن از طریق الکتریسیته . است

. روح هم به همین صورت است. نیروي شودمنتقل میرساناها 
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شود. معنویت همه معنوي از طریق کانال آگاهی وارد این جهان می

ه روح و در نتیج ي ازکند. هیچ چیزي بدون عناصرچیز را لمس می

اصلی این قدرت به این  زندگی وجود نخواهد داشت، ولی جریانِ

  گیرد.صورت میجهان از مجراي آگاهی 

یک موج وارد  این جهان، گویی بهطریقت معنوي ارد شدنِ با و

شود. ولی اینکار باید از طریق یک فرد یا آگاهی این سیاره می

آگاهی فردي انجام شود. به این ترتیب است که این جریان از 

ه هایی ککند. آنمجراي آن آموزگار براي جاري شدن استفاده می

 ،هانآ صویر استادت یابند کهآموزان آن استاد هستند در میدانش

ها است. این موج آگاهی ب و مجرایی براي تعلیمات درون آنقال

ز آن کند، اعبور می یکه از رسانای ايالکتریسیته همچون جریان

  تصویر عبور خواهد کرد. 

 ها وبدون این ارتباط درون با تعلیمات معنوي، تمامی کتاب

حقق میک مکتوبات چیزي بیش از کلماتی تو خالی نیستند. 

به  قادر هرگز کنده از بیرون به این موضوع نگاه میتاریخی ک
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درك واقعیت این قدرت نیست. مثل دیوید لین، این افراد فکر 

ها چیزي به جز تصورات و انعکاسات ذهنی کنند که اینمی

اشخاص نیستند. ولی هر کس که این را تجربه کرده باشد به خوبی 

ا باید ارتباط درونی ب ،يمات سرّداند که قبل از کشف تعلیمی

  قرار شده باشد. ري که مجراي آن تعلیمات است برآموزگا

گوید که شاهد تصویر استاد قبلی در آموزي میزمانی که دانش

استادي دیگر است، این بدان معنی است که موج آگاهی یکسانی 

ه کاستاد قدیمی تا زمانی  یاز آن اساتید جریان دارد. قالب درون

 جریان معنوي در آگاهیِ لِتصویر استاد جدید به عنوان سمبو

بلی ن ترتیب، قالب استاد قماند. به ایآموز نقش بندد، فعال میدانش

ري که تعلیمات از آگاهی او جا بسته و تصویر استاد جدیدرخت بر

  گیرد. آن را میشوند، جاي می

ته بسبعضی اوقات دانش آموزان آنقدر به تصویر استاد خود وا

ی یرند. ولگشوند که قالب بیرونی را با آگاهی درونی اشتباه میمی
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 یشود که تعلیمات درونرهبري، مشخص میبا منتقل شدنِ سمت 

  . اینچنین نیستند بیرونیولی تعلیمات  ،غائی هستند

گرا هر دو این در آ امیاسوراد آیین اصیلِدر حالی که اکنکار و 

د که دیوی در بیز ست سنگ اسوامیِاند؛ رادموضوع را درك کرده

را درك نکرده است. گروه  این موضوععلق است، لین هم به آن مت

شما توسط  دهد که بعد از واصل شدنِاینگونه آموزش می زبی

، حتی بعد از ماندشما استادتان باقی می تا آخر عمرِوي گورو، 

اسوامی، شیو دایال راد گذاربنیان. عجیب است، چون او مرگ

ر ، ذکسار باچان، خود ینگ، این موضوع را به خوبی در کتابس

کرده بود که تا زمانی که جوینده معنوي به سطوح باالي آگاهی 

 به استاد زنده ،محکم نمایدو جاي پاي خود را در آن سطوح  برسد

د. اشقبلی به دنبال قالب جدید او ب د و باید بعد از مرگ استادنیاز دار

دارند حذف باچان سارهایی که از این را از نسخه ولی گروه بیز

  اند. کرده
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ه توان اسم برد کموجودي است که می ياین یکی از چندین نمونه

ذاري گ(آنطور که خود نام اسوامیراد اصیلِ آیینِدر آن اکنکار به 

تر است تا به تعلیمات کیرپال سینگ یا چاران اند) نزدیککرده

سینگ، استاد دیوید. از نظر من این موضوع معید آن است که 

کرد ولی  معرفیرا به پال  تانت ماسکیرپال سینگ تعلیمات هرچند

ا تر از چیزي که براي کیرپال قابل درك بود، بپال ارتباطی نزدیک

  هسته مرکزي آن تعلیمات برقرار کرد. 

گشت به بحث اصلی باید گفت که تجربیاتی که طی آن در باز

از مجراي استاد جدید  دانش آموزان معنوي رویت اساتید قبلی را

اند در طول تاریخ تکرار شده است. ولی بعضی از گزارش کرده

در  هاآن کنند استاد قدیمیآموزان گمراه شده و فکر میدانش این

به همین خاطر هم هست  قالب این استاد جدید متناسخ شده است.

ند. در واقع هستهاي تبتی به دنبال تناسخ آموزگار خود که بودیست

لب انسانی دهد تناسخ جریان معنوي در قاتناسخی که روي می

تعلیمات معنوي یک چیز  دهد که گذارِجدید است. این نشان می
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 رویدادهاي حقیقی است، ولی به راحتی ممکن است در پس ظاهرِ

  فی شود.بیرونی مخ

گیري و تغییر قالب شکل يآموز معنوي به ندرت نحوهدانش

آموز کند. این قالب در آگاهی دانشدرونی استاد را درك می

 ،کند که این قالبگیرد، ولی جوینده معموالً تصور میشکل می

 طریقِهاي معنوي از همان استاد است. انتقال تعلیمات و جریان

 خیلیمرید یک قالب  شود، ولی در آگاهیِاستاد جاري می

شود که تصویر درونی میدهد، و این باعث شخصی را شکل می

  مرید را به استاد درون هدایت کند. ،استاد

د، یابمیآموز به سطوح باالي آگاهی دست وقتی باالخره دانش

ز آن اتواند شخصاً به منبع تعلیمات معنوي دسترسی پیدا کند. می

 فهمد که چراو می مستقیماً به تعلیمات دسترسی دارد زمان، او

طحی از آگاهی هرگز دوباره از استاد درون جدا نخواهد شد. این س

  شناسی نام دارد. است که خود
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  خویشتن چالشِ
  

ایم که بزرگترین چالش پیش روي در این بخش به جایی رسیده

طریق معنوي است: چالشِ خویشتن. اگر به خاطر  يهر جوینده

خودمان در جستجوي خداوند باشیم، شکست خواهیم خورد. اگر 

نهایت آرزوي ما کسب رضایت براي امیال و آرزوهاي خودمان 

، گرفتخواهد  قرار ما سر راه برباشد، دیر یا زود تنها چیزي که 

هایی که شاست، زیرا در انتهاي تمامی تقالها و تال مانخویش

 يمسئله ،دهیمداوند و روشنگري معنوي به خرج میبراي خ

ویش ختوانید نام ببرید که از . کدام انگیزه را میوجود داردخویش 

  نشأت گرفته نشده باشد؟  ما

ان موجود توان از گفتمترین بصیرتی که میاینجاست که به جالب

ت چگونه قادر اس تامنتاسرسیم. بر سر کتاب دیوید آموخت می

مشکل خویشتن را حل کند؟ اصوالً، گورو این مشکل را براي مرید 

کند. مریدان باید تمامی باور و عشق خود را وقف گورو حل می
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 کنند، تا به این ترتیب توجه را از خود بردارند. در نتیجه عشق به

ید تواند مراست. هر شکی می تانت ماساساس  اوو ستایش  گورو

که به  ه محضیناك طبیعت انسانی سوق دهد، و بالیم دهشترا به اق

اره را یک ب خود دهد، تمامی اکتساباتمینجواي خویش گوش فرا

  از دست خواهد داد. 

، تسلیم بودن به استاد جزو ملزومات است. تانت ماسدر نتیجه، در 

و یافتن خویش برتر است. » خویش تحتانی«رها کردن  این روشِ

هاي ایجاد شده در ذهن تحتانی ها از ترسبهامها و اتمامی شک

به یک چیز ختم  شود که باید متحول شود. همگیناشی می

  شود: قربانی کردن خویش تحتانی براي گورو. می

کار ام که اکنباره به این نتیجه رسیدهها سال مطالعه در اینطی ده

ه کند. با وجودي کاي کامالً متفاوت حل میاین مشکل را به شیوه

عشق به استاد درون، به ماهانتا، نقش مهمی را در بسیاري از نقاط 

ار در ککند، اصل دیگري هم بازي می كابحرانی طریق معنوي 

  کند. ازي میها بیستاکتر در زندگی است که تأثیري حتی گسترده
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  نویسد:اینگونه می 18، صفحه الهیفلوت پال در کتاب 

  

ی کند. زندگکه انسان در دو جهان زندگی می توان گفتمی

 در جهان ي خداوندشاهزادهمحدود است، ولی  او بیرونی

کند. ممکن زندگی می يحد و مرز هیچگونه بدون ،درون

است فرد تحت تأثیرات بیرونی قرار گرفته و به جاي آزاد 

شرایط و تأثیرات خارجی باشد، جاي اینکه  يزیستن، برده

  مقام روح تأثیر پذیرد. از درون و در 

اي از آگاهی شته باشید، تا زمانی که به مرحلهبه یاد دا

 خدا دخویا » من او هستم«اید که بتوانید بگویید نرسیده

سریر  ياید، و وارث بالقوههستم، هنوز در مقام شاهزاده

 ،پادشاهی. هر یک از ما باید مسئولیتی که این سریر پادشاهی

با خود به همراه خواهد  ،بر آن تکیه خواهیم زد يکه روز
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داشت را بیاموزیم، و همینطور اصلی که بر اساس آن، 

  کند. می، بر زیر دستان خود حکومت ما پادشاه، پدرِ

ا، هلب توجه دارید؟ علما، حکما، ریشیآیا به سادگی مط

ها، و خدامردان این اندیشه را بارها و بارها براي ناجیان، مونی

اند. ما فرزندان آن مقام ازلی و دم این جهان نقل کردهمر

ی اسایها شنکه باید روح او را در تمام انسانابدي هستیم؛ 

  داریم. بي جزئی از ابدیت گرامی کرده و هر کسی را به مثابه

که شاهزاده باشد، و  هستنددر آرزوي این  هاروح تمامی

هی از قدرت رث سریر پادشاهمانند شاهزاده زندگی کند. وا

در زندگی باخبر است. او در اطمینان خاطر و  و جایگاه خود

رفیع خود و مبتنی بر این دانش که پادشاهلک با تکیه به م ،

  کند. است، زندگی می پدرِ او

ما در وجود متعال الهی «بنابراین اصل در اینجا این است 

ی ، الئی تسی استاد چین»کنیم و موجودیت داریمزندگی می
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اد ما در سوگم«همین مطلب را بدین صورت گفته است  كا

  »کنیم وموجودیت داریم.زندگی کرده و حرکت می

  

حل  زمانی در از اساس ،در  اکنکار مشکل خویش به عبارت دیگر،

اي شود که جوینده وظیفه معنوي را به دوش گیرد، این وظیفهمی

اي از فهینیست که به خاطر خویش بر عهده گرفته باشد، بلکه وظ

نه  ا این وظیفه راتر است. ماي عالیبراي زندگی است. این وظیفه

یا بهبود زندگی خود، بلکه تنها به عنوان  براي حل مشکالت خود

  رسانیم. به انجام می مسئولیت خود در قبال زندگی

گذاشتن در این مسیر و پذیرش جایگاه خود در  قدمبه محض 

تغییر  شروع به ما باشد، زندگیِ که یجایگاه هرسلسله معنوي، حال 

گیریم، و رویدادهاي د. ما مورد عنایت خداوند قرار میکنمی

نان . همچخواهند یافتاهمیتی متمایز از گذشته زندگی،  يروزانه

در سر راه ما قرار خواهند گرفت ولی دیگر  هاو بیماري هاسختی

مشکالت ما ارتباطی به خویش تحتانی ندارند. بلکه معنا و هدفی 
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 هواالتر به خود خواهند گرفت. زندگی به زبان خود با ما سخن گفت

ما، شاهزادگان خداوند، دهد. پنهان را به ما نمایش می يبرنامهو 

د را بدانیم، ولی آنقدر دانقادر نیستیم همیشه هرچه پدرمان می

خواهیم دید که قادر خواهیم بود نیروي معنوي را دست اندرکار 

تمامیت زندگی ببینیم.  مدیریت  

  

 الهی فلوتاز کتاب  36 – 35به همین خاطر پال در صفحه 

  نوشت:

  

 آموختن ،اي در بررسی و تحلیل این استحالهاصل پایه

  هاست ...آسودگی از تمامی تنش ينحوه

 »گر عشق بورزید.یدبه یک«این است  قانون عظیم عالم

اند. چرا؟ جواب نقل کرده ما وزگاران این را برايتمامی آم

 ،ورزیمین است که وقتی به دیگران عشق میبه سادگی ا آن

شوند، و توجه ما از خویش آسوده می ما قلب و آگاهی
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انی د؟ زمافتبعد از آن چه اتفاقی میشود. تحتانی گرفته می

شویم که خویش را فراموش کرده باشیم. این آسوده می

  ...  است ناتکائطبیعی و شناخته شده توسط  ينتیجه

، ورزدمیهمچون خویشتن عشق  ،زمانی که فردي به دیگري

یب . به این ترتکرده استبه بیرون از خود متمرکز را توجه 

وجود ندارد. به این  در درون یشود. هیچ خفقانآسوده می

شود، و معموالً اتحاد بدیل به مجراي قدرت میترتیب او ت

. ولی وقتی دگذارنه خود با خداوند را به نمایش میآگاها

خواهد، توجه او به درون معطوف چیزي را از آن خود می

 کند کهشود. او در یک لحظه دچار تنش شده و حس میمی

رج ید تقالي عظیمی به خبا خود براي دست یافتن به آرزوي

  دهد ...

باید کامالً آسوده بود، در این صورت است که قدرت 

  یابد.جریان می اكمعنوي 
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 روشِبه این اختالفات اشاره کردم چون باورم بر این است که 

است که  راه حلی شناساییِ ،تمایز بین تعلیمات دینی نیافت واقعیِ

ی گیرند. این بخشمیدر قبال مشکل خویش تحتانی پیش ها آن

ر راه ما قرار دارد، بحرانی از هر طریق معنوي است. مانعی که در س

نامند، ها آن را نفس عماره میهاي ما و آنچه صوفینفس ما، ترس

باشد، این همان بخش از آگاهی انسانی است که در آرزوي می

مقایسه قادر است هسته  روشِجهانی مطابق با میل خود است. این 

  زي طریق را به نمایش بگذارد. مرک

راي بکشیدن، براي نمونه در مسیحیت، تصویر مسیح در حال زجر 

فکر گیرد. تهاي بشري مورد استفاده قرار میفرونشانیدن خواست

ها و دیگران، قراردادن اولویت نگرانی به خاطرِزجر کشیدن 

تر از نیازهاي دیگران و خیرات نیازهاي خود در سطحی پایین

اهش ها کتعلیماتی هستند که قصد آن ،و مریضن به فقیر کرد

قدرت خویش تحتانی است، تا به این ترتیب تعلیمات معنوي 

  یابند.جاري شدن  ياجازه
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خود ما میوهم در بودیسم، تعلیمات بر اساس طبیعت اشند. بآلود

دهند که هدف آن آشکار ها مدیتیشنی را آموزش میبودیست

راغ س واقعیتی تقلبی است که ما از خودذهن در ایجاد  يکردن حقه

داریم. فردیت حقیقی نیست، بلکه تصویري تقلبی است که نتیجه 

قلبی باشد، این تصویر تما می نعکاسات و تأثیرات جهان بر آگاهیِا

شود که ما را از تمامی حقیقت جدا منجر به باورهاي غلطی می

  کند. می

 يرده و دید که با توجه به نحوهبررسی ک توان تمامی ادیان رامی

ها با خویش تحتانی چقدر با هم اختالف دارند. این برخورد آن

 در این تانت ماس. به همین نحو، سازدها را متمایز میآن ،ویژگی

ها نسبت به خویش ا اکنکار اختالف دارد. برخورد آنزمینه ب

ن به استاد یشتبحث تسلیم خودر تحتانی با هم متفاوت است. حتی 

  درون اختالفات زیادي با هم دارند. 

، پال 1966آوریل  ماه، هاي طریق نورامهندر اولین بخش از 

  اینگونه نوشته است،
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ر وضعیت ت معنوي دموفقی براي کسبِ حقیقی کلید ،تسلیم

هاي نامرئی به دنبال باشد. اگر فرد در جهانخارج از بدن می

ویشتن خاین است؛ تنها با تسلیم  باشد، راه آن،موفقیت می

توانیم به روشنگري و دانش حقیقی معنوي است که می

  البته وارد ملک پادشاهی شویم.  صد دست یافته و

شود این است که به چه کسی ذهن متبادر می بهسوالی که 

باید تسلیم بود؟ تسلیم باید به استاد درون انجام شود، البته نه 

ند، بلکه باید بینمان فیزیکی آن را میفیزیکی که چشبه قالب 

ر شما خود ب به کسی تسلیم بود که در درون در نور درخشان

  حقیقی است ... شود. این استادظاهر می

ها و تقالهاي درونی اولین گام در آسودگی از تمامی تنش

الت به ها و مشکتسلیم خویشتن است. سپردن تمامی نگرانی

ه بر آن، واگذار کردن زندگی استاد درون و البته، عالو

به  وقتی ،این جایگاهی است که هر شخص تان به او.درونی
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داند که روح (استاد درون) کنترل را به عهده رسد میآن می

  کند ...و او را در طریق خداوند هدایت میگرفته 

تسلیم شدن به استاد درون، سفیر روح، یا روح، یا هر نام 

به معنی این نیست که باید از دیگري که به آن بدهید، 

بلکه معناي آن استفاده  ،آزاد خود صرف نظر کنید ياراده

از آن براي علتی الهی است. به این ترتیب، توجه به قالب 

ق ریزي مطابآموزگار معطوف شده و در نتیجه برنامه درونیِ

ه شد کسبشود که از درون با دستورات و خردي انجام می

  است.

  

تاب کنون بیان شد در کوت را حتی بیشتر از آنچه تان تفاپال ای

  توضیح داده است: 36، صفحه هاي دورسرزمین

  

تمامی این عارفان، و همچنین کسانی که انجیل، متون مقدس 

 یدهعقاند به حاکمیت ها، و اوپانیشادها را نوشتهبودیست
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ا با یک من ر«گیتا نوشته شده است که -داشتند. در بهاگاواد

است  این چیزي» برگ، یک گل بپرست، ولی من را بپرست!

که کریشنا، مسیح هند، به آرجونا، مرید خود گفته است. این 

  حاکم است.  مِکال

، یا یا خداوند که به دنبال حاکمیت سوگماد معنويمسافر 

، در مسیر انحطاط قرار گرفته نامید باشدهر آنچه آن را می

داند به هاي دور نمیکس که چیزي از سرزمیناست. هر

دنبال حاکمیت است، چه در این جهان فیزیکی چه در 

  هاي دور. از آن، در سرزمینهاي فراتر جهان

گاست، فیلسوف و رهبر فرهیخته سیاسی، خوزه اورتگا یی

متن  خود چند سال پیش زمانی که در یکی از چندین کتاب

  زیر را نوشت به این واقعیت نزدیک شده بود،

 جاب به جستجوياو را م بشر وجودي است که طبیعت وي،«

کند. اگر بتواند این حاکمیت را در درون حاکمیتی واالتر می

ت؛ در غیر این صورت، او جزو خود بیابد، بشري برتر اس
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راي بها است، و باید آن را از مافوق خود دریافت کند. توده

اینکه بشر بتواند در جامعه وجود داشته باشد باید 

خاص هاي خود را با دیگران هماهنگ نماید؛ نوعی خواست

، کنترل 8ها که به قول بابیتاز تعادل باید حاکم باشد. آن

 ه جايبکنند، باید جایگاه مشابهی از بیرون درونی را رها می

 و، شوندمیها تبدیل به توده مردم ؛ آنآن جایگزین کنند

  قرار دارند.  خود تحت حاکمیت مافوق

نتوانند از او محافظت کنند  اوهاي درونی انسانی که ارزش«

در برابر فشارهاي جامعه ندارد. دقیقاً نبود ارزش  سپريهیچ 

رهبري شده از درونِ قرن نوزدهم را به انسان است که انسان 

  »رهبري شده از بیرون تبدیل کرده است. ماشینیِ

  

 ها خویش تحتانی خود را به استاد بیرونییستکابه این ترتیب، 

ها کنند، و به دنبال حاکم بیرونی نیز نیستند، بلکه آنتسلیم نمی

                                                           

8 Babbitt 



  فصل نهم: دوران میانی

1187 

 

 يکنند. سلسلهتسلیم می خود درونِ را به واقعیت معنويِخویش 

از  نتیجه آن منحرف شدناهمیتی نداشته و تنها تعلیمات  تاریخی

استاد موجود در کالبد  نیست که نیازي. و استاد حقیقی است

. این ، کامل باشدکندیزیکی که جریان را با خود حمل میف

 یانفعال هاي شرقی موجود است،، مثل آنچه در طریقتوضعیت

 يهاي معنوکار با جریان ينحوه بلکه هدف از آن آموختنِ، نیست

  تر است. عظیم ايوظیفه براي به دوش گرفتنِ

  

  نوشت: 56در صفحه الهی  فلوتاب پال در کت

  

ما نباید راه حل مشکالت خود را در بیرون از خود جستجو 

 يکنیم. ما باید به قابلیت خود در استفاده از وضعیت خداوند

ایمان داشته باشیم، همان وضعیتی که در تمامی  درون خود

ایم. ت پیوسته مورد استفاده قرار دادهبه صور هايِ مازندگی

وضعیت را در مواقعی که همه چیز بر وفق مراد است آیا این 
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؟ این همان ایدروند حس نکردهو کارها به راحتی پیش می

  اعتماد به خداوند است. 

خواهید مکنونات خود را به تجلی درآورید یا براي اگر می

؛ آن را رویا پردازي کنید، کاري به قدر کافی اصرار دارید

ب به داشته باشید، به این ترتی آن را تصور کنید و به آن باور

این دهد. خواهید روي میمتصل شده و آنچه می كاقدرت 

تیب به این ترکنید. درون است که با آن ارتباط برقرار می

ها و وقایعی ربا به وضعیتشما را همانند آهن تان،ایمان

  هستید. هاآن کشاند که مشتاقانه خواهانمی

از  رتسادهاشد. چطور ممکن است باید غریومان ب» باور دارم«

خلق  يتر از تجربهابعادي عظیم؟ این غریو، بیان کرداین 

کردن را با آسودن (حداقل به صورت روانشناختی) و رها 

عطا افشارد، به ما را می ما قلبِ ،کردن تنشی که در سینه

کند. این یعنی پذیرش برکت وظرافت قدرت زندگی می

که جاري شده و جسم را بازسازي کرده، و آن را جوان  كا
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. ددارمینگهحفظ کرده و در برابر شرایط اضطراري آماده 

ش حقیقی، روح، اینگونه جسم و ذهن هدایت شده و به خوی

  دهد. امکان خودنمایی می

روح تنها یک هدف دارد، یک مولد، و آن ابراز حقیقت، 

دانم به این ترتیب، میکند. عشق و زیبایی است که حس می

  روح هوش، زیبایی، زندگی، عشق و هنر است. يکه عصاره

  

زیبایی و عشق را زمانی ابراز  هوش، يذکر شدههاي روح ویژگی

معنوي را به دوش گیرد. این همان چیزي است  وظیفهکند که می

کنند. این عنوان همکار خداوند از آن یاد میها به یستاککه 

پیوسته براي رشد  خودي و آرزويفروتنی و بی طریقت در خود

تی این است که وق اكدارد. به این ترتیب، حقیقت معنوي را در بر

 دهید، بهترین کار براي خودبراي زندگی انجام می را بهترین کار

  دهید. این معناي کار کردن با خداست. را از نظر معنوي انجام می
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  باور داشتن عملِ

  

د چیزي است که قصحرف پال باشد، این » ور دارمبا«غریومان باید 

دارم به عنوان آخرین موضوع این فصل به آن بپردازم. منظور پال 

 ،فعاالنه و خالقانه است. عالوه بر این ، عملی»باور داشتن«از فعل 

قیقت کنیم حچیزي است که فکر می يمنظور او انتخاب پیوسته

  دارد. 

اي در حال پیشرفت فناوري مدرن ما به صورت فزاینده يجامعه

است، و همین باعث شده است که از باور دور شده و به مخالفت 

شود که ذهنی با آن بپردازد. امروزه به مردم عادي آموزش داده می

 باورِ يانتقادي داشته باشند و همه چیز را زیر سوال ببرند تا در تله

همین خاطر هم هست که هر زمان متوجه  نیافتند. بهکورکورانه گیر

بوده است، با احساسی از » اشتباه«م ایچه باور داشتهشویم آنمی

  شویم. ساري مواجه میشرم
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این همه ترس و محدودیت در تفکر مدرن ما شگفت انگیز است. 

ناخودآگاه هستند. فرهنگ  یمحتوایاین گونه تفکرات مملو از 

از دید ما پنهان  که تفکرات آن ما آنقدر حاکم است اجتماعیِ

ها همچنان باور وجود دارد، با این باشد. با تمامی این تالشمی

 هايها تلهاورها ناخودآگاه بوده و مخلوقات آناختالف که این ب

  .، هستندمعنوي و محدود کننده

رایج بود.  50اندازد که در دهه این موضوع مرا به یاد تفکري می

. شاید امروز استآن رویاپردازي خطرناك  ادعایی که بر اساس

تصور آن سخت باشد، ولی در آن روزها بسیاري از روانشناسان به 

 مدت طوالنی پردازيگفتند که اجازه دادن به رویامردم می

ها به مردم توصیه خطرات جدي با خود به همراه دارد. آن ،کودکان

عی ترتیب از جهان واقپردازي شوند تا به این کردند تا مانع رویامی

ها این کار ناسالم بوده و براي سالمت روانی دور نشوند. از نظر آن

  کودك خطرناك بود. 
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مراه به ه حبسی-خویشبینید که این باور چقدر ترس و آیا می

ه کردند کدارد؟ با این حال مورد قبول واقع شد زیرا مردم فکر می

 دان در زمینهاکتشافات جدید دانشمن ينتیجهاین توصیه، 

شنویم که رویاپردازي اشتباه روانشناسی است. امروزه کمتر می

دانیم دخالت در امور دیگران. امروزه می باشد مگر در موارد حاد

هاي زیادي را براي درك زندگی که تصور کردن قادر است درب

به روي ما بگشاید، و همچنین قادر است ما را در رسیدن به اهدافی 

  ایم یاري دهد. د تعیین کردهکه براي خو

نسبت به باور با خود نوري منفی را  ي موجودهاولی امروزه دیدگاه

شود و آنچه ور دینی همواره کورکورانه فرض میبه همراه دارد. با

ا باور هرگز چیزي ر«کند چیزي شبیه به باره توصیه میعلم در این

ک همه چیز شبه «گوید است. یا آنطور که دیوید لین می» یدنکن

ود یک خ ،حال چه متوجه بشوند یا نه، این طرز فکر!». یدداشته باش

  باور است، باوري از روي ترس و عقیم کننده. 
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هاي د کامالً منطبق با باوربا این اوصاف کتابی مانند کتاب دیوی

کسانی که باور دارند را ي مسخره تفکراتروز است.  فرهنگیِ

را به  ، مردمضعف تاریک واقعیت ردن نقاطفاش کن. با آشکار ک

شان به سخره بگیر. چه فرهنگ عجیبی در این روزها خاطر باورهاي

  داریم. 

ي هابینیآن طور که پال گفت، از این جهان كامشخصاً طریق 

ي مبتنی بر اصل اختیار در انتخاب آگاهانه كامنفی به دور است. 

هد نپیش پاي ما میباورهایمان است، و این فرآیند طریقی را در 

حق ذاتی  ،شود. انتخاب آگاهانهکه منجر به آزادي معنوي می

  ماست، زیرا ما شاهزادگان سریر پادشگاهی هستیم. 

ا کار ب يکند تا نحوهدر حقیقت، این فرآیند به ما کمک می

ا به این ترتیب احساسات را بیاموزیم، ت وجه خودها و تدیدگاه

هایی حساس بتوانند جریان زندگی را به همانند شبکه مامعنويِ 

 ما اشتیاق و وحی است. دیگر براي ي، این نتیجهجذب کنندخود 

پذیرفته نیست که فقط به خاطر شواهد بیرونی یا استدالل مجبور 
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م را خواهیباشیم چیزي را باور کنیم. اکنون قدرت داریم آنچه می

  . از جایگاه خالق باور داشته باشیم

 ما يارا برو رویاپردازي تجسم  هاي درونی ما واقعیتوقتی تجربه

وح کنیم که رمی ظرفیشروع به شکل دادن به  ما اثبات کنند،

اي محتوظرف کند، محتواي این درون را دریافت کرده و حفظ می

تبدیل به منشأ برکت  ظرفرویاهاي ما را شکل خواهد داد. همین 

 بخشد. ولیما را تعالی می يروزانه که زندگیِ ودشو رحمتی می

ترك  ويگشویم، این وقتی با کتابی همانند کتاب دیوید مواجه می

شود. این مان به آرامی از آن خارج میاهايخورده و مایع روی

 ظرف«اي با عنوان چیزي است که نزدیک به ده سال پیش در مقاله

  نوشتم:  در مورد آن» ترك خورده

  

آید که زندگی درونی خود را انکار می چه بر سر کسانی

را قبول دارند؟ از آن  و تنها زندگی جهان بیرون خودکرده 

کند. مانند پاشیدن می ها شروع به از هملحظه زندگی آن
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که ترك خورده باشد، مایع و روح زندگیِ آن خالی  ظرفی

ها را آن جانِ ينغمهشود، و دیگر جهان قادر نیست می

ها اند، آنها حق ذاتی خود را منکر شدهآن. منعکس نماید

 هاي خدایی دارند رابی به جهانکلیدهایی که براي دستیا

چرا  ز خود بپرسند که:توانند ااند، و اکنون تنها میمنکر شده

ام داشته باشم؟ تا ام، آیندهي به کارم، خانوادهاباید توجه

خی به پاس ها بازیابی نشود، هیچوقتی که رویاهاي درونی آن

  این سواالت وجود ندارد.

از یک  غولِ چراغ جادوتوان مثل ولی چنین ایمانی را نمی

بطري احضار کرد. این چیزي است که تنها با تجربه و از 

شود ... می کسب ما ادراك  

سب ک –ما باید کامل و مطلق باشد  زندگیِ ،همین به خاطرِ

، بلکه از قدرت ناشی »واقعی«رویایی عظیم که نه از جهان 

کند. رویایی که از واقعیت شده باشد، جهان را متحول می

زندگی تنیده شده است.  جاري شده و در تار و پود تمامیت
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ف وجود ما را فاش سازد، را درخشان کند، هد باید روزِ ما

اهش یت ما را کرا به روي عشق بگشاید. نباید ظرف و قلبِ ما

  دهد بلکه باید تا سر حدات قائی آن را گسترش دهد.

کند تا ، رؤیاي حقیقی ما را به جایی هدایت میبدین ترتیب

ه ب عشق تسلیم کنیم، نه يبه واسطههاي خود را محدودیت

ی که فردي و شخص برهانداي باید ما را ترس ... تجربه خاطر

داید تا بز از چشمانِ ما یکی رااي باید تارچنین تجربهباشد. 

دیگر شیطان یا ضعف را در خود نبینیم، یا حتی در دیگران، 

  عدم وجود رؤیاست. يزیرا چنین ضعفی نتیجه

 :که است موضوع نهفته ایندر ترك دیده  ظرفپس کلید 

 رؤیاي معنوي خود رابتوانند  دادن به دیگران تابدون اجازه 

آن رؤیا را  د خود مایم بونخواههرگز قادر  داشته باشند،

  داشته باشیم. 

همچون  ،بدون اداي عشق و احترام به باورهاي دیگر

حقیقت معنوي به روي ما گشوده  يباورهاي خود، دروازه
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 نخواهد شد. به همین خاطر است که روح باید کورکورانه

 عبور کند تا وقتی که بههاي تحتانی واقعیت وضعیت از

 این به معنی بیعت و ادايروشنایی خودشناسی دست یابد: 

 هااحترام به خداوندگاران، حاکمان و مردم تمامی جهان

  ...است

یابی به سطوح باالي آگاهی، به تنهایی قادر نیست دست

مشکالت این دنیا را حل نماید. توجه و نگاه به زندگی به 

دستیابی به وضعیت  يوازهعنوان تجلی خداوند، در

  خداوندي است. 

  

ه ها باالجبار مجاب بیستاکاکنکار باور واحدي ندارد که تمامی 

پیروي از آن باشند، بلکه فرآیند استفاده از باور به منظور برقراري 

وانیم تباشد. به عبارت دیگر، ما میهاي معنوي میتماس با جریان

م، باور یا اعتقادي را همچون کنیمیهمانطور که یک کُت را به تن 

کند. و هر چه تغییري مییم تا ببینیم دیدگاه ما ي به تن کناجامه
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توانیم آن باور را از تن زمان بخواهیم به مسیر خود ادامه دهیم، می

  بزداییم.

شاید این حرف به نظر انقالبی به نظر برسد، ولی زندگی یک سفر 

سطوح آگاهی هستند که در مسیر خود است، و رؤیاهاي ما  معنوي

هاي باور خود،  اقیانوس زندگی کنیم. ما در کشتیها عبور میاز آن

  نوردیم.را در می

بدین ترتیب، باورهاي ما باید به صورت پیوسته همزمان با تعلیمات 

و رشد ما تغییر کنند، همانطور که مسیر در پیش روي ما نمایان 

غییر است، و برادران و خواهران ما نیز شود. جهان نیز در حال تمی

تی ایجاد کنند. وقتی چنین تغییراتغییراتی را به این مسیر اضافه می

 در اینکشد، شود، درست همانند زمانی که استادي کنار میمی

  باید به درون رجوع کنیم تا قدم بعدي را بیابیم. زمان، 

ته دربی بس در نتیجه، اصل جهان شمول حقیقت این است: هر زمان

ه ک آنطورشود. شود، دربی دیگر در جایی دیگر گشوده میمی

لکه مسیر نیست، ب انتهايدیوید اشاره کرد، بسته شدن یک درب 
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 . اینگونه است که شکوفایی ابديِاستجدید  شروعینشان از 

  گیرد.واقعیت به خود می يه، جامحقیقت

باشد درب می طریقی که در پس آن یافتن درب جدید و فاز جدید

  به عهده ماست. 
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  فصل دهم

  یک استاد جدید

  

ر رابطه قضاوت دتر، در این باره صحبت کردیم که چند فصل پیش

ا هاي مدیدگاه در حجرایجاد تتواند باعث با دیگران در جمع می

محدود کند. وقتی ما را  در مورد آن افراد شده و توانایی یادگیريِ

دفاع  د و وقتی براينآیمیما در برابر جهانیان به نمایش درانتقادهاي 

. ما دشوما منجمد می رویم، طرز تفکرا به جنگ میاز این انتقاده

وي ر خط مرزي،یک کار با اینشویم. به آن طرز تفکر متعهد می

کار جاري کنیم تا همه بدانند، و اینشن براي خود مشخص می

قادر  کند و در نتیجه به راحتیتر میرا سخت ماشدن و تغییر دیدگاه
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ر پس بزرگتري د يمسئلهدیدگاه خود را تغییر دهیم.  نخواهیم بود

  . این موضوع نهفته است

وع نشان موضشوند. این تمامی ادیان با گذشت زمان کریستالیزه می

ها و کاهش سرعت دیدگاه مستحکم و منجمد شدنِ يدهنده

باشد. ولی تنها انتقاد عمومی چنین تأثیري ندارد؛ بلکه یادگیري می

  تشویق عمومی هم چنین است.

گم، مفاهیم هاي دتعلیمات دینی را در گزاره مردم دوست دارند

ذهنی و اهداف ابتدایی خالصه کنند، تا به این ترتیب بتوانند این 

تر و تمیزي جاي هاي کوچک و هاي اعتقادي را در جعبهسیستم

ه علیبر یا موافقعمومی، چه  يدهند. سپس، بعد از هزاران اظهاریه

 يکنند، و عصارهیک دین، تفکرات شروع به منجمد شدن می

  شود.می حقیقی معنوي گم

سال قبل  2500چینگ، -ته-هرگز این موضوع جدیدي نیست. تائو

  گفته بود،
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  آنچه قابل توصیف باشد

  طریق نیست.

  نامی که بتوان نام گذاري کرد

  تائوي جاویدان نیست.

  

سال پیش، یک آموزگار صوفی موضوع مشابهی را  1000تقریباً 

  گفته بود:

  

  نام بود. بدون علیمات معنويم تصوفیزروزي 

  اکنون نامی است بدون تعلیمات. 

  

 گوید که تنها بخش کوچکی از تعلیماتاکنکار می دلیلهمین  به

ها فاش ساخت. حتی و سخنرانی هاکتابتوان از طریق را می
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کلماتی مانند این هم با گذشت زمان کریستالیزه شده و معناي 

که با  دنکنند، زیرا فقط اساتید جدید نیستحقیقی خود را پنهان می

شوند. هر گذشت زمان، مانع منجمد شدن و مرگ تعلیمات می

 آموز هم چه به صورت درونی یا بیرونی، چنین نقشی را بازيدانش

هاي جدید و جهان هارودخانه ،که جویندگانکند. زمانی می

ن کنند، تعلیمات به جاري شدکنکاش می هادر آن یافته و را معنوي

، اندها که در جستجوي حقیقتدهد. ولی حتی وقتی آنادامه می

 ،تر و آشناتر است را برگزینند، حتی در آن زمانآنچه راحت

ه مانع تبدیل شدن تعلیمات بیرونی ب رهبران معنوي هم قادر نیستند

  شوند.  صرف یک سري مراسم دینیِ

شود این است که روح همیشه آنچه این موضوع به آن ختم می

اگر ما  لیراهی براي ابراز خود و جاري شدن خواهد یافت، و

را رها  تاسحقیقت  خود مااز نظر آنچه  ،نتوانیم به صورت پیوسته

  .خواهیم ماندات عقب کنیم، از تولد مجدد تعلیم
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به معنی متعهد کردن خویشتن به باورهاي  كادر نتیجه، طریق 

ذهنی نیست، بلکه معناي آن خیلی ساده است، پیروي از روح 

 نماید.خود را متجلی می ،حقیقت، به همان شکلی که در لحظه

همانطور که روزي هارولد گفت، باید هر روز ارتباط خود با روح 

وباره و ترتیب باید طریق را درا دوباره تحصیل و کسب کنیم. بدین

  دوباره کشف کنیم.

  

  به سفر روح تازهنگاهی 
  

پردازد: یعنی دور میسفر روح هم به همین موضوع  تمامیت

کر تف ذهنی. ولی شگفتا که ينجمد شدههاي مانداختن وضعیت

سفر روح هم خود براي بسیاري تبدیل به یک مفهوم منجمد شده 

  است. 
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عجیب بود که  نم دیدم برايپال را می هاي قدیمیِوقتی نوشته

از دست رفته است. شاید این دیدگاه چگونه دانش سفر روح 

نم که پال بیکنم، میباشد، ولی وقتی به گذشته نگاه می یعجیب

داد. تغییر می را در رابطه با سفر روحصحبت کردن خود  ينحوه

ح ثابتی نداشت. ابتدا بحث بر سر حضور همزمان در یاو هرگز توض

یک لحظه ولی در چند مکان بود، بعد او نام سفر روح را اتخاذ 

ا گوید سفر روح هیچ ارتباطی بکرده و مقاالت متعددي نوشت تا ب

  انعکاس اثیري ندارد.

هاي خود و به عبارت دیگر، پال روش خروج از جهان بینی

به ما را خود همانند یک ناظر، از طریق چشم روح،  يمشاهده

آموخت. این چیزي است که مانع گیر افتادن ما در باورها می

ه ها به نظاراهآموزیم که از تمامی دیدگشود، زیرا اینگونه میمی

خویش حقیقی است.  بنشینیم، این جایگاه، جایگاه طبیعیِ

ترین خطر بر سر راه هر جوینده معنوي این است که تصور بزرگ
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ست دقیقاً با همین تصور اکند به حقیقت غائی دست یافته است. 

. پیروان شوندکه تعلیمات معنوي در باورهاي دینی کریستالیزه می

تقویت  را هاکنند که تفکرات آنبیاتی میتجر داشتنشروع به 

ها را ی نخواهند داشت که آنها دیگر ادراکاتند. آننکمی

شأت هاي ما نزده کند. آنچه انتظار نداریم از خارج از دانستهشگفت

 خواهیم از نظر معنوي به صورت پیوستهگیرد. در نتیجه، اگر میمی

ود و طرز هاي خگاهپیشرفت کنیم، باید به صورت پیوسته از دید

  هاي خود خارج شویم.تفکر

هاي تعلیمات انقالبی پال پرداخته و از دیدگاه يپس بیایید به شیوه

آنچه  يتوانیم با مطالعهخود در مورد سفر روح خارج شویم. می

کرد، تشریح می 1966ماه می سال  در نامه طریق نورپال در دومین 

  شروع کنیم:
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 ،کنند، سفر روحآنطور که بعضی تصور می در واقع

کالبدهاي ظریف نیست، بلکه گسترش آگاهی در  1انعکاس

ها باشیم. سفر روح هیچ خواهیم در آنبه نواحی است که می

و یا  است، يجایی محدودارتباطی با سفر اثیري، که جابه

براي  که با کالبد ذهنی و دیگر کالبدهاي تحتانیسفر 

طبقات تحتانی به دور آن پیچیده  حفاظت از روح در

 دانه بلوطیک  يتواند به اندازهروح می اند، ندارد.شده

کوچک باشد یا به اندازه تمامی عالم بزرگ باشد، این 

دارد. بر این اساس، این موضوع ما را  آن خواستبستگی به 

د، با دهقرار می ما در جایگاهی با فضایی مطابق با میل خود

 مسئول تعیینما  ،صت درجه. در هر لحظهسیصد و ش يدید

                                                           

١ Projection : فرافکنی"به معناي انعکاس که در ویکیپدیا فارسی با عنوان" 

ان وها در ایران با عنترجمه شده است. این همان چیزي است که اکثر اکیست

 شناسند. (مترجم)تجربه خارج از بدن می
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این چیزي است که بعضی  –هستیم  خود میزان آگاهی

گرفته نام  کامل زمان در همه جا با آگاهیاوقات حضور هم

  .است

، یا آنچه بعضی کامل جایی با آگاهی –این مقصد ماست 

اوقات آگاهی خدایی نامیده شده است. این روش بسیاري 

است، و این چیزي است که ممکن است  مسافران معنوياز 

کار سخت نیست ولی بدان روزي خود را در آن ببینیم. این

نها کار تمعنی است که باید آگاهی خدا را ایجاد کنیم. این

، است پذیرامکانبا انجام هر کاري به عنوان مأمور خداوند 

با بیان و تفکر انجام آن به نام خداوند  ،یعنی انجام هر کاري

  غیر...و ال

به معناي گشایش آگاهی است. وقتی » شکوفایی« يواژه

» ردرا شکوفا خواهم ک اونزد من بیاید آنکه  هر«مسیح گفت 

ها (روح) را خواهد گشود این بود که آگاهی آن او منظور
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تا روح مقدس با جریان بیشتري به جهان ماده جاري شود. 

د خواهیم خوتوانیم هرکجا میاین بدان معنی است که ما می

 خواهیمرا انعکاس دهیم، و آگاهی خود را به اقلیمی که می

گسترش دهیم، و حتی بر آنان که قادر  ،آن بدانیم در مورد

  هستند ما را ببینند ظاهر شویم. 

  

 بینید که سفر روح هیچچنانچه متوجه حرف پال شده باشید، می

آنطور  ،منظورندارد، حتی ی با انعکاس در کالبدهاي ظریف ارتباط

انعکاس در کالبد روح نیز  برداشت شود، است از نام آنکه ممکن 

آن باال بردن سطح آگاهی هم نیست. بلکه مفهوم  نیست. معنیِ

اصلی آن گسترش سطح آگاهی است. شاید تمایز به نظر چندان 

  با هم اختالف دارند.  دنیایی ،قابل توجه نباشد، ولی در واقع

به واژه آگاهی  ،خود در حال گسترشِ لیماتتعدر تمام مدت پال 

خواست به این نحو نشان دهد که . چرا؟ زیرا میاشاره داشت کامل
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ندارد.  باشد،تواند از آن آگاه روح هیچ محدودیتی در آنچه می

درجه دست یابد. آیا متوجه منظور  360 آگاهیتواند به روح می

ن از چیزهاي شوید؟ این موضوع هیچ ربطی به آگاه شدپال می

  منظور پال نبود.فیزیکی در همه جا، ندارد. این 

پال تنها قصد داشت دیدگاه اشتباه در مورد اینکه سفر روح نوعی 

 تواند ازاز انعکاس است را تصحیح کند. روح به خودي خود می

 گسترش خود تواند در آگاهیآگاه شود یا مییک رویداد خاص 

م سفر روح مفهو ،یابد تا تمام عالم را تجربه کند. این تغییر رویکرد

جایی حس حرکت و جابه در حین آن معموالً است. با وجودي که

بر زندگی رود چون شود، ولی روح به جایی نمیایجاد می

افتد این است که روح آگاه ارجحیت دارد. تنها اتفاقی که می

  شود.می

ند سطح تواباال بردن یا ارتقاء سطح آگاهی این است که می مشکلِ

 ،کنیمآگاهی ما را از این جسم و این جهان که در آن زندگی می
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مدت  برايدور کند. و به قول پال، ما را فارغ کند. اقدام به این کار 

ین ام که اهایی را دیدهیستکاتواند مشکل ساز شود. طوالنی می

اند، و بعد از سالیان سال حس ه نشدهموضوع را درست متوج

ن اند. ایرا از دست داده خود اند که گویی بخشی از زندگیدهکر

  تر است. رایج تانت ماسمشکل در بین دانشجویان 

 اموردهند. خود از دست می ياین افراد ارتباط خود را با خانواده

رسند شود. بعضی حتی به جایی میتر میسخت هافیزیکی براي آن

کنند که باید تمرینات معنوي خود را که در نهایت شهوداً حس می

د. کند، متوقف کننایجاد می هاآن عدم تعادلی که در جسمبه خاطر 

  سطح آگاهی است. بردن طوالنی مدتاین مشکل نتیجه باال 

طح ا گسترش سحقیقت نیست. بلکه، هدف م ولی این هدف طریقِ

در عین حال که آگاهی فیزیکی خود را تا جایی است که  آگاهی

 اهیباشند. گسترده کردن آگسطوح باالتر از آن ما  کنیم،میحفظ 
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 این معناي گسترش سطح آگاهی –تر گسترده ايمحدودهدر  خود

  است.

که تماس خود را با  زمانهمبیاموزیم این همانند این است که 

ایم، در شهر زندگی کنیم، یا همانطور که ردهطبیعت حفظ ک

زندگی شخصی خود را داریم، بخشی از یک خانواده باشیم. به 

ها توانیم از تعلیمات دینی پیروي کرده و به جهانهمین ترتیب، می

زیرا روح قادر است از تمامی  ،هاي درون دست یابیمو قاره

  . نظاره کندها دیدگاه

ارتقا دادن سطح « يکرد، حتی واژهطور که پال اشاره همان

ور ، آنطآن معناي .به معناي یک گشایش در آگاهی است» آگاهی

رسد، باالبردن آگاهی نیست. در نتیجه، اگر دیگر به که به نظر می

 توانبینیم که در واقع نام آن را میآن سفر روح نگوییم، می

ن یل سفر روح، اگسترش روح گذاشت، ولی با این حال، باز مث

ي صحیح است، زیرا این روح نیست که واژه هم فقط تا حد
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یابد. بلکه آگاهی و توجه ما است که به روي گسترش می

  شود. حد و حصر روح گشوده میهاي بیآگاهی

موالً شویم: معدر ابتداي گسترش روح، با موضوع جالبی مواجه می

د شویم که در واقع در حال ترك جسم خوبا این حس مواجه می

 در رکار به استادي برسیم، بیشتهستیم. ولی هر چه بیشتر در این

ترش آگاهی، بدن به عنوان بخشی از خواهیم یافت که در حین گس

کنیم، این ماند. ما هر دو آگاهی را حفظ میمی باقی آگاهیِ ما

کامالً در دو نقطه است. این  همزمان همان منظور پال از حضور

شدن  منفک يري است، که در خود تجربهسفر اثیمعناي با مخالف 

  را دارد. » دیگري بودن«و 

ها با این مضمون را پاسخ دهد: یستاکاین باید سؤال بسیاري از 

انگیزترین تجربیات خارج از بدن خود را در چرا شگفتاینکه 

روزهاي اول اکنکار داشتند؟ علت آن این است که با زندگی 

 هاي محدود آگاهیبه قالب طوالنی مدت در جسم فیزیکی، روح
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دیدن از دو سطح آگاهی  ياو نحوه پس از آن کند.عادت می خود

کند. بدین ترتیب وقتی در نهایت را به صورت همزمان فراموش می

کند، توجه خود می شروع به گسترش سطح آگاهی وراي جسم

  ست.ا شگرفاي دهد. که نتیجه آن تجربهتغییر می خود را ناگهان

 از آگاهی دیگر، در ابتدا روح به حسی که از جدایی عبارتبه 

زند. ولی هرچه بیشتر آگاهی شود چنگ میناشی می او یانجسم

شود. ر میتکند، درك او به روح نزدیکگسترش یافته را تجربه می

به این ترتیب روح خود را به عنوان بخشی الینفک از تمامِ زندگی 

م است. او محدودیت را و هم عالَزمان هم جسم بیند. او هممی

 يهاجهان يکند و در عین حال ابدي است. با تجربهتجربه می

ها چیزي ریزند. محدودیتمیمعنوي، دیوارهاي جدا کننده فرو

بیش از یک سري تجربیات نیستند. در نتیجه دیگر روح خود را به 

شمارد. او آغاز به شنیدن و درك زبان عنوان یک جسم برنمی
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ملحق شده و از آن  تواند به جریان صوتکند. او مییم داوندخ

   پیروي کند.

آگاهی را تجربه  حقیقیِ بدین ترتیب، زمانی که روح آزاديِ

اس شوند. احسدیگر محو می ،انگیزشگفت کند، تجربیاتمی

مربوط به جهان بیرون، در روح و آگاهی » دیگري بودنِ«و » جماد«

هاي معنوي را به آموزد تا جریانروح میشوند. پس از آن حل می

اي سمت پایین و به هر سمتی که طریق در هر لحظهبه سمت باال و 

فت که توان گترتیب، می . به این، دنبال کندکندخود را نمایان می

یتحمیل-خود آگاهی محدود یا منجمد شده چیزي جز محدودیت 

ر درپی آگاهی، دپی نیست، و ذات حقیقی روح، لذت را در تغییرِ

  یابد. حین رشد و بالندگی می

ه تعلیمات ب ارتباطیاکنون باید واضح شده باشد که گسترش روح 

هاي جریان حرکت دادنِ روي بر در آن توجهکه ندارد  تانت ماس

طوح ی به سمعنوي به تیسراتیل (چشم سوم) و بعد افزایش آگاه
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ر است باز به همین خاط. ولی باشدمیمتمرکز ، باالتر و فراتر از بدن

باط الزم ضکه با وجودیکه براي یادگیري سفر روح دیسیپلین و ان

  باشد.تالش میو بی است، تا این حد طبیعی

از کیرپال سینگ، دیوید لین و  تانت ماسبسیاري از پیروان 

اي هاخاکنکار را جزو ش ،اند که در آنهایی را شنیدهدیگران حرف

اند. این واقعیت که هر دو طریق از کرده بنديدسته تانت ماساز 

است.  این فرضیه کنند معیدواژگان و کلمات مشابهی استفاده می

شود که بسیاري نتوانند زدنی باعث میولی، چنین برچسب

اختالفات فاحش بین این دو را ببینند، و به این ترتیب هرگز طریق 

 گویممین مبه همین خاطر است که . نخواهند دیدرا  كاحقیقی 

درك تعلیمات  از ، مانعانگارانه و منجمد تفکرات ذهنی، ساده

  شوند. معنوي می

  

  پیونددحقیقت میگویی پال به پیش
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اکنون بیایید به آخرین فصل از کتاب دیوید که سخاوتمندانه آن 

  کند، بپردازیم:را با عنوان زیر خطاب می

  سرگذشت هارولد کلمپ

  کنیم و تحلیل تجزیه ،ظرافتچگونه اکنکار را با 

  :که نویسدمی اینگونه دیوید

طور است: شما یک عضو وفادار و قدیمی از یک داستان این

، ختلفي مهاجایگاه باال رفتن ازجنبش دینی هستید. بعد از 

یک موقعیت خوب در بخش انتشارات آن دین براي خود 

ب سال در آن گروه، یک کتا 10کنید. بعد از دست و پا می

خیلی قابل قبولی در مورد تجربیات خود از پیروي اساتید 

متوجه  ،منتظرهکنید. سپس خیلی غیراپ میمعنوي چ

نون اید. اکشوید که به عنوان رهبر آن گروه انتخاب شدهمی

وفاداري و سرسپردگی هزاران پیرو  هدفشما خود را 
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زدن  هست: بعد از تکیه اينکتهبینید. ولی در اینجا یک می

ما و دین ش گذاربنیانشوید که به مقام استادي متوجه می

ادبی  سرقت گذاراین بنیانجانشین او فاسد بودند؛ نه تنها 

 خود را پنهان نمود، بلکه جانشین او از منابع يکرد و گذشته

 غیر اخالقی بود. اکنون او مالی سوء استفاده کرد و زندگی

است: اگر شما در این جایگاه بودید، چه  سؤال کلیدي این

  کردید؟ می

شاید باور آن حتی در خیال هم سخت باشد، ولی این داستان 

استاد اك « ینمري هارولد کلمپ، سوزندگی واقعی شدر 

  روي داد. » در قید حیات

  

ه هایی که قائل شددیوید در اینجا به طور کامل در مورد شخصیت

ه عجیب نیست، زیرا دیوید هیچ دانش کند. البتاست اشتباه می

  دست اولی در مورد این وقایع ندارد. 
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اعتماد به نفسی است که با آن چنین  است، عجیب آنچه ولی

 يبر پایهکند. این نشان از آن دارد که او اظهاراتی را بیان می

قتی همیشه وواقعی.  نویسد، نه زندگیِمی متحجرو  سختمفاهیمی 

کنیم دچار هیجان و نظریات صحبت میها در مورد تئوري

ات یگوییم که از تجربشویم، بر خالف زمانی که از چیزي میمی

غنی از رنگ و  ،واقعی به دست آمده است. زندگیِ  شخصیِ ما

محتواست، ولی نظریات به راحتی همه چیز را در سیاه و سفید، 

  کنند. خوب یا بد خالصه می

با شما  را دانمرولد در اکنکار میها بخشی از آنچه از روزهاي اولِ

در میان خواهم گذاشت. امیداورم که این کار بتواند حسی ملموس 

  از آنچه واقعاً رویداد را به شما بدهد. 

باال نرفت تا در » هاي مختلفاز جایگاه«اول از هر چیز، هارولد 

نهایت یک جایگاه خوب در کارگاه چاپ اکنکار براي خود دست 

توان واقع، جایگاهی که هارولد داشت را به سختی می و پا کند. در
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ه بساعات طوالنی  گذرانیدن چیز خاصی در نظر گرفت. کار او

 هانآبود تا در آنجا نگاتیوها را درست کند، خانه تاریکتنهایی در 

ها را به آنبعد اصالح کند،  کرد تامیرا روي میز نور آویزان 

براي گرفتن  .کردمینتر تبدیل براي تولید صفحات پری هاییبرگه

  این شغل هیچ صفی پشت در تجمع نکرده بود.

هارولد نسبت به این شغل خود خیلی دقیق بود، درست مثل هر چیز 

برد، ولی جایگاه او در چند سالی دیگر، و البته از کار خود لذت می

  کرد تغییري نکرد. که در آنجا کار می

زمانی که هارولد در آن روزها این شغل را گرفت من در دفتر 

کردم. در آن زمان من تازه واحد صوتی را اکنکار کار می

، ادمتوضیح د آن ، همانطور که پیشتر در مورداندازي کرده بودمراه

یک دفتر  ،کردکه هارولد کار می محلی مقابلِ در و درست

خانه خود تاریک. وقتی هارولد به دست و پا کردمکوچک 

ار براي اکنک را مطالب چاپی رفت تا به وسیله میز نور خودمی
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 نوارهايرفتم و با به اتاق کوچک خود می هم تدوین کند، من

را  هاها را تدوین کرده و آنکردم؛ نوار کاستصوتی کار می

ینم بکنم، مینگاه می کردم. وقتی به آن دورانتوزیع می يآماده

  به شکل عجیبی مشابه و مکمل یکدیگر بود. ما که کارهايِ

من قبل از اینکه هارولد در کارگاه چاپ شروع به کار کند او را 

ها کار شناختم. یک سال قبل از آن من در واحد ارسال بستهمی

ده و بندي کرهاي سفارش شده را بستهآنجا ما کتابکردم، در می

دیم. کرو دیگران می كاها، مراکز ارسال به کتاب فروشی يآماده

اي که دقیق هم نوشته شده بار، نامهبه صورت ماهیانه یا دو ماه یک

هاي کردیم، او در آن نامه بازدیدبود از هارولد دریافت می

 داد. درخواست اوهاي کشور توضیح میرا به زندان خود داوطلبانه

 و ي نداشتندااي که استفادههاي صدمه دیدهاین بود که کتاب

ها نخواست آارسال کنیم. او می او دور بریزیم را براي خواستیممی

  کرد قرار دهد. هایی که بازدید میزندان يرا در کتابخانه
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ها، هارولد هرگز با کسی در مورد این کتاب تأمینِبه جز در راستاي 

کرد. او این داد صحبت نمیکاري که براي اکنکار انجام می

 ودخ کشید. او همیشه در سکوت کاردوش میرا خود به  فرصت

هر  کردند به. در حالی که بسیاري بودند که سعی میانجام دهدرا 

د کنند جلب کنند، هارولنحو شده توجه دیگران را به کاري که می

را آرام  خود کرد، و کارهايمند در خفا کار میبه صورتی روِش

  برد.آرام پیش می

ه با طول نکشید کزیاد در دفتر آغاز کرد را  بعد از اینکه کار خود

تنها یکی از  ست شدیم. طبیعت آرام و با احتیاط اوهم دو

ر کرد. ولی دب میخود جلرا به ن بود که م او هاي درونیکیفیت

ند کآن روزها هارولد فردي که امروز به راحتی ارتباط برقرار می

ران گفت به دیگمی. بارها به یاد دارم که وقتی هارولد چیزي نبود

  از آن حرف چه بوده است. او دادم که منظورتوضیح می
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را تقویت  اي خودهاي مهاورهت که باید تواناییدانسهارولد می

مدت و با دقت را طی  طوالنی يکند، به همین خاطر یک دوره

عد، ها بسخنوري در جمع را بیاموزد. سپس سال کرد تا به خود هنرِ

را آموخت و در نهایت  نویسندگیرانه به خود به همین نحو صبو

را منتشر کرد. او معموالً اکتشافات خود را در  اولین کتاب خود

دانم که این چیزها گذاشت، و خوب میطی مسیر با من در میان می

او  ،بدون تالش براي هارولد میسر نشد. براي رسیدن به این هدف

ه روش و رویکردي ک اي مداوم و پیوسته را به دوش گرفت،وظیفه

  داشت تأثیر عمیقی بر من گذاشت.

یک یا دو سال از آشنایی من با هارولد گذشه بود که یک آگاهی 

ید در ق اكدانستم که او روزي استاد درونی بر من آشکار شد. می

حیات خواهد شد. چطور به این ایده رسیده بودم؟ چطور چنین 

ازه چقدر در اکنکار تکه  دانستممیدانستم؟ خیلی خوب چیزي می

آشکار شده  نم وارد هستم، ولی به یک نحوي این آگاهی براي
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دانستم ولی کرد. این چیزي بود که مینمی من را رهابود، و 

  توانستم آن را شرح دهم.نمی

در  كابا نگاه به آن روزها به یاد دارم که به سختی مفهوم استاد 

زي را در مورد هارولد دانستم، پس چطور چنین چیقید حیات را می

مسجل  نم ا این موضوع آنقدر برايدانستم چردانستم؟ نمیمی

یک مشکل ایجاد کرد. و آن  نم ولی این آگاهی براي است.

  م؟کرددانستم چه کاري باید با آن میمشکل این بود که نمی

 ودخ كا، هنگامی که براي یکی از دوستان نزدیک 1975در سال 

نچه م، سعی کردم آنوشتکه به کانادا نقل مکان کرده بود نامه می

را با وي در میان بگذارم. با وجودي که شروع  دیدم و دلیل آنمی

به نوشتن کردم، متوجه شدم که قادر نیستم آن را در کالم بیاورم. 

هیچ راهی ». قلم بر خود شکافت«.... گفت همانند رومی که می

آن وجود نداشت زیرا تنها مربوط به ادراکات  براي نوشتن در مورد

هاي درون بود. هنوز جایگاهی در جهان بیرون نداشت. و آگاهی
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ن نامند، هرگز براي مقانون سکوت می هاکیستا که آنچه آموختنِ

ا خواستم در این باره باي نبود، زیرا بیش از هر چیزي میکار ساده

اره با بتوانم در این ب دیگران صحبت کنم. ولی هیچ کس نبود که

  او صحبت کنم.

بعدها سعی کردم این موضوع را با هارولد در میان بگذارم، ولی او 

کرد به سر تکان دادن و بعد سریع رفت. او شروع میطفره می

کرد، قبل از اینکه بتوانم شروع به صحبت در موضوع را عوض می

ه من اولین بار ب کرد. این کار او برايجلوگیري میباره کنم او این

آموخت که چیزهایی هستند که جایی در جهان بیرون ندارند. شاید 

چیزي را در کس دیگري ببینیم که نتوانیم در رابطه با آن کاري 

اهی خود آگ ما درکنیم یا با دیگران صحبت کنیم. ما شاهد هستیم. 

یان و پاسداران حقیقت هستیم، ولی باید پاسداران همچون متول

  نند.کباشیم. اساتید درون هم به همین نحو با ما کار می یصامت
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ولی به خاطر تناقض عجیبی که در این آگاهی وجود داشت، یعنی 

 نآ اینکه دانستن چیزي که به هیچ عنوان راهی براي دانستن

 نم نداشتم، شروع به دریافتن نگاه دیگران به هارولد کردم. براي

قید حیات  در اكعنوان استاد  شگفت انگیز بود که وقتی هارولد به

معرفی شد، بسیاري متعجب شدند. ولی در ادراکاتی که از قبل 

دیگري هم بودند که آنچه من در هارولد  افرادداشتم تنها نبودم. 

  دیدند.دیده بودم را می

خصوص میلی مور را به یاد دارم، و توجه خاصی که به هارولد به 

هارولد را به عنوان  1975سال  ازداشت. بعدها او اعتراف کرد که 

ی کلمپ، همسر اول جکه مار دانستممیدید. استاد بعدي می

ناگفته در  ،دانست، و طی سالیان سال این موضوعهارولد هم می

میان ما باقی ماند. اولین روزي که من به همراه همسرم کارن وارد 

 ،شایعه استاد جدید را شنیدیمشدیم، و  1981سمینار جهانی سال 

ی را دیدم و به سمت او رفتم. قبل از اینکه بتوانم حرفی بزنم مارج
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را به نشان تأیید تکان  او سر خود» حقیقت دارد«او به من گفت 

ست داندانستم منظور او چیست، او میخندید. دقیقاً میداد و میمی

  دانم.که من می

لد را هارو يبا این اوصاف داروین شاید اولین کسی بود که آینده

ار و مراقب یهش هايمن متوجه نگاه 1974دیده بود. حتی در سال 

هاي د بودم. داروین بود که به هارولد فرصتلوداروین به هار

داد و از کتاب اول هارولد سخنرانی در سمینارهاي اصلی را می

  پشتیبانی کرد.

با وجودي که همیشه فرض من بر این بود که داروین همان کیفیاتی 

دیدم، بعدها متوجه شدم که هارولد دید که من میا در هارولد میر

. طی داشت در مورد توجه داروین نسبت به اونظر متفاوتی 

 كاگفتگویی که کمی بعد از معرفی شدن هارولد به عنوان استاد 

پال  1970در قید حیات با هارولد داشتم او به من گفت که در سال 

نجام داده بود. آن قرائت شامل ا او ویدیا براي-اكیک قرائت 
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هاي پیشین هارولد بود، از جمله آن زندگی که تعدادي از زندگی

هاي وقتی سرباز ارتش ایاالت متحده بود و هنگامی که به سرزمین

مرده بود. پال حتی نام هارولد را هم در آن  ،شدندغربی منتقل می

ا بررسی ر زندگی به او گفته بود. هارولد به دقت مستندات قدیمی

 ،الکردند. شخصی که پهاي پال را تأیید میکرد که صحت گفته

 –نام او را گفته بود دقیقاً از همان بیماري که گفته بود فوت شد 

ود بدست به گریبان بیماري که هارولد در همین زندگی هم با آن 

  و تصویر آن سرباز شباهت شگفت انگیزي با هارولد داشت. –

ویدیاي پال وجود داشت که -اكر قرائت ولی موضوع دیگري د

پال، هارولد در این  يرا به خود جلب کرد: طبق گفتهن توجه م

هارولد این موضوع را از خاطرات رسید. می كازندگی به استادي 

که  دبو پلیآن  تجربیات ،کرد که علت آننقل می نم خود براي

. او به من گفت که تجربه کرددر آن اولین بار آگاهی خدایی را 

 و كاهاي متأسفانه مجبور بود قرائت را به همراه دیسکورس
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هاي رویاي خود قبل از ورود به بیمارستان نابود کند (براي دفترچه

 رزمینسدر  یکودکادامه داستان به کتاب هارولد با عنوان  يمطالعه

کرد که پال مراجعه کنید). ولی هارولد همیشه تصور می وحش

کرد یک روز یک نسخه از قرائت را با خود دارد. او فکر می

  آن قرائت را در بایگانی پال پیدا کند.  تواندمی

کرد داروین این قرائت پال را بعد متوجه شدم که هارولد فکر می

با او کار  دیده بود، و به همین خاطر بود که طی آن چند سال

 يوقتی هارولد در نهایت به کتابخانه 1983کرد. ولی در سال می

اروین . دقرائت در آنجا نبود پال دسترسی یافت اعتراف کرد که

تنها آنچه دیگران در هارولد دیده بودند را دیده بود، و پیشگویی 

  پال به خودي خود به واقعیت پیوسته بود. 

با درونی بودن منشأ آگاهی  هارولد مدرك دیگري هم در رابطه

شد تا هارولد را به عنوان داروین یافت. زمانی که داروین آماده می

در قید حیات بعدي معرفی کند، از او پرسید که آیا نام  كااستاد 
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داند یا خیر (این نامی است که براي تماس درونی معنوي خود را می

 فراخواندنبراي از آن  هایستاکشود، معموالً از آن استفاده می

ان کنند.) هارولد به نشان تأیید سر تکدرونی استاد خود استفاده می

رد د اضافه کهارول» واا، چه اسم گیرایی.«داد. سپس داروین گفت 

را گفته باشد. هارولد به من گفت که از  تا اسم کامل خود» وا زي«

ارولد هدانست تحت تأثیر قرار گرفته بود. اینکه داروین نام او را می

ن به کسی نگفته بود، حتی به نام معنوي خود را هرگز قبل از آ

  .همسر خود

ویدادها توان گفت که این رنمی هر سمتی به این قضیه نگاه کنیماز 

در  كابراي هارولد غیر منتظره بودند که در نهایت به عنوان استاد 

 وگرافیِاتوبیکتاب هارولد با عنوان،  يقید حیات معرفی شد. مطالعه

  کند. این موضوع را روشن می 2نوین پیامبریک 

                                                           

2 Autobiography By a Modern Prophet 
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داروین چندین سال هارولد را براي سخنرانی در سمینارهاي اصلی 

، او هارولد را به جلسات کرد. عالوه بر ایناکنکار دعوت می

براي  ِ خودکرد. داروین حتی برنامهعوت میریزي خود دطرح

 یک سال قبل به او را در قید حیات كامعرفی او به عنوان استاد 

» دادهایی غیر منتظرهروی« اینکه جايبه این رویدادها گفته بود. 

ها صبر در سکوت و مطالعه و سال بعد از ،باشند براي هارولد

که  روي دادند،جستجو در راستاي آماده سازي براي چیزي 

  است. ناپذیراجتنابدانستیم تعدادي از ما می

  

  زندگی پال روي هارولد تحقیق
  

اي هاینکه بگوییم هارولد متوجه شد که پال و داروین زندگی

رولد. روبرو هستیم، نه ها دیویددوباره با دیدگاه  –داشتند » فاسدي«

دانست ذات پال پاك یشناخت که مهارولد به قدري پال را می

  ، حال از هر روشی که استفاده کرده باشد. است
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چند سال بعد از اینکه هارولد استاد شد، داروین کتابخانه پال را به 

هاي او تحویل دارد. هارولد شروع به جستجو و بررسی پوشه

که بگوییم هارولد وجهی از زندگی پال را دید اینقدیمی پال کرد. 

 يکه قبالً ندیده بود دقیقاً صحیح است، درست مثل من که اجازه

هاي ها دانستیمی را یافته بودم. این پوشههاي قدیکاست بررسیِ

جالبی از گذشته پال در خود داشتند، چیزي که پال به ندرت از آن 

  تر کرد. گفته بود. هارولد شروع به جستجوي عمیق

 هايشباهت ،هایستاکدر همین زمان بود که هارولد از تعدادي از 

 . هارولدشنیدهاي پال میهاي دیگر را با کتابموجود در کتاب

هاي دیگري را هم در مورد تعلیمات پال با کیرپال سینگ و داستان

 براي ل. ران هابارد یافت که در روزهاي اول کار کردنِ پال

ها را در دسترس پخش شده بود. پس وقتی آن پوشه اطالعات آن

  دید، شروع به کنکاش کرد.
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ر دهارولد طی چندین گفتگو این موضوع را در میان گذاشت. او 

به من  هنر تعلیم و آموزش، با عنوان 3مورد کتاب گیلبرت هایت

 در مورد آموزش ي خودچهگفت که پال از آن براي نوشتن کتاب

سنگ استفاده کرده بود. طی چند هفته آتی او به هاي ستکالس

هاي دیگر هم اشاره کرد. هرگز ندیدم که هایی از کتاببخش

 نشینی کند یا سعی کند آن را پنهانهارولد از آنچه یافته بود عقب 

کند. بلکه متوجه شده بود که باید آن را در میان بگذارد. همچنین 

ال داد که چطور پتوضیح می ،کرد که این اطالعات جدیدفکر می

پال در چند  طی آن مدت کوتاه آن همه کتاب نوشت. خروجیِ

که ماورایی بود، و این موضوع معمایی را  او سال آخر زندگی

ا تبراي هارولد  را توانست آنقدر سریع بنویسدچطور پال می

  کرد.حدودي حل می

                                                           

3 Gilbert Highet, The Art of Teaching 
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هاي قدیمی پال، هارولد از جستجوي کامل در پوشهچند ماه بعد 

شروع به سخنرانی و نوشتن مقاالت در مورد این اطالعات جدید 

کرد. هارولد هرگز قصد نداشت کسی را مجاب کند که دیدگاه 

 تحجرمپال تغییر دهد، بلکه قصد داشت نظریات خود را نسبت به 

 ایجاد شده بود را از بین سال و صلبی که در مورد پال طی سالیان

  ببرد تا پال را از دیدگاهی تازه ببینیم. 

  

  دیوید ادامه داد:

کلمپ در اقدامی جسورانه (ولی نه خردمندانه)، داروین 

ی نهاي تحتاك حذف کرد، حتی وصلگراس را از طریقت ا

بر آن هارولد سعی کرد گذشته عالوه او را نیز لغو کرد. 

آن شفاف  »رسمی«انگیز اکنکار را با بازبینی تاریخچه شبهه

سازي نماید. کلمپ در یک سري مقاالت در جهان عرفان 

ار، اکنک گذاربنیان، اعتراف کرد که خود هايو سخنرانی
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ینگ سوامی پریمانادا، کیرپال س یکی از پیروانِپال توئیچل، 

کلمپ، جبهه  و ل.ران هابارد بوده است. پیش از اظهارات

  انکار ارتباط توئیچل با این آموزگاران بود.  ،اکنکار رسمیِ

  

با  خود دیوید فراموش کرده است که پال هرگز منکر تعلیمات

 ران هابارد نبود. در واقع، اوامی پریمانادا، کیرپال سینگ و ل.سو

کرد، ولی در مورد این آموزگاران صحبت می 1966آزادانه تا سال 

ود خ بهتر است روي دو پاي از آن سال به بعد تصمیم گرفت که

زایش ها براي افبایستد، این به معنی استفاده نکردن از اسامی آن

ها را او دیگر نام آن به بعد، اعتبار تعلیمات خود بود. از آن زمان

  ذکر نکرد.

ی تنها اقدام هارولدتوسط » رسمی چهبازبینی تاریخ«، روي از این

ان که طی سالی انجام شد براي اصالح تفکرات موجود در مورد پال
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اتی بود بازبینی تفکر ،هدف. به عبارت دیگر، شده بودانباشه سال 

  . ندصلب و منجمد شده بود ،که با گذشت زمان

ویق هارولد او را تشکنید دیوید به خاطر این کارهاي شاید فکر می

و حمایت کند، برعکس، دیوید سعی دارد چنان جلوه دهد که 

  د،نویسقصد هارولد پنهان کاري بوده است. دیوید اینگونه می

  

، 2 – 1)، صفحه 1984اي از جهان عرفان (زمستان در مقاله

چه  م ... یاوخواهم پیاده شجهان را متوقف کنید می«با عنوان 

هارولد کلمپ در مورد » را ترك خواهید گفت؟ كازمان 

  خود، پال توئیچل نوشت: معلم

اجتماعی و یک غول  سرکشِاین پال توئیچل است، یک 

 کیوششخصی او  هر دو با هم. عادات و زندگیِ ،معنوي

 يونهباید به گ مردکنند خداکه فکر می استکسانی  براي

  دیگري باشد ...
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 .گرفتندهاي خود اعضاي ساینتالوجی پال را هدف نامه

، به او پیشنهاد دادند تا در »هاپاك«اعضاي ارشد، یا همان 

قبال مبالغ زیادي پول او را در موضوعات معنوي پیشرفته 

ت دانسها باج نداد زیرا میکنند. او هرگز به هیچ یک از آن

  .بود غریبه پالِها بیشتر از مشکالت آن

ودي که مدعی بود چندین سال به عنوان مدیر انتشارات با وج

د ولی هرگز از این افرا ،ران هابارد در کلمبیا کار کرده است

اي کمکی نخواست. ارتباط پال با ساینتالوجی در طول حرفه

 لويگ تربیت او به مقام خدامردي لقمه تلخ دیگري است که

  دهد.را آزار می بعضی

 تفکراتی که فرد از استاد داردت بعضی اوقاهم ك احتی در 

شوند. براي مثال، می مالیدهتوسط حقایق معنوي به خاك 
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هم کنند سرا به تن می اكزمانی که رداي قدرت  كااساتید 

  کنند.دریافت نمیسوگماد یکسانی از 

  

  دهد:دیوید ادامه می

  

 که توئیچل نسبت به ساینتالوجی در این راستا هارولدادعاي 

 بود اساساً اشتباه است. توئیچل عضو ساینتالوجی بود» غریبه«

کرد تا زمانی که بعدها یو عمیقاً ل. را هابارد را تحسین م

  را به طور کامل با او قطع کرد. ي خودرابطه

  

ده خوان کنونهایی که تاتوجه به تمامی داستان، با من مخالف هستم

 است. با وجودي که پال من با هارولد یکی گیريِام، نتیجهدیدهو 

در روزهاي اول با هابارد ارتباط داشت ولی همیشه به نظر همانند 

وان کرد. با وجودي که به عنفردي بود که از بیرون به داخل نگاه می

دیگر  لمثنویسنده و مدیر نشریات در آنجا مشغول به کار بود ولی 
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زد. دیدند، عمل نکرده و حرف نمیبارد آموزش میکسانی که با ها

او را ترك  ،هابارد ران در واقع، همین باعث شد بعضی از پیروانِ

ن هایی که مربوط به ارتباط پال با ساینتالوجی بود به ایکنند. داستان

از  هایستاکخاطر در روزهاي اول پخش شد که تعدادي از 

ساینتالوجی به پال ملحق شده بودند، و در نتیجه تاریخچه پال را به 

  دانستند.خوبی می

تواند درك کند که پال بیش از تنها یک نمیاین دیوید است که 

زمانی  ند: پالاهشخص دیوید نقل کرد پیرو بود. همانطور که منابعِ

وایل ا کرد که سانتالوجی شروع به کار کرد، دربا هابارد کار می

رد. ک، زمانی که هنوز در آشرام سوامی پریمانادا زندگی می50دهه 

گفت که کرد، می، که در آن زمان با پال زندگی می4کامیل بالو

پال همیشه مشغول به کنکاش تعلیمات معنوي بود، ولی فقط به 

  عنوان یک ناظر.

                                                           

4 Camille Ballowe 
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با  ي خودهاي با ارزشی را در طول رابطهبا وجودي که پال درس

 مجرایی یافتنِ ،بیشتر ،کنم علت آنولی من فکر میآموخت بارد ها

بود. عالوه بر این او سعی کرد عقاید  مکتوبات خود وي ارائه براي

خود در مورد سفر روح را به ساینتالوجی بیافزاید. به عبارت دیگر، 

 یخالقیت و دانش درون جاي دادن اي برايپال بدنبال یافتن خانه

  خود بود. 

پال با کیرپال سینگ هم به همین ترتیب بود؛ با این تفاوت  رابطه

ود. با این تر بتر و طوالنیرابطه پال با کیرپال نزدیک، که به نظر

ها بعد وقتی پال توسط کیرپال واصل شد هنوز براي هابارد حال سال

ه این را نوشت. ب دندان ببرنوشت، حتی در سالی که کتاب نامه می

ساده فاصله داشت. در واقع، به  يِاز یک پیروترتیب، پال خیلی 

این موضوع آنچنان بخش مهمی از پال که توان گفت وضوح می

بود که آن را در تعلیمات اکنکار گنجانید. او به دنبال پیرو نبود، 

  بلکه به دنبال همکاران خداوند بود.
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  اثیري فاش شد يداستان کتابخانه
  

  دیوید اینگونه ادامه داد:

هاي هکند که نوشتا این حد پیش رفته و اعتراف میکلمپ ت

 يهاي جولیان پ. جانسون، نویسندهتوئیچل مشابه با نوشته

، 5»یدطریق اسات«کتابی که اکنون معروف شده است، یعنی 

و تعدادي از دیگر نویسندگان مذهبی است. ولی آنقدر هم 

 انه حقیقت را به اعضايه صادقرود. به جاي این کپیش نمی

 ادبیِ سارقِکه توئیچل یک  اعتراف کنده و اکنکار گفت

درجه یک بوده است، او عقب  گويِزبردست و یک دروغ

 ينشینی کرده و یک توضیح احمقانه در مورد یک کتابخانه

انند کند که نویسندگانی مدر طبقه اثیري ارائه میآکاشیک 

ه ب خود هايِجانسون و توئیچل براي نسخه برداري کتاب

                                                           

5 Julian P. Johnson, The Path of The Masters 
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گوید که توئیچل از روند. به عبارت دیگر، او میجا میآن

 ،»طریق اساتید« ، یعنی ازداراي حق کپی رایت ينسخه

ادبی نکرد، بلکه فقط آن را کلمه به کلمه از نسخه  سرقت

کپی کرد. عالوه بر این کلمپ » نسخه اثیري آن«اصل آن، 

گوید که جانسون مکتوبات خود را هم از همین متن می

  راج کرده بود. استخ

ادبی  سرقتساده بگویم، کلمپ داستانی را اختراع کرد تا 

هام انتشار از ات توئیچل را پنهان کند تا اکنکار بتواند همچنان

  . مبري باشد» سرقت شده«مطالب 

  

 سرقتوجود ندارد. دیوید موضوع » ايسرقت شده«هیچ مطالب 

ادبی را با نقض قانون کپی رایت اشتباه گرفته است (فصل شش را 

شده  باهاشتببینید). باز دیوید در مورد نیات و مقاصد دیگران دچار 

توانم درك کنم که چرا دیوید چنین برداشت اشتباهی است. می
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کند آنچه دیوید ادعا می ،کرده است، ولی اصالً منظور هارولد

دانم چون هارولد شخصاً با من در این مینیست. من این را شخصاً 

حبت گوید صمی هااز آن هایی که دیویدپیش از این سخنرانی ،باره

  کرد. 

 ییهاهایی از کتابها و بخشهارولد با من در مورد پاراگراف

ه او را توج هایستکاکرد، ها را بررسی میگفت که وقتی هنوز آن

 هاتیساکانست که بسیاري از دها جلب کرده بودند. او میبه آن

 کرد که باید این چیزها راپرستند، ولی هارولد فکر میپال را می

بدانند. او گفت که با وجودي که ممکن است براي تعدادي از 

ممکن است هارولد را به ناراحت کننده باشد، و حتی  هایستکا

ه این ی کمتهم کنند، از نظر او همه باید معنا و مفهوم ،انتقاد از پال

اً یقاطالعات جدید داشتند را درك کنند. چند ماه بعد، هارولد دق

  . انجام دادرا همین کارهایی که گفته بود 
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در  گوید رامیدر باال ولی بیایید نقل قولی که دیوید از هارولد 

بخوانیم تا ببینیم هارولد واقعاً چه گفته است. این نقل کامل اینجا 

ین المللی جوانان، در الس وگاس، در قول مربوط به کنفرانس ب

ت و ي اطمینان از صحباشد. من برامی 1984آوریل سال  21تاریخ 

کردم. به غیر از چند  مراجعهدقت این کلمات به متون اصلی 

ق وب توان از طریاختالف جزئی، مابقی تقریباً یکسان است و می

هایی که هارولد به عنوان بخشی از سري سخنرانی 6سایت اکنکار

  درباره پال توئیچل ارائه کرد، به آن دسترسی داشت:

  

 گردآورياستاد  

، یا همان تعلیمات برتر و رفیع، در چهار گوشه كاتعلیمات 

ی  هایجهان پخش شده است. اساتید مختلف هر یک بخش

مات ملزو یک ، هراز آن را در اختیار داشتند، ولی این اساتید

                                                           

6 www.eckankar.org/Masters/Peddar/writings.html 
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د: ها متصل کردنمربوط به خود یا بندهایی را به این آموزش

همانند این مورد که باید یک گیاه خوار باشید یا باید ساعات 

متمادي در طول روز به مراقبه بپردازید تا مرید حقیقی طریق 

براي عصر ما اشتباه است. این نوع خداوند باشید. ولی این 

  ري ساخته شده است.تعلیمات براي فرهنگ دیگ

را جمع کرد و بهترین را از  هاپال تمامِ تعلیمات و آموزش

عجیب باشد ولی از  آن کرد. شاید گفتن استخراج هاآن

ود. او ب گردآوري استاداو یک  توان گفت کهمی دیدگاهی

ع را جم ندهان پخش شده بودتعلیمات زرینی که در کل ج

و در دسترس ما قرار داد. ولی اکنون نیازي نیست  آوري کرد

 در خاك ه سال در آشرامی در هند سپري کنیم،ده یا پانزد

ل وها بنشینیم، یا خود را در یک سلها و پشهو در کنار مگس

ود از جهان بیرون برداشته ش کوچک زندانی کنیم تا توجه ما

  به این نحو یک زندگی معنوي داشته باشیم ... و
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  واقعیاد بنی

شاید متناقض باشد ولی تمام تالش من در اشاره به این موارد 

تبدیل  قیمتولی نه به  –باشد ماهانتا می بهتقویت ایمان شما 

در قید حیات، به خدا.  كاکردن ابزار ماهانتا، یعنی استاد 

اي است که قادر به پرداخت آن نخواهیم بود. در این هزینه

 از لحاظاي که کسی را برتر از خود قرار دهیم، چه لحظه

توانایی یا چه در واقعیت، جرمی بر علیه خود مرتکب 

  ایم.ایم: ما فرصت شکوفایی خود را محدود کردهشده

که بیش از ما به  دانیم که کسانی هستندما می يهمه

اشی ناند؛ ولی کیفیت روح از روح شکوفایی دست یافته

. اختالف در آگاهی بستگی به میزان شکوفایی دارد. شودمی

تر تر بودن یا کوچکولی در روح، هرگز به مثابه بزرگ

  بودن کسی نیست.
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؟ براي من چیست كاپرسیم: بنیاد بعضی اوقات از خود می

ات مکتوب ،گویم که آن بنیادا میو از کجاست؟ من به شم

  فیزیکی نیستند. بلکه همیشه درون است، نور و صوت. 

هایی را به ما ها حرفدهند. آنمکتوبات به ما اشتیاق می

دم قتوانیم بفهمیم، ولی هرگز به ما کمکی در زنند که میمی

 توان به آنکنند. به این روش نمینمی كازندگی  زدن در

ها هم ها خوب هستند، دیسکورسدست یافت. کتاب

شوند، باعث ایجاد انگیزه ها باعث اشتیاق میهمینطور؛ آن

دهند که چگونه استاد درون را ها به ما نشان میآنشوند، می

آبی رنگ در قالب درون ببینیم. ولی به  ينور صورتبه 

در جهانی  یهاي ناقص و مکتوبترجمهها خودي خود، آن

  ناقص هستند.

 وگمادس-کی-شریعتکرد تا کتاب پال مردم را تشویق می

را بخوانند و آن را تبدیل به بخشی از مطالعات خود کنند. 
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، یا به عنوان آن را مقدس کلماتهرگز نگفت که 

ات ها و کلم. شما حرفدر نظر بگیرند ختمان همه چیزفصلِ

اید آن بعد با تعلیماتی که از درون دریافت کردهرا گرفته و 

پرسید: آیا این براي من کنید. شما از خود میرا بررسی می

. و بر اساس دانیدمیخود پاسخ آن را دهد یا خیر؟ جواب می

هاي خودتان است که زندگی خود در اینجا را هدایت دانسته

 شما هادابط شما با دوستان یا خانوکنید. این است که رومی

کند. این بر هر بخش و جنبه از زندگی شما در هدایت می

هاي تحتانی حاکم است، از جمله اخالقیات و جهان

  رفتارهاي شما.

اخالق و رفتار هر یک از شما متفاوت است. ولی انتظار من 

وقتی در جمع هستند، بیشتر است. هر کاري  كااز رهبران 

که در زندگی خصوصی خود انجام دهید، زندگی خودتان 
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در جمع هستید، باید  كااست. ولی وقتی به عنوان رهبر 

  باشید.  كاترین تعلیمات زرین از رفیع مثالی

    

  مرگ یک ایده آل

روي داده است مرگ یک ایده آل  ما پس شاید آنچه براي

د توانیم یک مرد را تبدیل به خداوناست. این یعنی دیگر نمی

را  کارکنیم. هرگز منظور این نبوده است. خیلی از ما این

  نکردیم، ولی بعضی کردیم.

  

پذیرش مرگ را بازگو  يسپس هارولد ادامه داده و پنج مرحله

مطالعاتی  طی 7وبلر راسکند، این پنج مرحله توسط الیزابت کمی
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که از بیماران العالج داشت معروف شدند: انکار، خشم، سعی در 

  . 8سلیمتاي متفاوت، سپس افسردگی و در نهایت استخراج نتیجه

 خِی داد که براي آب کردنولد توضیح میبه عبارت دیگر، هار

 زا تفکراتی که از پال داریم، و براي دیدن او در نور جدیدي که

، باید اجازه دهیم تصورات قدیمی ما شودناشی میاطالعات جدید 

بمیرند. در نتیجه، شاید به این نحو بتوانیم پیش از کسب مرحله 

  کنیم. طی، پنج مرحله قبل از آن را تسلیم

هارولد با نقل داستان زیر به سخنرانی خود خاتمه داد، این همان 

  رده بود:چیزي است که دیوید در باال به آن اشاره ک

  

  طبقات درون کتابخانه

 هاي درون پایانها در جهانکار کتابخانه يبا اشاره به نحوه

هاي اصلی وجود دارند که دهم. در این طبقات کتابخانهمی

                                                           

8 Acceptance 
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ها به معابد خرد مرتبط هستند. ولی شعب زیادي از کتابخانه

وجود دارد. کتابخانه اصلی هر معبد خرد همانند کتابخانه 

ها و است، و در آنجا بزرگترین منبع از تمامی کتاب 9کنگره

مطالب وجود دارد. یک کتابخانه خاص را داشتم در طبقه 

کردم، این کتابخانه در کنار معبد اثیري بازدید می

 متون. در این کتابخانه، تعدادي از قرار دارد 10آسکلپوسیس

، اندان فیزیکی آورده شده و ترجمه شدهشریعت، که به جه

 شود. جهان اثیريداري میانبارهاي بایگانی بزرگ نگهدر 

هاي جهانی عظیم است، به همین خاطر مکتوبات در اتاق

  شوند...داري میخیلی بزرگ نگه

خواندم چیز جالبی وجود داشت. افکار که می کتابیدر 

آزادي  ی ازهایخاصی در آن بیان شده بود، مانند جنبه

                                                           

 کتابخانه ملی کنگره ایاالت متحده آمریکا (مترجم) ٩

10 Askleposis 
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معنوي. سپس این افکار در هشت پاراگراف مختلف نوشته 

، که هر یک از این هشت پاراگراف یک سطح شدمی

جالب  نم داد. خیلی برايمتفاوت از آگاهی را نمایش می

  بود. 

ن توانند به اینویسندگان انگشت شماري هستند که می

به  آیندکتابخانه بیایند. بیشتر نویسندگانی که از زمین می

ع روند، به همین خاطر به بهترین منابها میشعب این کتابخانه

مانند پال، جولیان  –دسترسی ندارند. ولی محققان خوب 

و  توانند به اینجا آمدهمی –جانسون، پال برانتون، و دیگران 

ست مناسب ا هاآن هایی که براي مخاطبانین پاراگرافبهتر

  را پیدا کنند.

هایی ، یادداشتکتابآن از بسیارياي هدر حاشیه پاراگراف

 هاي دور، شریعتسرزمیندست خط پال نوشته شده بود:  با

کی سوگماد، جلد اول، شریعت، جلد دوم، دفترچه معنوي، 
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و به همین ترتیب. زیر هاي دور، و دوباره، سرزمین

صفحه مرجعی که  ،دارکتاب هاي پال یک محققِادداشتی

ا شد رهاي جاري یافت میتابدر کها و افکار این نوشته

  ... جذاب بود نم دیدم شدیداً برايآنچه مینوشته بود. 

عایق صدا انجام  يرا در یک گیشه خود در آنجا تحقیقات

دادم که باعث آزار دیگر محققانی که مشغول به کار می

 مثل –بودند نشوم. وقتی سرم را باال آوردم، پال را دیدم 

اه نوشت. به من نگکرد و میهمیشه مشغول بود، تحقیق می

  »اون چیه؟«کرد و سریع پرسید 

  »مرجع کتاب«پاسخ دادم: 

  »براي چی؟«او پرسید: 

 روي كادهند که مکتوبات ها نشان میاین«من جواب دادم: 

  ».اندزمین از کجا آمده
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اوه، خوب، باید یه روز براش یه کاري «او جواب داد: 

  »بکنیم.

  ها رفت.را برداشت و به سمت قفسه خود سپس دفتر

اي باید یه روز بر چه کسیدونم آره، می«با خودم فکر کردم 

  »یه کاري بکنه! هااین

  

کنم که منظور هارولد در اینجا کامالً مشخص است: فکر می

ین اهاي درون منابع حقیقی مکتوبات اکنکار هستند. کتابخانه

دیوید مدعی است، بدان معنی نیست که پال  موضوع، آنطور که

. ستامرجع برداشته  هايکتابرا مستقیماً از  خود تمامی مکتوبات

یل چیزهایی هستند که به پال در تبد یدرون هايبایگانیبلکه، این 

جامع کمک کردند، درست همانطور که تعلیمات به تعلیماتی 

ارولد ، منظور هنویسندگان دیگر را هدایت کردند. به عبارت دیگر

هاي جولیان جانسون و دیگر این است که پال کیفیت نوشته
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مسان ین خاطر که هبه ا ،نویسندگان مانند پال برونتون را درك کرد

  ها را با تعلیمات درون دیده بود.بودن آن

تنها  کند؟ نهچرا هارولد داستان این کتابخانه اثیري را بازگو می

ین موضوع که تعلیمات معنوي در جالب از ابیان حکایتی براي 

تا خود ما  ،شوندداري میقالب اصلی خود در طبقات درون نگه

که نشان دهد ها را مطالعه کنیم، بلکه براي اینشخصاً آن

  دهند. جا همه چیز را نشان میهاي موجود در آنبایگانی

ده توانیم مطمئن باشیم چه اتفاقی افتادر جهان فیزیکی، هرگز نمی

. موارد بیشمار و شگفت انگیزي وجود دارند که طی آن دو است

اند، را نوشته دقیقاً یکسان نویسنده به صورت مستقل تقریباً یک چیزِ

ها مستقل از یکدیگر به یک زمان. آیا آنآن هم به صورت هم

تر از هاي اینچنینی خیلی رایجکتابخانه درونی رفته بودند؟ داستان

چنین  هایستکاکنند، و تعدادي از ر میآنی هستند که مردم تصو

  اند.مواردي را بازگو کرده
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ها کتابی که سالها موارد مستند بسیاري نیز وجود دارد که در آن

به فراموشی سپرده شده است، دو مرتبه کلمه به کلمه توسط 

شود. نویسنده جدید بدون اینکه خبر داشته خواننده بازنویسی می

ادبی کرده است. هلن  سرقتباشد همان داستان و همان کلمات را 

 دشکلر که از سن یک سالگی کور و کر بود، هنگامی که بالغ 

 ی برايستانی که در کودکنوشت که دقیقاً با دا داستان کودکانی را

  یکی بود.  خوانده بودند، او

بود لر هلن ک ي آنکه نویسنده کودکان وقتی که خبر این داستانِ

، تا اینکه آموزگار هلن متوجه شد چه پخش شد، جنجالی به پا شد

نوشت، این  11اي به آن میسیاتفاقی افتاده است. مارك تواین نامه

داستانِ با عنوان ، 12اَن سالیوان میسی يی به نوشتهکتاب نامه در

                                                           

11 Anne Macy 
12 Anne Sullivan Macy, The Story Behind Helen Keller 
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ته نامه نوش این منتشر شد. مارك تواین در هلن کلر موردموجود در 

  بود:

  

ها دست دوم هستند، و چه به اساساً تمامی تفکرات و ایده

بع ها مناصورت خودآگاه یا به صورت ناخودآگاه از میلیون

یک  ها هر روز توسطایدهاین اند. خارجی استخراج شده

ه ها را خلق کردناشی از این توهم که او آن يغرور با ،باغبان

گیرند؛ در حالی که هیچ اصالتی است، مورد استفاده قرار می

 و ها در هیچ کجا وجود ندارد، مگر کمی تغییردر مورد آن

که ناشی از توان و ظرفیت ذهنی و اخالقی  تحریف

هاي جمله بندي در ویژگی هم هاست، و این تغییراتآن

  شوند ...ظاهر می

هزاران نفر باید تالش کنند تا یک تلگراف، یک موتور 

بخار، یک دستگاه فاکس، یا یک تصویر، یا یک تلفن یا هر 
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بار ر است که اعتو آخرین نف –چیز مهم دیگري اختراع شود 

  کنیم.بقیه را فراموش می ،د و ماکنرا دریافت می

  

خود را براي اَن  يخطاي ناخواستهسپس مارك تواین ادامه داده و 

 در وا را به زبان خود داستان بهتر استکند، میسی توصیف می

 1879به تاریخ  ادبی ناخودآگاه سرقتزیر با عنوان  ينوشته

  اخیراً براي من ارسال کرد: 13، این متن را استیو رانفلتبخوانیم

  

که براي من نامه نوشت، اولیور خوب، اولین مرد بزرگی 

بود. عالوه بر این او اولین فرد ادبی بزرگی  14وندل هولمز

همین هم بود که باعث شد  –دزدي کردم  که من از او بود

   به من بنویسد.نامه بنویسم، و بعد او  او براي

                                                           

13 Steve Runfeldt 
14 Oliver Wendell Holmes 
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وقتی اولین کتابم هنوز تازه بود، یکی از دوستان به من 

ونه بود. ، از نظرم اینگبلهگفتم، » ظرافتش عالی است.«گفت، 

من همیشه آن را ستایش کردم، حتی «سپس دوستم گفت 

» بخوانم. گناهان خارجیبیقبل از اینکه آن را در کتاب 

 امنظورت چیست؟ قبالً کجا این ر«طبیعتاً پاسخ دادم: 

خوب اولین بار چند سال پیش در «او پاسخ داد » دیدي؟

 ازشعرهایی کتاب دکتر هولمز با نام  در بخش تقدیم

  »خواندم. کلیدهاي بسیار

 افکرم رسید این بود که این مرد ر البته اولین چیزي که به

کنم، ولی بعد از کمی تفکر به این نتیجه  مرگ يآماده

 تواند حرفدهم تا اگر می اي به او امانرسیدم تا چند دقیقه

بت د، و ثاخود را اثبات کند. او وارد یک کتاب فروشی ش

ریباً ده بودم، تقتقدیم کتاب را دزدیکرد. من واقعاً آن بخشِ 
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 شد چطور چنین چیز جالبیرا. باورم نمی ي آنکلمه به کلمه

  اتفاق افتاده است.

  

رتیب داستان را به این تبود، اي که تواین به اَن میسی نوشته در نامه

  بندي کرد:جمع

  

کردم. ده سال بعد من در این رابطه با دکتر هولمز صحبت می

ی به .. و وقتنه، نبود . –توجه نبود بی و شعوراو یک آدم بی

از کجا دزدیدم، ولی تو از کجا  آن را نمداحاال می«او گفتم 

 آن را نمداآید؛ فقط مییادم نمی«او جواب داد، » دزدیدي؟

از خودم تا حاال ایجاد  ا، چون هرگز چیزي ردماز یکی دزدی

م که بتواند این کار را اههم ندید ام، تا حاال کسی راهنکرد

  »انجام دهد.
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 ارشِنحوه و رویکرد نگ در رابطه باپال  اتکنون شاهد توصیفما تا

این رویکرد به این نحو بود که او از ایم، او بوده توسط معنوي

آنچه از منابع معنوي درون کسب  و ازچیزهایی که قبالً خوانده بود 

استفاده  15خرد ياندوختهکرد. او از واژه کرده بود استخراج می

درون، ولی منظور  يگفت کتابخانهکرد، و هارولد به آن میمی

 در دورانِ جوانیخواندن حتی پال در  اشتیاقها یک چیز است. آن

قابل توجه بود، و او چندین بار در این باره صحبت کرده بود.  او

ناخودآگاه  يدر نتیجه، روشن است که پال اطالعات را از خاطره

رگز . او هکندهاي بسیاري که خوانده بود، استخراج خود از کتاب

خرد یا  ياندوختهمدعی نبود که تعلیمات مستقیماً از این 

اند. و مطمئناً هرگز مدعی نبود هاي درون استخراج شدهکتابخانه

را تا  کرد تعلیماتکه او خالق تعلیمات است، بلکه فقط سعی می

  نزدیک به تعلیمات درون به چاپ برساند. ،حد ممکن
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با این حال، منظور از داستان هارولد این است که در چنین مواردي، 

یزیکی هاي فاده از تواناییتوانیم با استفبا وجودي که ما هرگز نمی

هاي طبقات خود دقیقاً بفهمیم چه اتفاقی افتاده است، ولی بایگانی

 دهند.درون به صورت دقیق همه چیز را آنطور که هست نشان می

هاي حقیقی و واقعی هستند. امکان ندارد که اشتباه ها بایگانیآن

  بگویند.

 هایستاکشت طور که دیوید مدعی است، هارولد سعی دااگر آن

 رداشتبپال هرگز از مکتوبات دیگران  کلماترا متقاعد کند که 

مرگ یک  ينشده است، پس چرا هارولد در مورد پنج مرحله

 در مورد اینکه باید خدا نبودنِ هارولد کند؟ چرامیآل صحبت ایده

 ردآوريگ پال را استادهارولد ؟ چرا دکنمیپال را پذیرفت صحبت 

گوید که روزي باید کاري در مورد نام گذاشت؟ چرا هارولد می

  ها و مکتوبات پال انجام دهد؟ نوشته و مراجعِ منابع
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نچه من بین تفکرات دیوید و آ است. اختالف معنیتفسیر دیوید بی

نویسم این است که من به صورت دست اول تفکر هارولد را می

  .ه بودتها را به من گفدانم، زیرا او آنمی

کند، هارولد را متهم به فرار از بیان حقیقت می ،در حالی که دیوید

و  پژوهش کرد شخصاًام. هارولد مقابل آن را دیده يمن نقطه

ران ها در اختیار دیگاطالعات بدست آمده را سریعاً پس از یافتن آن

قرار داد. هارولد به طریق خود آن را توصیف کرد، از دیدگاه خود، 

روش او با روش دیوید متفاوت است. در هر حال،  ،و بدون شک

مقاله در رابطه با این موارد طی چند  يهارولد به سخنرانی و ارائه

ن ادامه داد. پس دوباره، تفکر دیوید در مورد پنهان سال بعد از آ

  شود.کاري همچون شن از الي انگشتان ناپدید می

  

  دهدپیشنهاد انحالل اکنکار را میدیوید 
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 تا کنون زده است، دیوید ی کههایهیچ یک از حرف عجیب بودنِ

حتی نزدیک هم نیست.  ،بعد خواهد گفت يبه آنچه در مرحله

 را براي انشگاهی نیز چنین اظهارات خصمانهحتی اخالقیات د

  :تابدنمی

  

برد که با عالوه بر آن هارولد کلمپ از این وهم رنج می

وجودي که اکنکار از اساس و پایه تقلبی است (از ابتدا تا 

جنبش  »یکپارچگی« ،تواند به نحويانتها) ولی با این حال می

چطور چنین چیزي امکان دارد وقتی همسر پال را حفظ کند. 

به  اکنکار)، گیل، گذارانِبنیانتوان گفت، یکی از (و می

» بیتقل«صورت خصوصی اعتراف کرده است که اکنکار 

نشأ م ياست؟ چطور چنین چیزي امکان دارد وقتی تاریخچه

پردازي تزئین شده و ادبی (و در بعضی اکنکار یک خیال

ها هایی که به دنبال این پرسشاست؟ پاسخ اي)اوقات، عاریه



  فصل دهم: یک استاد جدید

1265 

 

آیند بیانگر وضعیت بعضی از ادیان مدرن هستند: پول، می

توجهی. زیرا اگر هارولد ایمان کورکورانه، قدرت، و بی

کلمپ حقیقتاً صادق و راستگو بود، تنها کاري که براي 

  کرد یک چیز بود:اکنکار می

  اکنکار. با افتخار، ولی سریعِ انحاللِ

  

خود شده است، جهانی که در آن  اکنون دیوید وارد جهانی از آنِ

اند. مطلق شده یهایتبدیل به واقعیت موجود در ذهن او عقاید دینیِ

ها مشخصاً سال، آن 20براي مأل عام در  خود با تکرار اظهارات

 اند. به نظر فراموششده سختو  متحجر یهایتبدیل به واقعیت

یات بعقایدي بسیار متفاوت دارند که از تجر کرده است که دیگران

  ناشی شده است. هامستقیم و دانش دست اول خود آن

دیدگاه صادقانه به این موضوع حق مسلم هر کسی است. عالوه بر 

ظر ن ،تواند بعد از دست یافتن به اطالعات جدیداین هر کس می
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خود را تغییر دهد. ولی، اینکه دیوید پیشنهاد انحالل دین دیگري 

» روعمش«نامناسبی از تعلیمات به صورت  او چون بر باور دهدمیرا 

بیانگر نقص کامل در درك طریق  ،برداشت شده است خود او

  ست.ومعنوي ا

تعلیمات یک موضوع اجتماعی است، نه یک موضوع  چهتاریخ

سئله یک م ،زگار با چه کسی مطالعه کرده استمعنوي. اینکه آمو

ندارد.  رد یک طریقانسانی است. هیچ ارتباطی به اکتسابات و یا خ

بگیرد،  پول یا سمینارهاي خود ها واینکه آیا یک معلم بابت کتاب

خواري را توصیه کند یا نه، اینکه آیا به هر یک از منابع و یا گیاه

هاي ها جنبهاین –دهد یا نه میار کند اعتبمراجعی که استفاده می

معنوي به ما  اتبیرونی هستند که هیچ چیز در مورد تأثیر

ها هیچ چیز در مورد حقیقتی که به عنوان روح دم گویند. آننمی

 ها هیچ چیزيآنگویند. کنیم، و حق ذاتی ماست، نمیو باز دم می
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 ا و تأثیر اینهاي درون خددر مورد تجربیات شخصی جهان

  گویند.ما نمیبرخوردها بر زندگیِ 

ها موضوع بیرونی را در ذهن خود جوالن داده و اصرار دیوید ده

 بیند، قضاوتمی آن در ظاهردارد که اکنکار را با توجه به آنچه 

د بیاندازد، بینبه درون کتابی که می نگاهیکند. بدون اینکه حتی 

  .آن را دور انداختگوید که باید می

دیگري هم در اینجا هست. دیوید یک اعالن عمومی در مشکل 

اکنکار و به نقل از یک شخص  در ارتباط باگیل  يمورد عقیده

وید دهد. دیثالث که به صورت خصوصی بیان شده است، انجام می

قادر نیست کلمات دقیق او یا منظور او را به ما بگوید، زیرا از یک 

ین، او به نحوي رفتار شخص ثالث به او منتقل شده است. همچن

از گیل  ايتثبیت شده يایده ينشان دهنده این، کند که گوییمی

  نگرد.است، گویی که گیل تنها به این نحو قضیه را می
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ه او ب خواست چنین اعالن عمومی داشته باشد، بایداگر گیل می

او انجام  يانجام دهد، یا حداقل با اجازه اجازه داد این کار را خود

. مشخصاً دیوید بارها از او خواسته است تا این کار را انجام شود

دهد. او تصمیم گرفته است که در جمع نسبت به این موضوع 

اي را از خواهد چنین ایدهاو در جمع نمیسکوت کند، این یعنی 

اعالن اوست. نه آنچه دیوید  ،این سکوت ،خود بیان کند. از نظر من

  گوید.می

او کار  يطرف شخصی دیگر و بدون اجازه از نظر من اعالن از

فکر ها باشد. طرز تخصوص اگر بر اساس شنیدهبه اشتباهی است، 

گیل در مورد اکنکار هر چه باشد من با آن مشکلی ندارم. شخصاً 

. تمهسقائل  دوست داشتم و احترام زیادي براي او همیشه گیل را

، و اگر روزي بردمکردیم لذت میهایی که با هم کار میاز زمان

ها به آن و شومرا در میان بگذارد خوشحال می خود بخواهد افکار

و گوش دهم. مهم نیست چه دیدگاهی داشته باشد، حاضرم 
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وارد کنم، اگر بخواهد،  خوشحال خواهم شد آن را در کتاب خود

خصوصی حفظ  به صورت و در صورت خواست او حاضرم آن را

یک اعالن عمومی را در  ي اواجازهبدون کنم. ولی اینکه بیاییم 

خصوص  بهاخالقی است، کامالً غیر نم بگذاریم از نظر او دهانِ

حل اید مندیوید که اکنکار ب زمانی که براي پشتیبانی از این دیدگاه

  شود، مورد استفاده قرار گیرد.

ست که ا متحجرو ناشکیبا تنها چیزي که باید منحل شود این دروغ 

دهد، و تمایالت شخصی را وارد و سفید جلوه می همه چیز را سیاه

  کند.هاي حقیقت میدرك پیچیدگی

  

  زشتیو  نیکی فراتر ازعبور 

  

  شود:تري میاکنون دیوید وارد موضوع پیچیده
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 فریب خورده ازهاي کیستادیگر نیازي نیست که ولی 

چیزي بترسند، زیرا کلمپ اکنکار را به مسیر جدیدي 

مسیري که یکی از اصول اساسی آن هدایت کرده است، 

است. از نظرم تصادفی نیست که تعداد  16پارانویا

اند از را گزارش کرده» بد«هایی که تجربیات اثیري کیستا

در نسخه زمستان » هاي جادوي سیاهروش«زمان انتشار مقاله 

جهان عرفان توسط هارولد کلمپ، به ي مجله 1983سالِ 

با بیش از ده  1987ر سال سرعت زیاد شده است. فقط د

» فقدان«اکیست صحبت کردم که تجربیات وحشتناکی از 

                                                           

ن، در تعریف عام آ		گیسختگی پارانوئیدروان		، یاپارانویا		،پارانوئید ١٦

اي که به العاده و خارج از اندازهحالتی است که شخص در آن با اهمیت فوق

دهد. این گونه از افراد میدهد، خود را شکنجه سالمت جانی و مالی خود می

مدام در این فکر هستند که عواملی انسانی، طبیعی یا ماورا طبیعی خودشان، 

کنند و همه، در فکر توطئه چینی بر ضد شان را تهدید میدارایی و افراد خانواده

  د. (مترجم با استناد به ویکیپدیا)آنها هستن
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اند؛ بعضی حتی ادعاي تعادل ذهنی و عقلی گزارش کرده

هاي درونی را تسخیر شدن توسط وجودها و قدرت

ه ها گرفترا از آن هاد که حریم درونی و شخصیِ آنکردنمی

وح لمپ به وضاست. نگاهی نزدیک به متون زیر از مقاله ک

  دهد:ها را نشان میمحل ترس این اکیست

  

 ايتجربه و سادهفریب افراد بی يِجادوي سیاه در گرو«    

ا در قبال نبود رپرستی است تا به این ترتیب بتواند شخصیت 

ها ایجاد کند. ، در آنتوجهی به قدرت خودآگاهی و بی

 ترقوي اكقدرت کَل از قدرت  اوکه در  فرديهاي نشانه

) به او پول نشان بده و 1باشد چند مورد است، از جمله: می

) در 2رود که چگونه آن را از تو بگیرد، در این فکر فرو می

د کنخود صلح و آرامش برقرار کن و او سعی می يخانواده
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، »این حقیقت است«) وقتی به او بگویید 3آن را از بین ببرد 

  ست.کند ثابت کند که چنین نیسعی می

و  ، احتمال سقوطزمینه پسولع قدرت در  گیريِبا شکل«    

کند . هیچ فرقی نمیشودمیخطري جدي  تبدیل به انحطاط

به سمت خداوند در چه  خود سلوكو که فرد در سیر 

 ايجایگاهی قرار داشته باشد، ممکن است همچون ستاره

  را دیده باشد... سوگمادسقوط کند، مگر اینکه 

 ورود ينحوه مربوط به جادوگر سیاه داراي دانشِ«    

ن ، به ایباشدمیزندگی  مسموعهاي نامرئی از جریان انرژي

را به سمت تاریکی و تخریب  هاترتیب وي مسیر آن انرژي

  کند.هدایت می

و حمله به رؤیاها، او ترس و وحشت  اخلدت در تواناییبا «    

کند. رؤیاگر به لرزه او میرا از طریق کابوس وارد زندگی 
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گیِ تعادل امور زندافتد، در این فکر که چه چیزي ناگهان می

را بر هم زده است. هیوالها ظاهر شده، نیروهایی کالبد  او

هاي عجیب و مشمئز اثیري او را پاره پاره کرده و پدیده

  شوند.اي بر سر راه او ظاهر میکننده

 يا آن، تأثیر فلج کنندهوحشت افزایش یافته و همراه ب«    

 ،شود. در فاز ابتداییحاکم می خود جادوگر بر قربانی

جادوگر یکپارچگی موجود در استدالل عقالنی واصل را از 

برد تا کنترل ذهن او را در اختیار بگیرد. جادوگر که بین می

ولع قدرت را دارد، هیچ ارزشی براي آزادي روح قائل 

  نیست ...

جان سالم به در  حمالت روانی بتوان از ایناینکه  براي«    

تمامی  ي) بستن آگاهانه1چند کار باید انجام داد:  برد،

مقابل متجاوز. هرگونه تصویر،  در هاي عاطفی و روانیدرب

رج خا منزلگر باید از یادگاري از شخصیت اخالل عکس و
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اي ) مبارزه3یا ذکر شخصی.  هیو ي) ذکر پیوسته2شود. 

هاي درون و دور کردن و خارج کردن واقعی در جهان

) استراحت به 4. اوز از طریق هنرهاي رزمی یا اسلحهمتج

  هر شب.در مقدار کافی 

د به توانهیچ چیز نمی«قانون باستانی حمایت این است: «    

ده ااي را دچنین اجازه آسیبی وارد کند مگر اینکه خود ما ما

  »باشیم.

کسانی که تحت حمالت روانی قرار دارند باید تصمیم «    

باب اراز خواهند از ارباب نور و صوت یا بگیرند، که آیا می

جریان انرژي را در فرد دچار  ،تاریکی پیروي کنند. تردید

هایی از کسانی به دست من کند. گزارشدوگانگی می

 هااند احساسات آناینکه اجازه داده رسیده است که به خاطر

به دو جهت مخالف هم در یک زمان هدایت شود، دچار 
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اند. اگر به عبادت مولوچ ادامه دهید. قلبی شده يسکته

  است. بهاگراناي که باید پرداخت شود خیلی هزینه

گ به شما در جن سوگمادتوانم با شمشیر قدرتمند میمن «    

 ولی اگر و تنها اگر گوش –کمک کنم  تاریکیبا نیروي 

  »دهید.

ز (بعضی ا» جادوگران سیاه«هشدار کلمپ نسبت به  خطرِ

کنند که این تمثیلی ظریف از داروین فکر می هایستکا

هاي ضعیف و حساس کیستشود اگراس است) باعث می

ها بت به آننس کلمپدقیقاً همان تجربیاتی را داشته باشند که 

ها هایی که من با آنکیستتعدادي از ا دهد.هشدار می

مصاحبه کردم هیچ مشکلی در مراقبه خود نداشتند، تا وقتی 

 جادوگر« اینکه در موردشنیدند کلمپ  را از که هشدارهاي

(ي) که مرحله به مرحله وارد زندگی قربانی خود شده، سیاه

 شود که این دو بیشتر به هم مرتبطروانی باعث می يو هر تله
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 هايتواند شخصیتهاي ذهنی تنها میچنین بازي .»ندشو

و حساس را تخریب کند. اکنکار باعث بر هم خوردن  خام

شده است زیرا  ان خودپیرواز اي تعادل تعداد فزاینده

هاي آن سیستماتیک نبوده، از نظر روانشناختی دکترین

منطقی نیست، و از نظر معنوي اعتباري ندارد. بلکه، اکنکار 

 ادبی شیزوفرنیک توئیچل است (او تعلیمات سرقت ينتیجه

متفاوت و متنوعی را به صورت گسترده کپی برداري کرد)، 

هاي مدیتیشن غیر منطقی (و اثبات نشده)، که پر از تکنیک

، و »وجودهاي درونی«هاي نابخردانه در مورد توصیه

ست ا . نتیجه کلی اینباشدمیهاي معنوي خطرناك مشاوره

ر هیچ چیزي شبیه به یک دین منفعت بخش و که اکنکا

  عرفانی ندارد. 
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که دیوید در مورد غیرمنطقی بودن روانشناختی،  هاییحرفبا 

ی زند، وارد بحث ظرفیت دیننابخردانه و خطرناك بودن اکنکار می

رد هاي یک فها بیشتر شبیه به صحبتشده است. این صحبت

گم کرده است، نه یک  شمتعصب هستند که خود را در ادراکات

د ثابت را به خو كااستاد جامعه شناسی. هزاران نفر اعتبار تعلیمات 

اند. ولی تمام بحثی که دیوید در اینجا راه انداخته است کرده

مربوط به انعکاس شیطان در دیگران است، و دیوید خود یک قدم 

 ریقگیري آن از طکامل از نحوه شکل يفراتر گذاشته و یک نمونه

  گذارد. به نمایش می را اظهارات خود

ناك بر روي اگر واقعاً دیوید نگران تأثیر تصاویر وحشت

حساس بود، هرگز بیش از بیست سال را صرف انتشار  هايیستکا

ار که بر علیه پال و اکنککرد نمیاتهامات ناراحت کننده و مخربی 

جاد ایگوید که تصاویري که خود روا داشته است. آیا دیوید می

ایجاد نکرده است؟ چه  هایستاک خللی درکرده است هیچگونه 
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به خاطر کتاب دیوید تعادل ذهنی خود را از  هایستاکتعدادي از 

د و این دروجود بینید که از نظر دیوید می شمااند؟ ولی دست داده

را از توهم  هایستکاعذاب عیبی ندارد، زیرا به باور خود دارد 

  دهد.نجات می

نوشت که از او  ییهایستکاهارولد این مقاله را در پاسخ به 

 هانآ راهنمایی خواسته بودند. پیش از اینکه هارولد این را بنویسد

وع این این موض نقلاصلی او از  منظوراینگونه تجربیات را داشتند. 

بود که هرچه قدر شخصی به نظر ترسناك یا قدرتمند بنماید، 

 تانِ، در دسدهیمبا آنچه به قلب خود راه می کنترل نهایی در رابطه

گیریم که چه کسی برتوجه و تجسم ما . ما تصمیم میاست ما

تواند به ما هیچ چیزي نمی«تأثیرگذار باشد. هارولد با گفتن اینکه 

اي را به او داده آسیب وارد کند، مگر اینکه خود چنین اجازه

میم ه دالیلی، دیوید تصبنا بکند. را روشن می مسئله این» باشیم.
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من آن ولی هارولد حذف کند.  يرا از مقاله جملهگرفت که این 

  را دوباره اضافه کردم.

در رویت مقاصد شیطانی در  موجود عیبِ از اساساین موضوع 

اسات بینیم از انعکگذارد. شیطانی که ما میبه نمایش میرا دیگران 

که  آنطور ،گیرد. درك دیگراننشأت می ما خودناخودآگاه 

  .بزداییمهستند ساده نیست. باید اول آینه درون خود را 

  

  17گوید:رومی در کتاب فیه ما فیه چنین می

                                                           

بینی که درین عالم که با نمیکند، زیرا آدمی یار خود را زود گم می ١٧

دوست شده و جانانه در نظر تو یوسفی است، به یک فعل قبیح از نظر تو پوشیده 

ا شود، همان رکنی و صورت یوسفی بگرگی مبدل میشود و او را گم میمی

دل بینی، هر چند که صورت مبدیدي اکنون بصورت گرگش میکه یوسف می

یدي باین یک حرکت عارضی گمش کردي دنشده است و همانست که می

فردا که محشر دیگر ظاهر شود و این ذات بذات دیگر مبدل گردد چون او را 

نیک نشناخته باشی و در ذات وي نیک نیک فرو نرفته باشی چونش خواهی 
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بینی که دهیم. نمیخیلی سریع یاران خود را از دست می

 هاشویم، و آنچگونه در این جهان فانی دوست و عزیز می

. سپس یماکه بازیافته شونددر چشم ما یوسف گم گشته می

دهی؟ ها را کامل از دست میطی یک رویداد شرم آمیز آن

ن که روزي چون یوسف دیگر گرگ شده است. هما

                                                           

باید دیدن و از اوصاف بد و نیک که شناختن، حاصل همدگر را نیک نیک می

تن و در عین ذات او رفتن و نیک نیک دیدن در هر آدمی مستعارست ازان گذش

  دهند اوصاف اصلی ایشان نیست.که این اوصاف که مردم همدگر را بر می

اسم و نشان شناند که شخصی گفت که من فالن مرد را نیک میحکایتی گفته

او بدهم گفتند فرما گفت مکاري من بود دو گاو سیاه داشت اکنون همچنین 

ان که شناسیم و هر نشکه فالن دوست را دیدیم و می برین مثالست خلق گویند

دهند در حقیقت همچنان باشد که حکایت دو گاو سیاه داده باشد آن نشان او 

شتن و باید گذنباشد و آن نشان هیچ کاري نیاید اکنون از نیک و بد آدمی می

فرو رفتن در ذات او که چه ذات و چه گوهر دارد که دیدن و دانستن آنست 

میآید از مردمان که گویند که اولیا و عاشقان بعالم بیچون که او را جاي  عجبم

  کنند. نیست و صورت نیست و بیچون و چگونه است چگونه عشق بازي می
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ه است. ی اکنون گرگ شدستنگریبه آن می گمگشته یوسف

ه ک ی استولی شکل واقعی او تغییر نکرده است، همان

را گم  همیشه بوده است. ولی با آن رویداد تصادفی، او

اي. بعد از مرگ، وقتی این جوهره در قالب دیگري کرده

شناختی، و هرگز شود، چون هرگز او را عمیقاً نمینمایان می

خواهی او رخنه نکردي، چطور می آن کامل به اعماق وجود

  را بازشناسی؟ 

آموزد این است که باید حکمتی که این داستان به ما می

هاي خوب و خیلی خوب یکدیگر را ببینیم. باید از کیفیت

شوند فراتر بد که به صورت موقت در دیگران ظاهر می

شویم. باید با  واردبرویم، و باید در ذات وجودي دیگران 

هاي یتها کیفشفافیت منحصر به فردي درك کنیم که این

  .ندها نیستاصلی و ذاتی آن
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من آن مرد را خوب «در حکایتی آمده است که مردي گفت 

 .»هاي منحصر به فرد او را خواهم گفتنشانهشناسم. می

پاسخ داد،  و آن مرد ها را کردندطلب آن نشانه وي دوستانِ

دار من است. او دو گاو سیاه دارد. مردم دیگر الم او دوست

گویند که این و آن گویند. میهم به همین طریق سخن می

دهند. ولی تمامی هایشان را میشناسند و نشانهرا می

چیزي بیش از دو گاو سیاه نیست.  آورندهایی که مینشانه

ها به فردي نیستند. این نشانههاي منحصر این چیزها نشانه

  اند.ارزشبی

 عبور کرده و وارد ذات زشتو  نیکپس اینگونه باید از 

 و حقیقتاً دیدنها را خوب ببینیم. این شویم تا آن هاآن

  شناخت است. 
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ي حقیقتی وراي نیک و زشت استوار است. طریق معنوي بر پایه

 رفتنِنشانهکنند. عموم مردم به ندرت چنین چیزي را درك می

ن کند. اینمیکمکی هرگز ما را در شناخت واقعی  اتهام انگشت

شناخت پنهان بوده و باید آن را جستجو کرد. این شناخت در 

شود، جایی که در آن مان بر ما آشکار میمعبد درون شاونديِیخو

  بینیم.حقیقت را بدون حائل و پرده می

ن مواجه با آ هایستکااین موضوع ما را به مشکالتی که بسیاري از 

. تصویر داروین از زیبایی یوسف به گرگ کندهدایت میبودند 

 عالقه بسیاري به داروین هایستکاتبدیل شده بود. بسیاري از 

داشتند، حتی بعد از اینکه هارولد نام او را از سلسله اکنکار حذف 

ه سعی کردند تا با داروین رابط هایستکاکرد. در واقع، بسیاري از 

کرده و داستان را از زبان او هم بشنوند، زیرا قادر نبودند  برقرار

ا ب ي اوکار را به جایی رساند که رابطهدرك کنند که چطور او 

  هارولد کامالً قطع شد.
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وي از داروین ترك هایی که اکنکار را براي پیرولی براي آن

توانست چنین عکس بود. چطور هارولد میکردند، موضوع بر

هایی که داروین انجام دهد، چطور امکان دارد آنکاري در قبال 

ر به او پشت کنند؟ از نظ اینگونهسالیان سال چالي داروین بودند 

  ها، تصویر هارولد و اکنکار تبدیل به آن گرگ شده بود. آن

 –هاي شیطانی و زشت ظاهر شدن کیفیتیعنی  –تمامِ مشکالت 

ونی هاي دربا چنین کشمکش هایستکاکه  به وجود آمد در زمانی

هاي . این کشمکشمواجه بودند منظور یافتن طریق و استاد خودبه 

ن ه تقالیی در جهت یافتدرون جنگ بین نیک و زشت نبود، بلک

و یافتن  ی... جستجویی براي دیدن فراتر از ظاهر بیرونحقیقت بود

  ذات حقیقی.

هاي دیگر نهاي دینی و معنوي، درست مانند تمامی سازماسازمان

یرند، گهاي بیرونی قرار میهاي سیاسی و جدلتحت تأثیر جریان

رهبري. مردم دوست دارند باور در تغییر  هنگامخصوص در به 
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قیقی ح هاي معنويِداشته باشند که این مشکالت نباید در سازمان

است  آل گرایانهاست. این رؤیایی ایده گیروي دهد. این اشتباه بزر

 دلیلبه  و نشأت گرفته که از امید یافتن بهشت برین بر روي زمین

. در واقع، شودمیمعنوي ایجاد  هاياین سوءتفاهم در مورد سازمان

  آن معموالً حقیقت دارد.  برعکس

آرزوي  و آلیستیتفکر ایده هاي معنوي متمایل به افزایشِسازمان

عموالً با دیدگاه . ولی کمال در دیدگاه یک نفر، مهستندکمال 

کشمکش  یابیم کهبدین ترتیب، درمیدیگري کامالً متفاوت است. 

یابد که هر فرد بیاموزد طریق معنوي ی ادامه مییها تا جاآلبین ایده

 هاي معنويآلیسم گروهی ندارد، بلکه به جریانربطی به ایده

  د.نشوما وارد می به هر یک ازاست که به عنوان هر فرد  مربوط

اي هطریق معنوي آموختن است، سازمان آنجا که یکی از اصولِ از

مابین برادران  یهاي عمیقهایی هستند که در آن درسمعنوي محل

 ها باعث ازآیند. این کشمکشبه نمایش در می ،و خواهران طریق
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طور که شود تا همه بتوانند طریق را آنبین رفتن انتظارات اشتباه می

ه نی نیست، بلکذه ،آلبینند. این ایدههست در کمال حقیقت ب

گر باشد. اروح در زندگی ما می يهواسطکارکرد مستقیم و بدون 

 توانیم به برادرانیدهد را درك کنیم، مقادر باشیم آنچه روي می

کمک کنیم تا از پس این مشکالت برآیند. این  و خواهرانِ خود

  است. هاي بزرگ یک سازمان معنوي حقیقییکی از ارزش

ر آن بینید که داگر آنچه در اینجا توصیف شد را درك کنید، می

در همه سمتی وجود داشت. درست همانطور که  اتزمان انعکاس

هارولد توصیف کرد، مردم در حال تجربه کردن مرگ یک 

 هاآن را انکار کنند. باورهايِ آنخواستند ولی می ،آل بودندایده

  . دنرد شدن بوددر حال خُ اتتغییرخاطر منجمد شده بود ولی به 

ا آنچه کنیم تهمانطور که رومی گفت، باید از ظواهر بیرونی عبور 

 وشگواقعاً در حال روي دادن است را ببینیم. بیایید این نصیحت را 

  داده و وجه درونی این داستان را کنکاش کنیم.
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  تصویر استاد

    

زمان روي داد از نگاه بسیاري  بخش بسیار مهمی از آنچه در آن

ویر تصاز استفاده  ياین بخش در مورد نحوه . موضوعِه استماندجا

 تصویر داروین آموز  معنوي است. وقتی ظاهرِتوسط دانشاستاد 

ود دچار با تصاویر درونی خ هایستکاناگهان تغییر کرد، بسیاري از 

  مشکل شدند.

هایی که براي درك بهتر این موضوع، بیایید نگاهی به اولین روش

 اهمنامه طریق نور پال در مورد نحوه استفاده از تصویر استاد، در 

  بیاندازیم:بیان کرد  1967ژوئن 

  

مان دریافت کردم و آموزاناي از یکی از دانشروزي نامه

مجبور شدم به او توصیه کنم که در تمامی ساعات روز از 



 تمام حقیقت

1288 
 

به کار تصویر من استفاده کند. به او گفتم که نحوه انجام این

رار ق خود پیش روياست که تصویر من را در  ترتیب این

یز از طریق آن از وي خارج و به دهد و اجازه دهد تا همه چ

  وي داخل شود ...

ام این است که به محض به آن اشاره کرده رابطهآنچه در 

اینکه شخصی تصویر من را گرفته و حفظ کند، خیلی سریع 

قیقت ح تریندیرینهشود که تأثیرگذار است. این متوجه می

  موجود است ...

ا اشته و ب... هیچ چیزي براي دفاع کردن ند كادر نتیجه، 

د. جایگاه غیر دگم و بدون کنهم جنگ نمی يهیچ چیز

متناقض با وضعیت شرطی ذهن است که  كا گیِستواب

ه ها کهمیشه به یک سري باورهاي خاص وابسته است. آن

کنند هیچ نظر شخصی ندارند، همچنین زندگی می كادر 

هویت  ه از طریق آن به خودهیچ باور خاصی نداریم کما 
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ون چد نچیزي براي دفاع کردن ندار ك هیچاد تیدهیم. اسا

  د ...نهیچ چیزي ندار

فاده است. متعاقباً تناقض است اکنکار يمحرمانه این دکترینِ

ی بدون وابستگ ،از تصویر معنوي آموزگار به عنوان قالب

  شود، تنها در وضعیت تفکر غیر شرطی ...انجام می

به همین خاطر است که از تصویر معنوي آموزگار استفاده 

براي دریافت حفاظت و براي حفظ تعالی در روح  وکنیم می

کنیم. باید این کار را در تمام مدت خود را در آن غرق می

در جهان روح تثبیت  ما تا جایی ادامه دهیم که جاي پايِ

ی از تشده و آزادي خود را داشته باشیم. این وضعیت، وضعی

در  ما حمایت، نور و شادي است که در اولین سفرهايِ

کهکشانی،  هاي ذهنِجهان در تحتانی قلمروهاي پادشاهیِ

ا گیر ها ما راست که تله. اینجا جاییرا داریم داشتنِ آن امتیازِ

هایی که توسط ذهن هوشمند خصوص آنبه  –اندازند می
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هوشمند و هاي غیرما را به بحث هااند. این تلهایجاد شده

  کنند.مکانیکی هدایت می

  

شود این است که تصویر آنچه معموالً در اینجا نادیده گرفته می

ه شود. شرط استفاداستاد باید در رویکردي بدون وابستگی و بی

باید رها کرد. جانب گیري و تمامی انتظارات و تفکرات را 

ه تار و پود ظریف ادراك از شود کنظر کردن تنها باعث میاظهار

پایان و شک و تردید هم بپاشد، و بعد ذهن را در چاه سؤاالت بی

کند. بدین ترتیب، حمایت استاد به منظور تحصیل وضعیت رها می

ا بر ر ، خودمتعادل و بدون وابستگی است که در آن ذات حقیقت

  سازد.ما فاش می

کردن از آن همانطور که پال گفت، ما هیچ چیزي براي دفاع 

نداریم. هیچ دلیلی ندارد که جانب گیري کرده یا بر له یا علیه کسی 

م، استاد خود حمایت کنیخواهیم از طریق یا جبهه بگیریم. اگر می
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توانیم این کار را انجام دهیم که در زمانی می ،در بهترین وضعیت

واند ما را ت، وضعیتی که حضور استاد میباشیموضعیتی متعادل 

  ت کرده و از ما حفاظت کند.هدای

  

  18است: در کتاب فیه ما فیه داستان زیر را نقل کردهرومی 

  

                                                           

آن حکایت که بچه در صحرا بمادر گفت که مرا در شب تاریک سیاهی  ١٨

ن آ ترسم، مادر گفت که مترس چوننماید و عظیم میهولی مانند دیو روي می

صورت را بینی دلیر بر وي حمله کن پیدا شود که خیال است، گفت اي مادر 

و اگر آن سیاه را مادرش چنین وصیت کرده باشد من چه کنم، اکنون اگر او 

را وصیت کرده باشد که سخن مگو تا پیدا نگردي منش چون شناسم گفت در 

 از دهان اوحضرت او خاموش کن و خود را بوي ده و صبر کن باشد که کلمه 

بجهد و اگر نجهد باشد که از زبان تو کلیمه بجهد بنا خواست تو یا در خاطر 

تو سخن و اندیشه سر بزرند ازان اندیشه و سخن حال او را بدانی زیرا که ازو 

  متأثر شدي آن عکس اوست و احوال اوست که در اندرون تو سر بر زده است.



 تمام حقیقت

1292 
 

ام شب هنگ«که گفت  اي در بیابان به مادر خوددختر بچه

شیطانی اهریمنی بر او ظاهر شده و او شدیداً وحشت زده 

  »شود.می

وحشت نکند و فردا شب اگر باز آن را «به او گفت تا  مادر

مشخص شود که عانه به آن حمله کند تا براي او دید شجا

  »چیزي جز وهم نیست.

ولی مادر اگر مادر آن شیطان هم به او همین «کودك گفت 

ه به او آموخت ا کرده باشد چه؟ چه کنم اگر مادرِ اوتوصیه ر

باشد که تسلیم نشود تا تصور کنم واقعی و قدرتمند است، و 

ا طور باشد چگونه او رنحرفی نزند تا آن را نشناسم؟ اگر ای

  »؟بشناسم

ن، دیر شو، و صبر کب او پاسخ داد که سکوت کن، تسلیمِ او«

خارج خواهد شد. و اگر چنین  دهانِ اویا زود کالمی از 



  فصل دهم: یک استاد جدید

1293 

 

 نِشود یا در ذهکلماتی ناخودآگاه ظاهر می تو نشود، از قلب

ی. شود تا به این ترتیب او را بشناستو فکر و نظري نمایان می

ونه تو را تحت تأثیر قرار داده است. به همین گزیرا او 

انعکاس خویش حقیقی و احساسات واقعی اوست که در 

  درون تو نمایان شده است.

  

، نیمکمستقر میمستحکمی در ذهن خود  يوقتی جایگاه و جبهه

راي دیدن ذات حقیقی هر چیز به آن نیاز که ب درك ما يآینه

 اهنگ ،داریم نیازآنچه  ،کاراین در عوضِشود. داریم، دچار خلل می

است که در انتظار نمایان شدن حقیقت  انههشیار و کنجکاو کودک

در  ام . در غیر اینصورت، انعکاسات ناخودآگاه خودمانده استباز 

  بندند.نقش می نمایش ذهن يصفحه

در همین  1966 سال سپتامبر ماه نامه طریق نوردر زیر نوشته پال در 

  رابطه آورده شده است:
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 يشده ادراكاي که نقطه نظر، تفکر و تمایزات از لحظه

کنیم، خود را از آگاهی خدایی تبعید خود را ایجاد می

ت واقعیناشی از ایم، و به این ترتیب آزادي نامحدود کرده

  م ...دهیرا از دست می

مشکل قدیسین در ادیان سازمانی این است که وقتی به آنچه 

ت دس ،است –آنچه از پادشاهی حقیقی بهشت  –شکل بی

هاي کنند به اشتباه خود را در محدودیتیابند، سعی میمی

ها و باورهاي ارزشمند جاي دهند. تمامی تجربیات لوسمب

ن کنند، و بدیاي را سپري میداخل ادیان چنین دوره عرفانیِ

کار با بینند، اینهاي ذهنی میگونه خود را در محدودیت

فرم تالقی کرده و شکل و بیمند بیشهود و صوت ارزش

هاي آن سمبولدر  انگیزسوگباعث ایجاد اضطرابی 

شود. بدین ترتیب، با وجود تفکرات عظیمی که دارند، می
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ها، لوهاي جهان ذهنی که در آن سمبند به محدودهتنها قادر

  شوند، نفوذ کنند.ها یافت میباورها و فرم

  

شانس با من بود. باوجودي که دوست نزدیک هارولد  ،به هر دلیلی

از جانب داري ، دیدممی خود به عنوان استاد را داروین بودم و

ست عشق بود که مانع کنم دسریع خودداري کردم. فکر می

گیري از جانب من شد. بدین ترتیب، در وضعیت هرگونه تصمیم

فهم  تا درك و ماندمبدون وابستگی ماندم، و به دقت منتظر  معلقِ

  شد. نمایانبر من 

 دورانبا تعداد زیادي از افراد صحبت کردم که آن  حال،با این 

هنوز این ها بعد، سخت گذشت. و حتی امروز، سالها آن براي

حل نشده است، حتی اگر  یعضی همچنان مشکلبراي بموضوع 

ن باره مکاتبه در ای یستکادیگر در این باره فکر نکنند. اخیراً با یک 
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او در یک گروه خبري  يکردم. از آنجا شروع شد که من به نوشته

  پاسخ دادم:

  

  ،19خانم فالن

ل نباید همیشه به دنبا –کنم منظور شما این است که فکر می

حی پیغام صحی – باشیمشیرین و لذت بخش جلوه دادن همه چیز 

  ها است...تر از این حرفاست. ولی مشکل عمیق

هترین م، بنشان ده را اي از عمق این قضیهبراي اینکه به شما ایده

 م این است که این الگوي شیرین و لذتتوانم بگویچیزي که می

یز، درست کمی بعد از اینکه داروین بخش جلوه دادن همه چ

اکنکار را ترك کرد روي داد. از نظر من این رویداد زخمی بر 

جاي گذاشت که هنوز خوب نشده است. بدین ترتیب، آرزوي 

                                                           

ست، استفاده شده ا» فالن«ي براي اینکه از اسم شخص استفاده نشود از واژه ١٩

  استفاده کرده بودند. (مترجم) Xي محترم از نویسنده
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ز اشدید هارمونی و آرامش همانند زمانی است که کودکان بعد 

ر کنند با سعی در بهتسعی می مواجهه با دعواي بین والدین خود

  توانند، آن را بیش جبران کنند. هر چیزي که می کردن

شود، و به ناخودآگاه انسان ناشی می ازالبته، کلِ موضوع 

 تفاقیاکارماهاي شخصی بسیاري پیوند خورده است، ولی به نظر 

  گویی در حال رویدادن است. ،بزرگتر

  

  شخصی پاسخ داد: یپیغام طیخانم فالن 

  

رابطه با آنچه براي داروین اتفاق واقعاً درست است. هرگز در 

  افتاد اینگونه به قضیه نگاه نکردم ...

باید بگویم که او چند شب پیش براي  ،از داروین که گفتیم

چند سال در رؤیایی ظاهر شد، خیلی درخشان  پس ازاولین بار 
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ی و خیلی آسمانهاي کوچکی پوشیده شده بود) ستاره ازبود (

  بود.

جنبش، زیبایی، آسمان باز آبی را  حس فضاي مملو از رنگ،

نم که در ک(پس تصور می داشتم، گویی در فضا ایستاده بودیم

  .هاي باالي ذهنی بودیم)جهان

ه گفت کمی نم آسمان را دیدم و شخصی، صدایی داشت براي

 ها نامی را برايآسمان به چه معناست، آنموجود در هاي عالمت

را دیدم  هاییدم و شهاب سنگگذاشته بودند. به باال نگاه کر آن

ها هاي سه به سه در اطراف بهشتکه در آسمان در گروه

  کردند. حرکت می

به سمت خود شدم.  یک شخصسپس ناگهان متوجه حرکت 

 که شدم، و کمیووقتی داروین روي به من کرد و لبخند زد، ش

ه خود ب بايرا در نگاه خیره و زین ترسیدم. نگران بودم که م
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او در  يالههاي زیبایی در هها و ستاره(رنگ چنگ آورد

ی ، زیبایجلب کردمن را  يحرکت بودند). ناگهان نگاه خیره

آمد شدیدتر بود. ناگهان نگاه به بیرون می که از چشمان او

خواستم گیر بیافتم. خود را منحرف کردم، چون نمی يخیره

  م ...تماس یا دست دادنی بین ما روي نداد. به آرامی دور شد

خندید، ولی حس حس ترس و سرافکندگی داشتم. او می

دوست نداشتم داروین از  کار اشتباه است ...کردم که اینمی

خواستم مجبور شوم ده کند ... نمیسوء استفا هايِ خودقدرت

ه یا خواستم فریب خورد. و نمیگیر بیافتماساتید در انتخاب 

  منحرف شوم ...

چند روزي باعث این یک رؤیا نبود، بلکه یک تجربه بود. 

 سال قبل 20از  شدم که شاید ایناضطراب من شد. متوجه 

راه خود را به باال باز کرده است. و  اکنونباقیمانده و به نحوي 
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ر د دیگري که چه چیزهاي ناشناخته هستم اینچنین در عجب

  .ندارم يها خبراز آن اعماق وجود خود دارم و

اید که چنین اتفاقی براي شخص دیگري افتاده آیا شما شنیده

باشد؟ از اینکه افکار صادقانه خود را در این رابطه با من در میان 

کنم راحت افکارتان را شما ممنونم (خواهش می گذارید ازمی

  ).با من در میان بگذارید

  

  به خانم فالن اینگونه پاسخ دادم:

  

اي ههاي اثیري بودند. رنگ آسمان، عالمتبله به نظر جهان

  ها. خیلی زیباست.یک شهاب سنگسمبول

تناقض عجیبی در این تصاویر وجود دارد. مالقاتی که تجربه 

 هايکردید همانند مالقات یک استاد قدیمی بود، ولی ترس

  خواهید چنین اتفاقی روي دهد. دهد که نمینشان می شما
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آن  متضاد باچیزي  ،شما وجود دارد که مشکلِامکان آن 

ي ن نیستم ولی نظرکنید. مطمئچیزي باشد که تصور می

  ببینید چه دیدي نسبت به آن دارید: دهم و خودمی

یک داروین خواهان آن سمبولامکان دارد که این شمایل 

احترامی باشد که در گذشته نسبت به آن قائل بودید، تا بدین 

را رها کنید، و آنطوري که امروز هست  ترتیب بتوانید آن

آن را بپذیرید. امکان دارد به نحوي معناي این رؤیا این باشد 

که عدم توانایی شما در پذیرش زیبایی که این تصویر را 

 جاي به شود او را عقب برانید،احاطه کرده است باعث می

  اینکه نگران باشید او کنترل شما را در دست گیرد؟

ردید که داروین از قدرت خود سوء استفاده شما احساس ک 

کند، و اینکه اگر از او پیروي نکنید به شما آسیب وارد می

در باال تعریف کردید،  نم کند، ولی آنطور که شما براي

کنم قصد داشت چنین کاري کند. آیا شما این فکر نمی
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ها را به او منعکس کردید، یا واقعاً سعی داشت شما را ترس

که  هاي شما از چیزيد؟ به عبارت دیگر، آیا ترسکنترل کن

شد، یا از چیزي که فکر داد ناشی میواقعاً داشت انجام می

  دهد؟ رويکردید ممکن است می

این موضوع به نظر یک موضوع قدیمی و حل نشده است، 

  شود.ولی موضوعی است که به امروز شما مربوط می

یت استادي هایی از وضعهاحتمال آن هست که شما چشم

ا هها اطمینان ندارید، و از آنرا دیده باشید، ولی به آن خود

اه شدن با خصایص شیطانی، ترسید، زیرا در صورت همرمی

که توسط داروین به نمایش گذاشته شده است ی سقوط به

ردید و گزشود. اگر این حقیقت داشته باشد، باید باختم می

شما  از چندگاهی درهاي استادي هر بپذیرید که این کیفیت

  کنند.شوند، و شما را از آن به بعد هدایت میجاري می
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را عمیق ما تقریباً همیشه حقیقت  شهوداحساسات و 

خوریم. بلکه این . ما در آن سطح فریب نمیگویندمی

 دهند، و باید با احتیاطرا فریب می تفسیرهاي ماست که ما

، و منتظر داشته باشیمبینیم اعتماد بنگریم. باید به آنچه می

  باشیم تا معناي حقیقی براي ما آشکار شود.

هستند. مطمئناً فقط شما هستید که  نظرات منها فقط این

  توانید در این باره قضاوت کنید. می

  

  خانم فالن پاسخ داد:

زمان را براي  قدرواقعاً ممنونم، خیلی مهربان هستید که این

  کار اختصاص دادید...این

ن بر این است که باید نسبت به این قضیه متفاوت نگاه باور م

هی یا همان آگا كایتی دارم، و مسئول چه کنم. باید بفهمم که

دن از دیبه من نشان داده است. حقیقت دارد که  چه چیزي ماهانتا
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، ، و اینکه باید او را رها کنمراحت نیستماستاد در شکل داروین 

  ین کار را نکرده باشد.و اینکه بخشی از من شاید هنوز ا

  م ...کن به داروین احترام بگذارم تا او را رهافهمم چرا باید نمی

ربطی به عشق نداشت.  هیچشد آنچه از طرف او به من جاري می

و در رابطه با زیبایی، خوب، ممکن است هر چیزي زیبا باشد 

زیبا  است، این یعنی فقط كاولی این بدان معنی نیست که پر از 

گیرم، اکنون زیبایی قرار نمیهستند. دیگر مثل قبل تحت تأثیر 

  را فهمیدم. فرق آن

  

  براي خانم فالن پاسخ داد:

نم بازگو ک شما یی که با داروین داشتم را برايخواهم رؤیامی

روشن کرد. این تجربه کمی قبل از  نم که چیزهایی را براي
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ت نیس كااعالم هارولد در رابطه با اینکه داروین دیگر استاد 

  روي داد.

من هم مثل شما مشکالت متعددي را در داروین دیده بودم، از 

او باشم،  کارهاي مفهوملحاظ فیزیکی، ولی سعی نکردم به دنبال 

ها ود. و سالزیرا ارتباط درونی از همه چیز براي من مهمتر ب

  شناختم.داروین را به عنوان استاد خود می

د، شسپس یک شب، او در یک رؤیا نزد من آمد. به من نزدیک 

را تحت تأثیر قرار دهد، ن م خود هاي معنويسعی کرد با قدرت

 ودخ . سپس، دستشرایط بدي بودگویی که هنوز استاد است. 

 دست داخلِ را دراز کرد تا با او دست دهم، متوجه شدم که در

رد یک دارد. فکر ک یدست ه الکتریکیِکودستگاه شیک  ،خود

را تحت تأثیر قرار دهد. خیلی ن ك در دست دادن بتواند موش

  بار بود. اسف
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امالً ک سپس رفتار او». داروین!«ردم و گفتم نگاه ک فقط به او

د بای«من نگاه کرد و گفت: لود به با نگاهی غم آعوض شد، 

دادم، تا متوجه شوي. حاال برو نزد اینطور به تو نشان می خودم را

  سپس ناپدید شد.» هارولد. او به کمک تو نیاز خواهد داشت.

این رؤیا چیزهاي زیادي به من نشان داد. اول اینکه، خویش برتر 

را  چیزي ماهانتا متصل بود، زیرا داشت داروین هنوز به آگاهیِ

یاموزم، و آنقدر اهمیت قائل داد که نیاز داشتم به من نشان میب

، ولی فیزیک او، خویش تحتانیِ دده به من نشانآن را بود که 

را با خویش برتر خود از دست داده بود. این  او، ارتباط خود

 د، یکی روح وداد که واقعاً دو جنبه وجود دار رؤیا به من نشان

  ، و این دو به هم متصل نبودند.ذهن تحتانی دیگري

ر دانست چه اتفاقی دبه عبارت دیگر، خویش برتر داروین می

من عشق و به حال وقوع بود، و هنوز به عنوان مجراي ماهانتا 

تواند مجراي داد، همانطور که هر کس دیگري میمی راهنمایی



  فصل دهم: یک استاد جدید

1307 

 

ماهانتا باشد. ولی داروین در جسم خود در حال تقال و تالش 

اطی با گونه ارتبچخود بود، بدون هی براي یافتن جایگاه قبلیِ

. وقتی چنین چیزي را در رؤیاي خود دیدم، خویش برتر خود

یشتر ت زمان بدر او با گذش و انفصال ییمتوجه شدم که این جدا

  شود. این تجربه عمیقاً در ناخودآگاه من نفوذ کرد.می

 ه به رؤیاي من است، ولی اگر خویشِبه نحوي رؤیاي شما شبی

تید خواساي بدهد، شما نمیبرتر داروین قصد داشت به شما هدیه

 او بدونآن هدیه را از او به عنوان روح بپذیرید. شما آنقدر به 

  را ندیدید.  ي اویهاطمینان بودید که هد

خواستم توضیح دهم این بود که وقتی دومین چیزي که می

، طبیعتاً بینیم، همانند داروینتوسط یک استاد فیزیکی تعلیم می

دهد. درست استاد را در رؤیاهاي ما نشان می ،قالب درونی او
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مان. فرم و شکل آن فرد در رؤیاهاي ما مانند عشق اول جوانی

  کند. خاصی را اشغال می یکسمبولجایگاه 

کنیم و با نگاه به با وجودي که عشق اول خود را فراموش می

ر ، ولی هنوز تصوینبودخوب  ما یابیم که برايگذشته در می

ه تفاق در رابطها در تجسم درونی ما نقش بسته است. همین اآن

افتد. اینکه دیگر داروین از نظر معنوي ما را ما می با اساتید

کند دلیل بر آن نیست که تصویر او جایگاه خاصی نمیهدایت 

 کند. این امريرا در قالب شخصی که از استاد داریم اشغال نمی

  طبیعی است.

ل در این شماینیازي نیست از این شمایل درونی بترسیم، زیرا 

خود عشقی که به ماهانتا داریم را در بردارد، این ما را به 

تا کند. از روزي که ماهانمیشخصیت فیزیکی داروین مرتبط ن

را پذیرفتیم او عهد بسته است که از ما حفاظت کند، حتی قبل 
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از آن، پس نیازي نیست بترسیم که در چه شکل و شمایلی بر ما 

  ظاهر شود.

گویم خیلی به نظر اشتباه باشد، ولی شاید آنچه در اینجا می

ه یک ک گوییام، ترسی که من در دیگران نسبت به داروین دیده

 ماقدرت نامرئی براي کنترل ما دارد، بیشتر از اینکه حفاظتی برايِ

ایجاد کرده باشد باعث ایجاد اختالل و خرابکاري شده است. 

ي مبارزه اافراد بسیار دیگري هم با شکل درونی داروین به گونه

ظر است، بدون در ن گر چیزي شیطانیاند که انگار نمایانکرده

هاي سمبولاصل دارند با تغییراتی که در گرفتن اینکه در 

  کنند. می تقالدهد از استاد درون روي می هاآندرونیِ

شاید در وضعیت آگاهانه هرگز داروین را به عنوان استاد خود 

گیرید، ولی این بدان معنی نیست که تصاویر رؤیاي میدر نظر ن

را به  ناند. شما باید استاد دروتنظیم شده هم به همین شکلشما 

حوه نشود بپذیرید، بدون توجه به هر نحوي که بر شما ظاهر می



 تمام حقیقت

1310 
 

تعهد شما در رابطه با او چه  ،صورتاو، در غیر این نمایش

شود؟ اگر این را قبول کنید، او معناي حقیقی موجود در پس می

  دهد.هاي درونی استاد را به شما نشان میاین قالب

توانم دانم. واقعاً نمیرا میامیدوارم فکر نکنید که شرایط شما 

توانم چنین چیزي را بدانم. چیزهاي دیگري هست که می

ي م، نیازاهکرد رويزیاده بسیاربگویم، ولی احتماالً تا حاال 

ها کمی کمک نیست دیگر چیزي اضافه شود. امیدوارم این

  کرده باشد.

  

  گفتگوي ما تمام شد: بدین ترتیب خانم فالن جواب داد و

  

هاي زیادي از بخشدانم چگونه از شما تشکر کنم، نمی

بدانید که انگار دقیقاً به هدف زده است.  شما هايحرف
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ت، نه شگفت انگیز اس يآنچه اینجا به من گفتید یک هدیه

  کنید.که فکر می» رويزیاده«

د. ممنونم، ممنونم، ندارهاي شما مطالب زیادي دربرحرف

  ممنونم.

  

الب بیانگر ظرافت این مسائل باشند. براي خانم امیدوارم این مط

فالن در باال، رؤیاي او با داروین بیانگر مسائلی در مورد اعتماد بود 

که به مسائل خیلی قدیمی و همچنین جدید مرتبط بود. این 

ک خورند. به یشماري در زندگی پیوند میتجربیات با موارد بی

 این مسائل حل شوند، خواهیممسئله خاص محدود نیستند. اگر می

باید صبورانه منتظر بوده و نگاه کنیم، بدون واکنش نشان دادن یا 

  شوند.روشن می ما ها برايجانب داري. بدین ترتیب معناي آن
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هاي فوق به خانم فالن، با یک نوشته جالب از پال بعد از نوشتن نامه

 1966بر سپتام ماه نامه طریق نورمواجه شدم. این نوشته برگرفته از 

  است:

  

خود را واسطین مابین روح مقدس، ذهن  مسافرین معنوي

د ها مأموران خداونشمارند. البته، آنعالمگیر و انسان بر نمی

ند. ها تکیه کدهند کسی به آنهستند، ولی هرگز اجازه نمی

هدف آن است که هر کسی مسئولیت خود را به عهده گرفته 

  ي معنوي خود بایستد.هاپا رويو در هر کجا و هر زمان 

  استقالل روح است ... اکنکاررویکرد 

ي فردیت است؛ روح همیشه در آگاهی روح واقعیت هسته

ی. شناسکند، در وضعیت خداقائی زندگی می کهکشانیِ

البته مگر اینکه ذهن خیلی قدرتمند شده و وحشیانه روح را 

یر ذپهاي تحتانی بکشد. این امر به ندرت امکانبه جهان
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ذهن را با جسم ترك  ،صورت، روحاست، زیرا در این

کند، و بدین ترتیب ذهن جسم فیزیکی را به سمت می

کند. روح، که یک موجود شاد است، تخریب هدایت می

  شود...توسط هیچ چیزي مگر روح مقدس هدایت نمی

  

دهد. بدان معنی نیست که همه این دقیقاً رؤیاي من را توضیح می

را بپذیرند. بلکه حقیقت اینگونه بر من ظاهر شد. براي باید آن 

  دیگران، ممکن است آنچه باید بیاموزند متفاوت باشد.

راي اتفاقی ب پرسند که: چهبسیاري این سؤال را می هايیستکا

شد ارتباط معنوي خود را از دست بدهد؟  داروین افتاد که باعث

مربوط است. چیزي او ولی باید دانست که داستان داروین به خود 

ستان ته باشید، دانیست که ما بتوانیم آن را بدانیم. و به یاد داش

 فریب. مانده استم نشده است و هنوز خیلی راه داروین هنوز تما

کبار و صوفی ی كاظواهر بیرونی را نخورید. شمس تبریزي، استاد 
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بیه رونی تنبی گفت که بعضی اوقات خداوند مردم را با بذل موفقیت

 دهد. معموالً ازها جایزه میشکست بیرونی به آنبذل کرده و با 

وي به بیشترین پیشرفت از نظر معن هایمان است کهطریق شکست

ود را خ معنوي ها است که اکتسابات، و در موفقیتیابیمدست می

داروین یک شکست بزرگ  از نظردهیم. آنچه از دست می

  .، ممکن است یک فرصت باشدنمایدمی

د و اي اشاره کرروزي پتی سیمپسون به موضوع خیلی خردمندانه

گفت که ممکن است روزي کل اکنکار به خاطر اینکه فقط یک 

نفر یک درس را بیاموزد، متوقف شود. او بارها چنین چیزي را 

. روح از همه چیز امبود، من هم به چنین چیزي برخورد کرده دیده

دهیم تا مسیري که انتخاب  تر است. باید به دیگران فضامهم

خصی هاي هر شتصمیمبه اند را پیش گیرند. احترام گذاشتن کرده

تر از حق داشتن یا نداشتن، درست گفتن یا نگفتن است. خیلی مهم

فضاي  شودکنیم باعث میها کار میفضا دادن به کسانی که با آن
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کنند. هاي معنوي اینگونه کار میتعلیم براي همه باز شود. سازمان

رین توانند بزرگتها میاشتباه و جنجال بخشی از طریق است. این

  آموزگاران ما باشند. 

  

  حقیقت خالص
  

را با متن زیر پایان  دیوید لین این فصل و همچنین کتاب خود

  دهد:می

  

اگر هارولد کلمپ فقط استعفا دهد و حقیقت خالص را به 

مت معنوي خد يپیروان اکنکار بگوید به خود و کالً جامعه

صورت، هزاران اکیست خواهند بزرگی کرده است. در این

توانست دوباره به دنبال طریقی معتبر بگردند، به جاي آنکه 
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فریب یک سازمان دینی هدایت شده توسط رهبران ناشایسته 

  هاي فاسد را بخورند. و سیاست

  

منظور دیوید . وجود داردهاي دیوید حرفاین تناقض بزرگی در 

عنی ی او مانند طریق خود، چیزي همعنوي تعلیمات طریق معتبرِ از

ی را از کتاب» حقیقت خالص«اسوامی است. ولی دیوید عبارت راد

سانت داس  به نوشته» 20خالص حقیقت«که در همان زمان با عنوان 

وع موضپرسید ، به عاریه گرفته است. میخوانده بودماهشواري 

ه نشان کبود تاب یک افشاگري ه بود؟ این ککتاب ماهشواري چ

تاریخچه خود  ،به دیوید متعلقِ 21اسوامیراد زداد چگونه گروه بیمی

  اند. را مخفی و تحریف کرده

                                                           

20 Truth Unvarnished by Sant Das Maheshwari 
21 Radha Soami Beas 
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هاي در شاخهسال به مطالعه  20، که بیش از 22كز يدر اینجا نوشته

» لصخا حقیقت«اسوامی پرداخته است، در مورد کتاب مختلف راد

  :آورده شده استاسوامی در مورد راد و دیوید متعلق بهدر سایت 

  

از آنچه اتفاق افتاد خبر دارند. دقیقاً  معدودي هايغربی

شده است. حتی تا همین  گفتهها خالف آنچه روي داد به آن

خواست اینطور می زاواخر تنها منبع موجود همین بود. بی

یخ رسوایی تار ترینبزرگها به قصد، عموم را طی باشد. آن

  ، فریب دادند. یتبشر دینیِ

  

  تصور کنید!

ر د اسوامیراد زبیدهد که چگونه ك ادامه داده و نشان میسپس ز

بود، ها را پنهان کرده فته بود و آنها دروغ گمورد نامه

                                                           

22 Zakk 
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ها حذف تا مراجع از داخل آن را ویرایش کرد خودهايکتاب

شوند، و پیروان خود را فریب دادند. به عبارت دیگر، این یک 

الف کرد، بر خواقعی با شواهدي بود که آن را ثابت می کاريِپنهان

  پنهان کاري که دیوید بر علیه اکنکار مدعی بود. 

بنیان  ، جانشین23ِ، جمال سینگبنیان گذار گروه بیزمعلوم شد که 

(آنطور که این گروه مدعی  اسوامی نبوده استی راداصل گذار

نگ فوت شد هم ست س استینی بعد از اینکه جانشینِ ر. او حت)بود

، به وضوح 24کرد. جانشین جمال، ساوان سینگبرگزار نمی

اعتراف کرد که قادر نبود بعد از مرگ جمال جایگاه او را بگیرد. 

بود که براي  25راداسوامی آیین اصیل بلکه بعد از پشتیبانی و تشویق

                                                           

23 Jaimal Singh 
24 Sawan Singh 
25 Radhasoimi parent faith 
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دهد که این گروه اقدام کرد، این نشان می 26سنگستبیز هدایت

  بوده است. 27هنوز در آن زمان بخشی از سازمان آگرا

ی از واقعی باشد، ول به هر حال شاید این شبیه به یک پنهان کاريِ

ان در طول زم بیز ينماید نیست. شاخهنظر من آنقدر که زشت می

شده بود و سعی کرده بود آن را  آیین اصیلهایی با دچار انفصال

هم جمال سینگ و هم ساوان  ،در پشت پرده حفظ کند. در باور من

گفت ها شسینگ رهبران معنوي حقیقی بودند. داستان زندگی آن

دهد خود داشتند نشان می انگیز است، و تأثیري که بر روي پیروان

  هاي حقیقی به ارمغان آوردند. گشایش هاکه براي آن

کند این است که موضوعات ثابت می داستان تنها چیزي که این

هیچ چیزي در مورد مشروعیت یک طریق و تعلیمات  بیرونی

                                                           

26 Beas Sat Sang 
27 Agra Organization 
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ین ق معتبر دیوید هم باید با چنیگویند، و حتی طرمعنوي به ما نمی

  انتقاداتی مواجه شوند. 

هایی يکاربه خاطر پنهانگروه دیوید  متهم شدنِبا ، اگر از نظر شما

در حال مواجه دیوید  که در راداسوامی صورت گرفت، در واقع

یعنی دقیقاً همان چیزي که قصد  –استبا کارماي منفی خود  شدن

تر است که بدانید اکنون جالب –داشت پال را به آن متهم کند 

 یدیوید در دادگاه دیگري به نقض قانون حق نسخه برداري (کپ

 رایت) متهم شده است. موضوع بر سر کتابی روي داد که در نوشتن

ش رفت، وکمک کرده بود. بعد از اینکه کتاب فر به نویسنده آن

کتاب را در وب سایت خود نداشت، ولی  يدیوید دیگر حق ارائه

کرد اجازه دارد که کتاب را در به این کار ادامه داد. فکر می

ف براي دیوید، در حالی که در برابر دسترس قرار دهد. ولی با تأس

 ،خورده بود قسم در حالی کهکرد، دعوي قضایی از خود دفاع می

ها را ابراز کرد. ادعاهایی کرد. بعدها، در دادگاه کامالً مخالف آن
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ت و قابل پذیرش نیس قاضی ماهرانه عنوان کرد که شهادت او معتبر

ت خواسوید که نمیگمیصادقانه کار شناخت. دیوید و او را گناه

دروغی بگوید، و فقط آنچه اتفاق افتاده بود را فراموش کرد. من 

دبی ا سرقتها کوبیدن پال در مورد . ولی بعد از سالبه او باور دارم

ب مرتک یداشت، گویی که پال جرمهایی که به او روا میو دروغ

ن ماهنسبت به ار کگناهشده باشد، اکنون دیوید خود را در دادگاه 

ه کنایه ب. دیوید داشتروا میخود بر علیه پال  بیند کهاتهاماتی می

 تر دیده وعمیق هایستکا. آمیز بودن این موضوع اعتراف کرد

د گویبینند. قانونی که میدست قانون کارما را در این امور می

  خودمان است.  يدهیم، یک روز عصرانهبه دیگران می که يناهار

هاي ناتمام و متفاوت در ها و دیدگاهاین حرف يهمهبا مطالعه 

مورد تمامی این مسائل، باید بگویم که با این تأکید سانت داس 

هم نظر هستم: اینکه اولین چیزي که یک  او ماهشواري در کتابِ

ز حقیقت را از غیر حقیقت تمی«جوینده باید بیاموزد این است که 
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ت آنطور که سان وت، دانستن حقیقت و آگاه بودن مفید اس» دهد.

دانش اسرار و «، درك واقعی تنها از طریق ه استداس نوشت

 . به عبارت دیگر، دانشِشودکسب می» هاي اعتقاد و طریقظرافت

هی دیدگا طریق از دریافتی تفسیر اطالعات ينحوهمربوط به 

دست شخصی ب معنويِ يتجربه يبوسیلهشود که تنها کسب می

  آید.می

. امروزه ما در عصري به همراه داردالبی را با خود این موضوع ج

اي ها معموالً به جهستیم که مردم پر از تئوري هستند، این تئوري

 اريِبه این همه تفکرات تجشوند. دانش حقیقی اشتباه گرفته می

 ها همیشهکنید. وعده توجهاخیر در مورد موفقیت یک شرکت 

ها و آمار و ارقام جالبی براي ها واقعیتآیند. آنخوب به نظر می

پشتیبانی از نظرات خود به همراه دارند، و از نظر ذهنی هم منطقی 

 . ولی صدها زن و مردی براق هستندیهمچون اشیاهستند. براي ذهن 
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دانند یتاجر و شاغل به جاي اینکه با آنچه از تجربه شخصی خود م

  خورند. شکست می هااین تئوريکار کنند، با استفاده از 

ها باور نسبت به در آنام که دیده هاي متعددي راشرکت

بوده شدید  ،هاي دینیهاي شغلی و تجاري همچون فرقهآلایده

ه شود که بگرایی در اشخاصی دیده می. در واقع، نشان اصولاست

 از مخاطرات حراصعین حال با  شدت از خود اطمینان دارند و در

اورها ها به این بکنند. آنها صحبت میپیروي نکردن از آن ناشی از

 ،این باورها شدیداً جذاب هستندهمچون حقیقت اطمینان دارند. 

ولی وقتی مشخص شود فروش در حد مورد انتظار نیست یا بازدهی 

  دهند.است، جذابیت خود را از دست می سقوط کرده

خود  يموفق بر اساس دانسته به من نشان داده است که افراد تجربه

 دار کههاي زرق و برقکنند و از پیروي کردن از تئوريمی کار

کنند. براي اینکه کارها به انجام ، خودداري میهمیشه وجود دارند

ها دهند. آنبرسد هرگز دل به امیدها، مفاهیم یا فرآیندها نمی
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دانند چه کار کسانی است که می در دستدانند که همه چیز می

کنند، و کار درست را انجام کنند، مسیر صحیح را انتخاب میمی

شی و دان بصیرتها و کار از ظرافتدهند. به عبارت دیگر، اینمی

  برد.ها زمان میآید که کسب آن سالبدست می

ولی سخنرانان زرق و برق دار این روزها همیشه در حال سر تکان 

ها دارند. به باور آن ادن هستند، زیرا افراد متوسط تمایل بیشتريد

، تقریباً هرکسی شغل خود را از والدین یا گذشتهدر چند صد سال 

ها . به عبارت دیگر، آنه استآوردتوسط کارآموزي به دست می

 ند،بلد کار بودهایی که کار را از تجربه مستقیم یا آموزش از آن

ثل نظریاتی هستیم که م مروز ما عاشق باور کردنِآموختند. ولی امی

بیشتر  هاین تفکر کاند، و ما با فروش گذاشته شده معرضآبنبات در 

ایم. این دانیم، خودمان را گول زده، میاز آنچه واقعاً بلد هستیم

  ماست. يزمانه ویژگیِ
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ار ها، و امروزه بسیاین تئورياز  هستندپر و تعلیمات معنوي دین 

اطر افراد داخل را به خ جاو از آن قد بیرون نشستهتاست که من رایج

احمق جلوه دهد، آن هم با استفاده از هنر سفسطه  ها،آن باورهاي

ند زیرا از اي باشتوانند نویسندگان متقاعد کنندهمی گري. این افراد

نویسند مطمئن هستند، ولی این بدان معنی نیست که آنچه می

کنند. اختالف بسیار زیادي بین تئوري و دانند چه کار میمی

  شخصی وجود دارد. يتجربه

 الس اکتبر ماه در نامه طریق نوربه همین خاطر هم بود که پال در 

  نوشت: 1971

  

تر از نظر عموم نیست. این ذهن هیچ هیوالیی وحشتناك

عموم است که نابغه را خورد کرده، ابتکار را در هم 

کند و بودن را تشویق میپیچد، متوسط و معمولی می

 هاي، دستگاههازند. ولی این روزنامهعدالتی را  دامن میبی
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مداران هستند که نظر عمومی را ایجاد و سیاست پخش

شر منت کنند، نه مردم. مردم فقط پیروان نظریات عمومیِمی

نظر عموم توسط عمومی هستند.  يشده در رسانه

ه آگاه هستند، ب مختصصینی که به خوبی در این زمینه

شود، در نتیجه باید بیاموزیم صورت مصنوعی ایجاد می

 يیگرد مسیرِ طوفانیِچگونه سوار بر یک طوفان شده یا از 

  .دور شویم

  

 يلهتنسبت به گیر افتادن در  كابه همین خاطر است که اساتید 

اند. این بدان معنی نیست که ما نباید فکر کرده یا ذهنی هشدار داده

هن ما هرگز ذ به این معنی است که از فکر خود استفاده کنیم، بلکه

معنوي را به ما نشان دهد. این روح است  حقیقت قادر نیست طریقِ

دهد، و ما باید احتیاط کنیم و اجازه ندهیم که که طریق را نشان می
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حقیقی ما ارجحیت پیدا  رد خویشِهاي آن بر خیا تئوريو  ذهن

  د.نکن

هاي کتاب دیوید اینجا با این موضوع به پایان با وجودي که فصل

خواهم چیز دیگري هم اضافه کنم. رسد. ولی در این داستان میمی

را درك کنیم،  یک دین ایجاداین است که  ما اگر واقعاً خواست

نار را ک و بیرونی بر سر رویدادهاي خارجیباید مناقشه از نظر من 

  . وارد شویمطریق  ترِد عمیقخربه بگذاریم، و 

ا گفتمانی که طی سال گذشته روي داد ب ولی پیش از آن، بازبینیِ

  .خواهد داشتهاي جدید و جالبی به همراه بصیرت و آگاهیخود 
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  فصل یازدهم

  گفتمان در عصر انتقاد

  

هم  هاي کوچکافتد، موجبه سطح آب میزمانی که سنگی 

د. نیابجریان می به سمت بیرونکند که از مرکز ایجاد می مرکزي

گیري امواج در داخل آب را شکل يدر نتیجه، اگر به دقت نحوه

ها را در جهت توانیم حرکت آنهیم، میمورد مطالعه قرار د

بارت . به عبیابیممعکوس ردیابی کنیم تا محل اصلی رویداد را 

 است را ایجاد کردهها آن که از آنچه تصویري ،دیگر، این امواج

  دهند. به ما نشان می را
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تغییر کرده است.  1950ببینید که چگونه فرهنگ ما نسبت به دهه 

کردیم که کمتر کسانی درب خانه زندگی میروزگاري در جهانی 

کردند. در آن روزها براي دریافت و خودروي خود را قفل می

 اطالعات و اخبار به همسایه و دوستان وابسته بودیم. به کودکان

دادیم آزادانه در فضاهاي عمومی بازي کنند، و در اجازه می خود

در  . اکنونقابل اطمینان هستند اغلب کل باور داشتیم که مردم

ر اعتمادي داحساسی قدرتمند از بی که کنیمجهانی زندگی می

  ایم به نحوي که نسبت به همه شک داریم.خود ایجاد کرده

اي که اکنون با آن مواجه هستیم چیزي نیست که شخصی نتیجه

 يپیوسته ارانتش يباشد آن را ایجاد کند. بلکه، این نتیجه سعی کرده

م. آنقدر ها را تأیید کنیاست که قادر نیستیم واقعیت آن یهایداستان

ایم که دیگر آنچه را به اظهارات تعصب آمیز عادت کرده

و  کنکاشاي به حرفه خبريِهاي شنویم باور نداریم. سرویسمی

وش فردهند، چون که کننده و وحشتناك ادامه میواخبار ش يارائه
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ما به همه شک  ست کهاین ا ، نتیجهاین اخبار خیلی خوب است

  م.کنیداریم، و نسبت به جوامع خودمان احساس بیگانگی می

 ممتدترتیب فرهنگ انتقاد عصر ما ناشی از انتشار بدین

 تگويگف سنت قدیمی و غنیِ ه جایگزینِهایی است کگوییتک

منشأ امواج است که در  يشده است. این همان نقطه و آزاد باز

  طول فرهنگ مدرن ما شکل گرفته است.

دهد که کند: و نشان میداستانی متفاوت را نقل می ،ولی این کتاب

قادر است توازنی که در جامعه دچار  ،با احترام گفتگويچگونه 

قادر  ترامبا اح و گفتمانِ. بحث ما بازیابد آن هستیم را  برايفقدان 

تعصب آمیز را از بین ببرد، و به ما نشان هاي گیرياست جبهه

اي تیجهندهد که اگر فقط  سعی کنیم یکدیگر را درك کنیم، می

اعتماد و باور است. به عبارت دیگر، گفتمان  ،آوریمبدست میکه 

  .هستندو بحث آزاد و محترمانه شفا بخش 
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ه که و باید هرچ هستنداین بدان معنی نیست که همه قابل اطمینان 

ویم را باور کنیم، بلکه بدان معنی است که اگر خواهان نشمی

اهمیت  ام تمامِ داستان برايصادقانه جستجو و بررسی هستیم، و اگر 

دارد، خواهیم توانست حقیقت را بیابیم. الزم نیست در رابطه با 

ریقِ طتوانیم از حقیقت دچار ابهام و سرگشتگی باشیم. ما می

توانیم از دیگران بخواهیم دیدگاه میشخصی بیاموزیم.  يمطالعه

 ،هاهاي ما از ناشناختهشرح دهند، و الزم نیست ترس ما خود را براي

  د.نبه ما القا کن دیگران ازاشتباه  يتصاویر

خواهیم چیزي را عمیقاً ، چطور میوارد شدن در اموربدون تجربه و 

شود یمبیاموزیم؟ حین تماشاي تلویزیون چیزهایی به ما نشان داده 

ایم، ولی بدون مطالعه کردن موضوع به که هرگز در گذشته ندیده

. دانیمخواهیم یافت که چقدر کم مینصورت شخصی هرگز در

م. واقعاً بیاموزی که شودباعث میکنکاش، پرس و جو، و جستجو 

و در مورد مسائل معنوي و تعلیمات معنوي این موضوع از اهمیت 
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ا حقیقت ر دخواهیم خواگر میخیلی بیشتري برخوردار است. 

  استوار باشد. باید فهم ما بر اساس تجربیات خود ما بدانیم،

پال موجود بر سر هاي عمومی که در رابطه با مناقشات بحث

اي از دوران آینه ،شگفت انگیز یتوئیچل شکل گرفت، به شکل

ماست. ببینید که چه تعداد از مردم حاضر بودند داستان تقلب و 

و  ما طبیعت آگاهی اجتماعیِ ،نوي را بپذیرند. این امواجفریب مع

و  ها بیانگر تمایالتکنند. آنوضعیت باورهاي مدرن ما را افشا می

اعتمادي بوده و نشان هاي موجود نسبت به ناباوري و بیکشش

شوند. این فصل ها چه ساده منتشر مید که این داستانندهمی

ا در این هدر حین این گفتگو هاي بزرگی است کهمشتمل بر درس

  ، ظاهر شدند.عصر انتقاد ما

  

تعصب آمیز معایب انتقاد  
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عنی بدان منامید،  زبان خرد زرینهارولد کلمپ نام این تکنیک را 

ی یگوپیش ، همانندرویدادهاي پیش روي ما در زندگی روزمره که

 ییعن ،. این روشتر به ما هستنددر حال نشان دادنِ چیزي بزرگ

 –ویدیا است –كابخشی از  ،دیدن وراي سطح ظاهري زندگی

ت. نوشتعلیماتی از دانش معنوي که پال توئیچل اغلب از آن می

کسی است که به دنبال درکی  آناین ابزاري ارزشمند براي 

  تر است.عمیق

در  نم کتاب نسخه ازچنین بود که بعد از انتشار اولین  ما قسمت

دم که کتابی مواجه ش ، باو گفتمان بحث به منظور ایجاداینترنت 

آن دبورا تانن (راندوم هاس،  ينام داشت، نویسنده فرهنگ بحث

اشکاالت موجود در عصر مستقیماً به مشاهدات او  1) بود.1998

  :، اشاره داردکردیم صحبتها مدرن که در مورد آن

  

                                                           

1 The Argument Culture by Deborah Tannen (Random 
House, 1998) 
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 امعهدر ججایگاهی فرهنگ انتقاد نه تنها روح اشخاصی که 

 يخواننده، بلکه روح مردمی که کندتضعیف می ار دارند

کند، چنان که خواننده از باور هستند را نیز خراب می مطالب

ه در ن شایددیگران یا هر چیزي وحشت دارد، زیرا  به داشتن

ت وشته شده اسدر داستان بعدي نحتماً  ولی پاراگراف بعد،

کالت مش. فرهنگ متخاصم ما کار رفع که نباید باور داشت

کند، زیرا شهروندان را متقاعد را براي رهبران سخت می

ها از دست بدهند. کند تا اعتماد خود را نسبت به آنمی

به این  2رتس، کوکی رابACB Newsاخبار  يگوینده

 تمامی«اشاره کرده بود: نه تنها حکومت، بلکه  ارتباط

مؤسسات دینی، مؤسسات آموزشی،  –مؤسسات آمریکایی 

ه ب اگر ،اند. پسهمگی مورد حمله قرار گرفته –ده خانوا

ها حل مؤسساتی که وظیفه آن یپیوسته تمام صورت

                                                           

2 Cokie Roberts 
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 ه اموربماند تا مشکالت است را تخریب کنیم، چه کسی می

  »سامان دهد؟

  

 به عبارت دیگر، گفتگو در عصر انتقادي که در آن هستیم تنها

دیوید لین با اکنکار نیست. بلکه  رویاروییِ مشکلِ محدود به

گرفته است. ما شاهد انعکاس موضوعی است که کل جامعه را در بر

  تر هستیم.یک مشکل خیلی بزرگ

  دهد:نن اینگونه ادامه میادبورا ت

  

 خود نود سالگیتولد سالگرد ، در 3جان دوي، فیلسوف

بعد از آن » شود.دموکراسی از گفتگو آغاز می«گفت 

  ود...شو وارد بحث متعصبانه می هاز راه خارج شدمتأسفانه 

                                                           

3 John Dewey 
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تا در قالب  کندبه سمتی هدایت میرا ما  ،فرهنگ بحث

آن نگاه کنیم. بر این  داخل به جهان و مردم ذهنی متخاصم

فرض استوار است که بهترین راه براي انجام هر کاري 

مخالفت کردن است: بهترین راه براي گفتگو در مورد یک 

بحث کردن در مورد آن است؛ بهترین راه براي پوشش  ،نظر

هاي هدیدگا شدیدتریناي است که یافتن گوینده ،خبري

 »دو طرفهر « ها را دیدگاهآمیز را بیان کرده و آنتعصب

جلوه دهد؛ بهترین راه براي حل مناقشات، دعوي قضایی 

ود؛ و شاست که در آن یکی در مقابل دیگري تضعیف می

 حمله کردن به یک فرد ،ه براي آغاز یک نوشتهبهترین را

 رتفک اینکه شما واقعاً است؛ و بهترین راه براي نمایش

  انتقاد کردن است... کنید،می
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آماج به  هیآمیز معموالً منتمهمتر از آن، این ارتباط تعصب

رل کنترسد مینظر طور که به آن و هدف آنشود. ها میگوییتک

معموالً در  ادراكعموم است. حقیقت و  دیدگاهو شکل دادن به 

 مِعمواعتمادي به احساسِ بی، و رودمیاین جنگ کلمات از دست 

فاوت استنتاجاتی متمتخصص با  دو. زمانی که شودمردم منتقل می

کنید؟ معموالً پاسخ هیچ را باور مییک  کدام، بینیدمی از هم را

پرسد: آیا زمانی که مردم است. به همین خاطر دبورا تانن می کدام

  ماند؟، دموکراسی باقی میکنندبراي درك یکدیگر نمی سعیهیچ 

یکی از اتهاماتی که در حین بحث در مورد کتاب من شکل گرفت 

است. و به قول منتقدین به همین  4این ادعا بود که اکنکار یک فرقه

از پذیرش آنچه دیوید لین آشکار کرده است،  هایستاکخاطر 

                                                           

هایی است که در انگلیسی به فرقه» cult«ي ي فارسی واژهفرقه ترجمه 4

اند که از اساس اشاره دارد که در آن پیروان به قولی شستشوي مغزي شده

  کند که طرز فکري کامالً اشتباه است. (مترجم)جلوتر ثابت مینویسنده 
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شده و  مغزي يشستشو هایستکازنند. به عبارت دیگر، ز میسربا

تعلیمات خود به صورت منطقی  موجود در قادر به دیدن اشکاالت

  نیستند.

انگیزترین نتیجه دانست، این است که توان شگفتولی آنچه می

مین ه حقیقتاً: ثابت کردما دقیقاً مخالف این موضوع را  گفتمانِ

است که همه را گمراه کرده  هافرقه علیهتشکیل شده بر  جنبشِ

ها ها در مورد شستشوي مغزي توسط فرقهآن است. مشخصاً داستان

  چیزي جز افسانه نیست.

ریل گروندمان در اینترنت قرار داد اي که شاین اکتشاف از نوشته

 شستشوي«آغاز شد. موضوع آن در مورد به چالش کشیدن ادعاي 

رزیابی اها بود. نوشته زیر برگرفته از فرقهدر » کنترل ذهنی«و » مغزي
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چن به نوشته باب و گریت هامنطقی تئوریهاي کنترل ذهن در فرقه

  :5باشدپاسانتینو می

  

مجهز به اي حرفهخصصین تسخت است که م آن باور

اي و چینی ، روسی، کرهCIA يتجهیزات و آموزش دیده

، ذهنی سختشرایط  ایجاد توانند با وجود استفاده ازنمی

انی چون یروانی، و تجاوز فیزیکی، به اکتساباتی که مسیح

(فرار از  7(فرار از دبیرستان)، چارلز ماسون 6دیوید (کورش)

(خود آموخته) به  8ر کریشنا بانی برافوپادااه)، و هدانشگ

هایی خیلی اي با روشصورت روزانه و به صورت توده

، کنندب میکس POWگران اردوگاه از شکنجه ترساده

                                                           

5 A Critical Evaluation of Cult Mind Control Theories by 
Bob and Gretchen Passantino 
6 David [Koresh] 
7 Charles Manson 
8 Hare Krishna founder Braphupada 
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ي د که کاري که شوروید باور کنیتواندست یابند. آیا می

کار اجباري و شکنجه در با نتوانست طی سالیان سال 

انجام دهد، سان میانگ  10، با آلکزاندر سولژنستاین9گوالگ

 به مدت یک هفته در» بمباران عشق«قادر بود آن را با  11مون

  جنگلی انجام دهد؟آل ایدهیک اردوگاه 

  

خ ریل اینگونه پاسش ها را خواندم، به نوشتهآن اتوقتی که مطالع

  دادم:

  ریل،ش

 اینکه مشخص شدهممنونم.  که ارسال کردید، از این لینک

 ها چیزي جز یکهرقي توسط فشستشوي مغز ياست ایده

د ك بزرگی است! دیوید لین بایودروغ بزرگ نیست واقعاً ش

                                                           

9 Gulag 
10 Alexander Solzhenistyn 
11 Sun Myung Moon 
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برود. این یک ي این پنهان کار سراغِتر هر چه سریع

  "عالمت لبخند"گري واقعی است. افشا

  این مقاله لذت بردم:  درخصوص از نقل قول زیر شما به

پیش  12ج. توماس آنگرلیدر و دکتر دیوید ك. ویلیش دکتر«

ان شویندگفرضیات اشتباه و غلط مورد استفاده توسط 

) را به اندگرفتهنام  (که اکنون مشاوران خروج 13معکوس

  اند:گذاشتهنمایش 

شویندگان هرگز از آن فرقه دوري نگزیند،  ياگر عضو«

مورد ا ناموفق، ی یتالش مورد گیرند که اونتیجه می معکوس

به این نتیجه ناموفقی بوده است،  شستشوي معکوسِ

                                                           

12 Medical doctor J. Thomas Ungerleider and Ph.D. 
David K. Wellish 

١٣ Deprogrammers (exit counselors) : شویندگان معکوس

کردن  هاي روانشناختی تالش بر خنثیکسانی بودند که با استفاده از تکنیک

  تأثیرات شستشوي مغزي موجود در پیروان یک فرقه را داشتند (ویراستار)
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یري گاختیار تصمیمکه داراي  است کسی رسند که اونمی

باقی  ي مورد نظر خودبا فرقهخواهد میبوده و همچنان 

  بماند.

»این نوع استدالل را چه استدالل در دو س«رانی یا استدالل و

دال  موجود» مدرك«بنامیم، نتیجه نهایی این است که » کور

ستشوي شدر برابر  گرافرقه بر ناگزیر بودن و ناتوان بودنِ

ان شویندگهاي بدون شک صحیح است ... اگر تالش ،مغزي

جواب دهد و شما از فرقه خارج شوید ... ثابت شده  معکوس

است که تحت تأثیر کنترل ذهنی قرار داشتید. اگر به فرقه باز 

کند که تحت کنترل ذهنی قرار گردید، باز هم ثابت می

المت و س منطقیِ ارزیابیِ ،کنترل ذهنی معیار تعیینداشتید. 

ل ذهن رکنت مفروضِ ذهنی نیست، بلکه تنها قدرت تواناییِ

  »دهد.است که منتقد به فرقه نسبت می
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ها تعصب آمیز به وجود آمد که فرقه مسلماً کل داستان از این باورِ

شواهد  کنند، حتی زمانی کهي استفاده میشستشوي مغزاز تکنیک 

عالی از  ي. در همین مقاله یک نمونهچنین باوري را پشتیبانی نکنند

  آمده بود:این مورد به نمایش در

  

، کنترل ذهن (که از نظر او همان 14به نقل از گاالنتی

هاي به معنی استفاده از تکنیک«ي است) شستشوي مغز

ما » ست.اکنترل رفتار دیگران  ايبر تأثیر زیاد باکنترلی 

هاي ابتدایی در تبلیغات، در مدرسه، در آموزش«مستمراً 

 از ها بخشیها مواجه هستیم. آنبا آن» نظامی، در رسانه

  فرآیند اجتماعی سازي، و بخشی از زندگی هستند.

رفت.   15هااز یک مرکز مونی به بازدید گاالنتی ولی وقتی

یزان به م خود بر خالف انتظار ، مطابق با گزارش وي،ر آنجاد

                                                           

14 Galanti 
15 Moonies 
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خواب، خوراك و گشت و گذار در کنار دیگر فراوان 

که حتی در بین تا حدي فرآهم شده بود (براي وي ها مونی

ي شستشوي مغزدر مورد  شوخی و مزاح کردنها به آن

آنچه یافتم «پرداختند!) گاالنتی اینطور نتیجه گیري کرد: می

بود به نحوي که باعث محو  نم با انتظارات مخالف کامالً

  »شدن اهمیت موجود در قدرت و ظرافت کنترل ذهن شد.

د که بیشتر جا، متوجه شدر آن خود اقامت طولِ مدتدر 

ن ها، گاالنتی چنی. بعدهستندمثبت  در آنجا او تجربیات

ر خالف ، به استگیري کرد که آنچه واقعاً تجربه کردنتیجه

تر از کنترل فریب دهنده به مراتبتمامی شواهد، چیزي 

کرد. تا حدي که حتی او را هم ذهنی بود که قبالً تصور می

اده در رابطه با استف ، کمبود شواهددرنگبی ولی .فریب داد

شواهدي  به عنوان ،هامونی توسطکنترل ذهنی  هايروش از
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مورد استفاده براي هاي واقعی دال بر ظرافت باالي روش

  !در نظر گرفته شدها آنتوسط کنترل ذهن 

  

ابت کرد ي به او ثشستشوي مغزاي از نشانههیچ ناتوانی او در یافتن 

خطرناك است. جالب است. بدین  شستشوي مغزي که چقدر

به بود. متأسفانه، او قادر به پذیرفتن تجر او ترس ،ترتیب، شواهد او

کرد حقیقت مستقیم خود نبود، بلکه به چیزي تکیه کرد که فکر می

  دارد. 

 ،ها پیش دانشمندانمدتاز در ادامه بحث متوجه شدیم که 

تعددي م ي را از طریق آزمایشات مختلف وشستشوي مغزتفکرات 

ار هاي الکتریکی و بیدكومورد بررسی قرار داده بودند، از جمله ش

ها تالش، هرگز نتوانستند آن را به نتیجه داشتن. بعد از سالنگه

 مجبور به باور چیزي هابر خالف میل آنتوان مردم را برسانند. نمی
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ه و به پای هایی که در این رابطه وجود دارندها و ترسکرد. افسانه

  .اساس هستند

و  يشستشوي مغزي اي که به ادعال، بزرگترین صدمهبا این حا

بود: با گذشت زمان،  هاآمار واقعیت به خاطرکنترل ذهن وارد شد 

 ترك فرقه خود را ،خود تصمیم باها از اعضاي فرقه %90بیش از 

به » سشویندگان معکو«کردند. تکنیک مورد استفاده توسط مثالً 

ند هایی که سعی داشتود حتی درصد کمی از آنسختی توانسته ب

ن هاي ایند. ناتوانی شدید تکنیکنمنحرف ک خود از مسیر ،را

ف توان برخالکه مردم را نمیشویندگان معکوس چه معنایی دارد؟ 

شان ها، این نمجبور به خروج کرد؟ خیر، از نظر مخالفین فرقه میل

  ها است!کنترل ذهن در فرقه قدرت شگفت انگیزِ يدهنده

وي قربانی شستش به قولی که هاییآنمتقاعد کردن  برايتالش 

  ارد. دانستند که حقیقت ند، زیرا میمغزي شده بودند بی فایده بود
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کنید، بحث طوالنی و جالبی راه افتاده طوري که تصور میهمان

 بود. بسیاري از طرفداران دیوید سعی کردند مخالف مباحث فوق

ها ثابت کنند. فرقه معایبِ حولِرا با نشان دادن مدارك موجود 

د. دنکرمی تکراربعضی جالب بود، ولی اغلب تنها باورهاي رایج را 

اد تا چه دکه نشان می شد اپیدبیشتري  خیلیبا این حال، مقاالت 

و کنترل ذهن توسط  مغزيحد ادعاهاي موجود در مورد شستشوي 

ن نفی شده است. معلوم شد که حتی انجمن دانشمندان و دانشگاهیا

 1980روانشناسی آمریکا هم مطالعاتی در این زمینه طی اواخر دهه 

این  در اثباتانجام داده و نتیجه گیري کرده بود که هیچ شواهدي 

  افسانه وجود ندارد.
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ریل مقاله زیر را در اینترنت قرار داد، این مقاله از یک کتاب ش

ي و شستشوي مغزبا نام  16گوردون ملتون يهگلچین ادبی به نوشت

  برداشته شده بود. ها: پیدایش و سقوط یک فرضیهفرقه

  

عمومی به صورت  ، با وجودي که باور1980خر دهه از اوا

را در ها ي در فرقهشستشوي مغز فرضیهچشم گیري همچنان 

ن از جمله پژوهشگرا –، جامعه دانشگاهی بود داشتهخود نگه

ه همگی متفق القول ب –روانشناسی، جامعه شناسی، و دینی 

قاعد سازي ي یا متشستشوي مغزاین نتیجه رسیدند که فرضیه 

پدید  او و همکاران 17خانم مارگارت سینگر که اجباري

به  1990.... طی دهه  استبدون اعتبار علمی  آورده بودند،

                                                           

16 Gordon Melton, Brainwashin and the Cults: Ther 
Rise and Fall of a Theory 
17 Margaret Singer 
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ود دارد انگلیسی زبان وجپژوهشگر یک سختی امکان یافتن 

  که حاضر باشد به پشتیبانی از این فرضیه بپردازد...

ولی همان موقع که تازه اساس شستشوي مغزي به صورت 

شده بود (و همزمان در  نفیاي در ایاالت متحده گسترده

جهان انگلیسی زبان)، بسیاري از کشورهاي اروپایی به شدت 

 رت گرفته در معبصور يتحت تأثیر رویدادهاي وحشیانه

قرار گرفته بودند، و بسیاري به این  18سوالر و ام شینریکیو

قت شستشوي مغزي حقی ينتیجه رسیده بودند که فرضیه

بودند.  را به آن داده» 19کاري ذهندست«دارد، و اکنون نام 

در جهان انگلیسی زبان روي داده  جا که اکثر مباحثاز آن

 باحث پیشین ناآگاه بودند وها از مبود، بسیاري از اروپایی

                                                           

18 Solar Temple and Aum Shinrikyo 
19  Mental Manipulation 
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حتی تا کنون، اغلب مطالب مکتوب در این رابطه تنها به زبان 

  انگلیسی در دسترس قرار داشتند.

  

 کتابمجبور شدند ها گوید که آنسپس ملتون ادامه داده و می

در «ند، زیرا خود را در وضعیتی اضطراري منتشر کنتحقیقات 

دست « مورد تأکید نظریه پردازانِبا توجه به اضطرار هاي اخیر، سال

از مجاري قانونی (در کشورهاي غیر انگلیسی زبان)، ، »کاري ذهنی

خواسته شده بود تا مقررات، قوانین و حتی کارگزاران دولتی 

 یريگو پیشگیري از شکل منع ،هاآن ازهدف که  تشکیل شوند

 ،به عبارت دیگر، با گسترش ترس» هاي دینی بود.مجامع اقلیت

خصوص وقتی اطالعات منتشر بهزادي دین از دست خواهد رفت، آ

  شده حقیقت نداشته باشند. 

شد که یک ایمیل از یک  آشکار این موضوع زمانی براي من کامالً

او مدر اروپا (یک کشور غیر انگلیسی زبان) دریافت کرد یستکا .
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ه نامه بود ک را در اینترنت دیده بود و تصمیم گرفتهن کتاب م

 خواست. او در حال طالقاطالعات بیشتري می عاجزانهبنویسد، و 

ه او مدعی است ک و از این که متوجه شده بود همسر او بود گرفتن

از  که شده بود. همسر اووپیرو یک فرقه شستشوي مغزي است، ش

راي ها بايتوسط ضد فرقهکتاب دیوید لین و مطالب ارائه شده 

ر را باو اواثبات ادعاي خود استفاده کرده بود. مسلماً قاضی هم 

داري از هها را ایجاد کرد تا حق نگاین ترس کرده بود. همسر او

دین نحو او هرگز حق مالقات و کودکان را از وي بگیرد، ب

ی دید چگونه قاض. از اینکه مینداشترا  اري از کودکان خوددنگه

که ورا بخورد ش تواند فریب چیزي کامالً اشتباهه این راحتی میب

شده بود، و همچنین از اینکه چگونه این موضوع به راحتی 

  نابود کند. را  خودبا فرزاندان  ي اوعاشقانه توانست رابطهمی

هاي ایی شروع کردند که در اقلیتهشستشوي مغزي را آن يافسانه

 ن خودادیا ،هاآن منشأ انعکاس این افکارِ. بودندشیطان  دینی شاهد



 تمام حقیقت

1352 
 

و  آمیزدیدهاي تها دیگران را با نقل داستانه. آنبود هاآن

ها به خاطر وحشتی که کردند. هشدار آنمیمتقاعد  ناكوحشت

ها باقی توجه مردم را به خود جلب کرده و در آن ،کردایجاد می

داستان خود را تکرار کردند این افراد آنقدر بارها و بارها ماند. می

اي کنند حقیقت دارد، با وجودي که افسانهکه مردم هنوز فکر می

ها مردم را از حقیقت دور آن ههاي ظاهریبیش نیست. افشاگري

  کرد.

د ، دیگران را متقاعد کردنايضد فرقهاعضاي این جنبش از  بعضی

ي فرقه ااست، حتی تا آنجایی پیش رفتند که اعضا هکه حق با آن

 یهایها را در اتاقدزدیدند و آنمی خود را بر خالف خواست

ها از اجبارهاي جسمی براي شستشوي کردند. آنمی حبس

را از  اهها استفاده کردند، با این باور که اعضاي فرقهمعکوس آن

ها از همان دهند. به عبارت دیگر، آنکنترل ذهن نجات می
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ها مورد ترسیدند در فرقهند که میکردهایی استفاده میتاکتیک

  د. ناستفاده قرار گیر

ش ما به نمای نسبت به دورانرا دیدگاهی تازه  کلیت این موضوع

 ت راعاگذارد. بسیاري از حامیان دیوید لین وقتی این اطالمی

که شدند، ولی هنوز تأکید داشتند که اگر هم شستشوي ودیدند ش

مغزي وجود نداشته  باشد، همچنان امکان آن هست که مردم توسط 

نهفته است که جا جدي در اینعقاید دینی گمراه شوند. خطري 

  نادیده گرفت. آن را نباید

خطري است که در هر این حقیقت دارد و ها حرف آنالبته، 

ها هم از این مشکل مبرا شود. فرقه گروهی ممکن است یافت

نیستند. همانطور که در بحث به این موضوع اشاره کردیم، همین 

مشکالت در محیط کار (مانند اجبار در کار)، در حرکات 

هاي موجود در مدارس عمومی، در بسیاري از گروه يوحشیانه

هاي کنند، و در سوءاستفادهسیاسی که با تهدید و دروغ کار می
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د متقاع ها همگی نتایجِها وجود دارد. اینرده در داخل خانوادهگست

انیم، ها بدها هستند، ولی اگر آن را تنها مشکل فرقهسازي در گروه

  .ایمدادهفرصت درس گرفتن از آن را از دست 

ث توان از این مباحاي که میترین نکتهنقصولی، مهمترین و بی

  .فریب مردم است صلیِعامل انتیجه گرفت این است که، ترس 

به همین خاطر هم هست که باید این موضوعات را به صورت 

ها کار هایی که در آنآزادانه به بحث بگذاریم. اگر در گروه

کنیم شاهد رفتارهاي کنترلی هستیم، باید آن را در میان می

همه  .ما را راهنمایی کندتواند گفتمان می در این مواقعبگذاریم. 

 هانباشد که در آهایی میآگاهی گروهر گسترش خودچیز به منظو

ه در این رابطه آغاز کردم، ک را ، بحثیدر همین راستاکنیم. کار می

. سر آغاز یکی از رشته مطالبی داشتها ادامه بسیار پویا بوده و ماه

  د:ش شروع من يکه در این مورد نوشته شد با متن زیر به نوشته
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به  هاآن يکارکرد بهینه يزنبورها و نحوهها و اگر به مورچه

آگاهی گروهی  با هاآن ناخودآگاه و صامت يخاطر رابطه

تا حدودي متوجه چیزي خواهیم شد  نم کنیم، از نظر نگاه

از طه کند. این راباي ترقیب میکه مردم را به رفتارهاي فرقه

 شود، بدین نحو،افکار و احساسات گروه برقرار می طریقِ

کرات گروه و احساسات گروه از آن ما شده و ما هم تف

  کنیم.ها را فکر کرده و حس میهمان

تفکر فردي و شخصی را با تفکر جمعی به عبارت دیگر، 

. ولی، رشد و شکوفایی روح با شناخت کنیمجایگزین می

ت ها، و یافتن حقیقگروه ازرفتن  فراتر خود در استقالل و 

  گیرد.شکل میبه تنهایی،  او خودتوسط 

باشیم.  يها فرارها و سازماناید از گروهکه ب این نیستنتیجه 

ها، ها، خانوادهاز نظر من وقتی ارتباطات سالمی با شرکت
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ه کنیم. بجامعه، دین، و کل دنیا داریم، شادتر زندگی می

  همین خاطر است که باید عدم وابستگی را بیاموزیم.

گوییم، ما در این جهان هستیم، ولی همانطور که همیشه می

آن نیستیم. ما به این جهان آمده و با دیگران از طریق  جنساز 

د شویم، ولی بایها زندگی را شریک میکار کردن در گروه

ر نتیجه، . دمبپیمایی اًمسیر زندگی خود را به تنهایی و شخص

به تمدن وارد شده  ها و حتیها، شهرآموزیم که به گروهمی

ها خارج شویم، زیرا روح به هیچ چیز براي زندگی و از آن

  خود، نیاز دارد. به روح،  همان، كانیاز ندارد. تنها به  خویش

  

  از استرالیا، پاسخ داد: کیستامایکل واالس، یک 

  

اده هم ابیم که خانویاگر معناي خالص فرقه را ببینیم، در می

از  او را هاي خود را دارد کهخانواده ارزشیک فرقه است. 
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، یک خط مابین کسانی که سازدمیهمسایگان متفاوت 

ه شود. هر خانوادکشیده می» محرم نیستند«هستند و » محرم«

توان در مورد توان و یا نمیدر خود موضوعاتی دارد که می

ها عبور ها صحبت کرد، مرزهایی دارد که نباید از آنآن

  کرد ...

امالً موافقم که فعل و انفعاالت ظریف گروه جاي فعل و ک

گیرد، و این همان چیزي انفعاالت گفتمان و اصول را می

است که به محض حل شدن در فرد، منجر به حصول درك 

باالتري از تقابالت جامعه و ترکیب آن با شناخت معنوي 

  شود.می

  

  من پاسخ دادم:

  اي را در خود دارد.بله، خانواده معموالً روندهاي فرقه
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ست که ما ابتدا عادات و الگوهاي آن را ا همین جا در شاید

  آموزیم.می

  

  پاسخ داد: هاي روح،تحت نام جهان یستکایک 

  

خوبی اشاره کردید. وقتی به  يبه نکته شما ، مایکل،داگ

بردم که کردم به این مطلب پیاین قضیه فکر می

کمترین مشکل را در یافتن شناسممیمن که  هایییستکا 

 هاني آکسانی بودند که خانواده ،تعادل با سازمان داشتند

  آزادتر بوده و کمترین شباهت را به فرقه داشتند.

  

  من پاسخ دادم:

اول متوجه این قضیه نشدم، ولی اکنون خوشحالم که پال 

ها در روزي و آشرامکامالً مخالف وجود مجامع شبانه
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بود. این نتیجه تجربیاتی بود که از زندگی در این  اکنکار

  ها کسب کرده بود.محل

هارولد سعی کردند تا به نحوي کار  اوپال، و حتی بیش از 

در مجامع خود درگیر شوند، در مشاغل ها یستکاکنند که 

خود کار کنند، هر زندگی که دارند، و در عین حال ارتباط 

کنند. بدون چنین تقابلی با  هاي خود را حفظخود با خانواده

ا گیرند، زیرتر ریشه میاي راحتزندگی، رفتارهاي فرقه

 به افشا سازي اکنکارهاي ما خارج از منديها و عالقهانگیزه

  کند.اختالفات فردي ما با دیگران کمک می

  

نوشت: 20دیگر با نام آن یستیکا  

  

                                                           

20 Anne 
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اي هم به همین منوال است. نظر من در مورد لفاظی فرقه

س شود. سپچنین طرز تفکري ابتدا در خانواده آموخته می

 هاي دیگرو سازمان اکنکارمردم آن را تماماً به همراه خود به 

 هتا وقتی که باورهاي خود را مورد بررسی قرار داد برند.می

در  ،هستند نآ شاهد کنندو متوجه شوند که آنچه فکر می

تواند ، چگونه میاست هامحصول انتظارات خود آنواقع 

  ؟باشد اینخالف 

اکنکار در واقع یک خانواده نیست. اکنکار هرگز قوانین 

یک خانواده را ندارد. ولی به محض اینکه افراد مشکالت 

د وار را خود از خانواده يهاي حل نشدهوابستگی مربوط به

ود شف میمنحر سمتیسازمان به  کنند، هدفاین قلمرو می

است، و انتظاراتی از آن خواهد  آن که مغایر با هدف اصلی

  تواند برآورده کند.رفت که نمی
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هدایت کرد. آیا براي  هاي مابحث ما را به موضوع خانواده این

دیم، شیافتن هویت خود در محیطی بزرگ شدیم که تشویق می

آیا آزادي داشتیم تا خود را به صورت فردي ابراز کنیم، آیا 

توانستیم فضاي مناسب براي حفظ استقالل خود داشته باشیم، می

؟ آیا هستیم و پشتیبان حامییک گروه  اینکه عضوي از در عین

ودیم در خانواده گفتمان آزادانه و با احترام زمانی که کودك ب

؟ اگر نه، آیا در جستجوي تجربه خانواده در وجود داشت

کار کردیم ها با آنها ملحق شده و به آن بعداً هایی کهگروه

اي که در خانوادهنبودیم؟ آیا به صورت ناخودآگاه به دنبال 

هایی در گروه کودکی نداشتیم، نبودیم؟ آیا این رؤیاها و آرزوها را

  دهیم؟ شویم، انعکاس نمیها ملحق میکه به آن

  

  پاسخ دادم: آنبه 
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هایی که اهداف واالتري دارند ملحق وقتی به گروه

شود. احساسات قدرتمندي تر میشویم، موضوع جالبمی

 که –شود، احساساتی از انجام کاري مهم در فرد ایجاد می

ما بخشی از چیزي مهم هستیم. این احساسی اصیل است، و 

احساس  اگر بعدها بهممکن است مناسب هم باشد. ولی 

شروع به خراب ترس از حذف شدن از گروه منجر شود، 

دهیم تا . سپس کارهاي خاصی انجام میکندشدن می

  پذیرفته شویم.

اگر منظورم را متوجه شده باشید؛ هرچه احساس ارزش 

تري براي گروه قائل باشیم، احتمال آنکه نسبت به آن بیش

وابستگی ایجاد کنیم بیشتر است. از نظر من این موضوع 

خیلی طبیعی است. ولی، در عین حال منجر به استقالل 

  شود. می
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  نوشت: 10، فصل الهی فلوتبه همین خاطر بود که پال در کتاب 

  

ن دست شود. از خواستاین موضوع به یک راز منتج می

بردارید، دیگر اجازه ندهید کسی بر شما قالب شود. این 

 و بعد مستقل از چیزهاي این جهان شوید، –همان راز است 

ها بردارید و اینگونه روي از آن –ها را خواهید داشت آن

بازي کنید، زمانی که دیگر به کمک نیازي ندارید، آن را 

قدیمی دیگري هست که  خواهید داشت. زیرا ضرب المثلِ

 خود را یارياو کند که بهشت کسی را یاري می«گوید می

  »کرده باشد.

  

ذات و  –مسائل معنوي  رابطه بادرس کلیدي آن است که در 

گیرد، بلکه از ارتباط زندگی هرگز از دین نشأت نمی يعصاره

رد. دین گیشخصی و درونی فرد با حقیقت و خودشناسی نشأت می
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 ،هاي معنويگیرد، دین علت نیست. سازمانین نشأت میهمهم از 

د. نشوانعکاس نوري هستند که از جویندگان حقیقت متساعد می

منبع اصلی هستند. اگر به جاي جستجو در مجاري  ،عاشقان حقیقت

جستجوي آنچه مقدس است باشیم، با زندگی  درو جوامع بیرونی، 

همانطور که پال  کنیم. سپس،خود اعتدال و صلح را تجربه می

ا در م نیستگفت، هیچ چیز در این جهان، نه حتی در دین، قادر 

خللی ایجاد کند. به همین خاطر است که یک طریق حقیقی 

معنوي، همیشه یک طریق فردي است. موضوع بر سر ارتباطات 

است. ما درونی خود  

  

  ، آن را اینگونه شرح داد:یستکافرانک ویدن، یک 

تصورِ شوند از نظر من اشتباهی که بیشتر منتقدان مرتکب می

 شود، استدالل وکه وقتی فردي وارد اکنکار می این است

 دتواني نمیشود. البته، هیچ چیزتمیز او خارج می يقوه
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، ولی آنطور که من متوجه باشدقدر از حقیقت دور این

  کنند.ام، این چیزي است که فرض میشده

ود وج كا انتشاراتها/مکتوبات/ي در کتابچیزهاي زیاد

خوانم. من در چیزهاي ها را میکه با دید تردید آن دارند

زیادي دچار شک و تردید هستم، و هم پال و هم هارولد 

نباید انتظار خاصی  هاهاي آناز حرفاند که مرتباً گفته

حک ها را به مآن بلکه باید در ترازوي تجربیات خودداشت، 

  م.بگذاری

 تمیز، و تفکر استداللی چیزهایی يشک، منطقی بودن، قوه

  خود ها،آن اند، بلکههستند که نه تنها مورد تأکید قرار گرفته

  معنویت هستند. محصول جانبیِ

دانم: خسته کننده است، نه؟ (عالمت لبخند) دانم، میمی

 شد به آن زد،اي که می»فرقه« برچسبِ ياصالً به اندازه
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هاي نیست، و در خود تصاویر توده آلودیا گناههیجان انگیز 

ها از کمر در مقابل اي که چون زامبیشستشوي مغزي شده

د کنننامد خم شده و تعظیم میفردي که خود را گورو می

  (قهقهه). LOLرا ندارد. 

  

  آگاهی هاي روانِشن

  

لیغات تب نمایی و اغراقِ به یاد دارم که در جوانی وقتی شاهد بزرگ

 –توانستم علت آن را درك کنم شدم. نمیمی حیرتبودم دچار 

ها، ها، دولتچرا شرکت –اگر قرار است مردم حقیقت را بگویند 

ز نظرم کنند؟ اها را مخدوش میسیاسیون و تبلیغات اینقدر واقعیت

  ادامه داشت.  1970منطقی نبود، ولی این روند تا اواخر دهه 

ایان یک پ ،هابینم که آن زمانکنم میگذشته نگاه میاکنون که به 

 ناشی یامواج هاآن بزرگ باستانی در فرهنگ غرب بود. يدوره
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ه ن اسرار طبیعت را باز آرزوي بزرگ انقالب صنعتی بودند. انسا

 اختراعکردن دنیا بود. آورده بود و در حال متحول سلطه خود در

ود طبینی که تا به حال وجمخا بیشترین تعدادیون رادیو و تلویز

را پدید آورد. درك این موضوع که کل جمعیت کشور در  ندداشت

 ،یک زمان در حال گوش دادن و نگاه کردن به یک چیز هستند

 کتریسیتهالبه خاطر  تأثیري بی همتا بر فرهنگ ما گذاشت. همه چیز

در بود ایجاد کرد که قاچنان نقطه عطفی در جهان الکتریسیته بود. 

  نمایی کند.بزرگبیشترین میزان ممکن، هر چیزي را  به

. تغییراتی را هم در ظواهر ایجاد کردیون لی رادیو و تلویزو

 ،بود جرایکه در گذشته بین مردم  سرایی گویی و افسانهداستان

 شد،یپخش مها نفر براي میلیون از طریق رادیو و تلویزیون وقتی

در گذشته، طبیعی بود که کرد. نمایان می ،چون دروغخود را هم

 صوالتمح و صحبت کرده فردي با افتخار در مورد اکتسابات خود

ز ا، ولی وقتی همین رویکرد آل نمایش دهدرا به صورت ایده خود
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ه شد، دیگر درست بپخش جهانیان  طریق رادیو و تلویزیون براي

 حکمِ ،شدمی پخش رسید. هر چیزي که در تلویزیوننظر نمی

 بود نیاز. یک یا دو نسل زمان گرفتبه خود میرا  قتو حقی مرجع

شناخته  کنند،ی که رادیو و تلویزیون در ظواهر ایجاد میتا تغییرات

  شوند. 

نگاه کنید،  1900اوایل دهه  مربوط به هاي بازرگانیبه آگهی اگر

وان به عن ي کارخانجات،هاي دودزادودکش تصاویرِبینید که می

اده قرار مورد استف یاکتسابات بزرگ صنعتبراي نمایش بولی مس

ان افتخار بودند، که نبوغ انس لوها سمبها اینآن روزگرفتند. در می

  دند.فناوري بو يل تولید انبوه و وعدهوها سمبدادند. اینرا نشان می

ن ماه ناشی از ها تغییر کرد. تهدید آلودگیتمامی این 1960در دهه 

را تبدیل به تصاویري از ها آنهاي بزرگ و دودزا، دودکش

و  ، و نابودي طبیعتاندکه از کنترل خارج شده کردهایی شرکت

دادند. به خطر انداختن هوا و آب پاك را به انسان هشدار می
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حقوق مشتریان روي کار آمدند، که  حفاظت از هايجنبش

ز آنچه ا ت در تبلیغات بازرگانی و اطالع یافتنحقیق بیانِ خواستارِ

د داهاي بزرگ روي میدولت و تجارت يهاي بستهپشت درب در

  شنیدیم باور نداشتیم. بودند. در آن زمان دیگر هرچه را می

چه بر سر سرودهاي «، یک مقاله با عنوان 1980در اوایل دهه 

نوشتم، و در آن به این نکته اشاره کردم که » آمده است؟ ماباستانیِ

 منتقل کردنِصالح، تغییر و چگونه کارهایی که روزي براي ا

باً تقری ،دادیمها و دیگر کارهاي خالقانه انجام میسرودها، داستان

 هنرِ گذشتگانِ ما، ،صدها سالطی به صورت کامل ناپدید شدند. 

به  دستگویی که فرهنگ ما را با جریانی از موسیقی و قصیده

ایجاد کرد، در این هزاران نفر غنی کرده بود، دست شدن در بین 

داد. کرد یا آن را تغییر میفرآیند هر شخص چیزي به آن اضافه می

را در فرهنگ خود  گذشتگانِ خودولی در همین مدت بود که هنر 

از دست دادیم. در عوض تبدیل به متخصصین و تجاري شدیم که 
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دیل خالق بودن، تب-صنعت تفریح را شکل دادند، و به جاي همکارِ

  ننده شدیم.به مصرف ک

همین تحوالت معرفی کرد.  همزمان باپال توئیچل اکنکار را 

رق با ش هاي او مشتمل بر تعلیمات عرفانیِمکتوبات و سخنرانی

ها با زندگی مدرن غربی، و همچنین به اصالحاتی براي تطابق آن

ی واسطه بود. بعضبی هایی براي تجربیات معنويِهمراه تکنیک

ر تزندگی بزرگ هاي او از خودانکه داستآید مواقع به نظر می

هستند، این به عصري اشاره دارد که او در آن رشد کرد. به عبارت 

او دقیقاً تحوالت در حال وقوع را درك  رسد کهمی دیگر، به نظر

کرد، به همین خاطر بود که از ادیان سنتی و ارتدوکس فاصله می

 ذیريِپلیتگرفت تا یک طریق شخصی به سمت آزادي و مسئو

  شخصی را ترقیب کند.

ر را کااینهمانطور که  ،بپرسد حق دارد کهاز نظر من دیوید لین 

در آشرام سودار  خود که آیا پال در دوران جوانی کرده است،
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ربازار تارز سینگ در هند زندگی کرده است، یا آیا 

ر هاي هیمالیا دلی در کوهگ يرا از یک کلبه خود هايدیسکورس

اور ها تصاویري به نظر غیر قابل بتبت به او دیکته کرده بود. این

ه پال هایی بودند کها داستانهستند. ولی اینکه او اظهار کند که این

استفاده کرده بود تا دیگران  خود سوپ چاشنی درها به عنوان از آن

شان مقاصد پال به ما نرا فریب دهد، بیشتر از اینکه چیزي در مورد 

  گر مناقشات و اختالفات فرهنگی است.دهد، نشان

این دوره به نظر به  در در واقع، رویکردها و طرز تفکرهاي رایج

رسیده است، به همین خاطر  ت با این رویکردهاحدات مخالفسر

وند. شاي به مسائل غیر واقعی، دروغ فرض میاست که حتی اشاره

حیرت کند و نپذیرد که پال درست د پس عجیب نیست که دیوی

بزرگ متولد شده  يیک زمین لرزه همزمان و نزدیک به محلِ

تی هاي ایجاد شده بر سر تاریخ تولد یا حباشد، یا اینکه سرگشتگی

، به همراه سوابقی که از به او داده شده بود زمان تولد ی که درنام
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 يندهاثبات کن وجود دارد، پدرِ او رانیِرفتارهاي شهوت

ازدواج و  پیوند خارج از ِ او هاي پال در مورد متولد شدنداستان

ه . یا اینکه کسانی که ببودندیک نامادري  او توسط شدن بزرگ

دروغ نگفت  خود دانند که او در مورد سنپال نزدیک بودند می

هایی ها داستانصحبت کند. این آن چون حاضر نبود در مورد

قاداتی انتاو کرد. ولی در عین حال هستند که دیوید هرگز باور نمی

  ل وجود داشت را به راحتی پذیرفت.که بر علیه پا

تري موضوع خیلی مهم ،بینمهایی که میولی در تمامی این شکاف

ام داد که ما، در مقوجود دارد. از اساس پال این پیغام را اشاعه می

به خود اجازه ما هاي این جهان نیستیم. محدود به واقعیت ،روح

 جربیاتت به ها بر باور نداشتنتأکید آنایم که تعلیماتی که داده

به دست و پاي ما غل و زنجیر ببندند.  است،درونی و زندگی درونی 

ر تر از هرچیزي داقالیم معنوي و اساتید معنوي را حتی واقعیپال 
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 توانیممیگوید که کرد و به ما میمیزیکی توصیف این جهان فی

  . براي خود ثابت کنیمواسطه بیاین را از طریق تجربه 

به عبارت دیگر، کلیت این تعلیمات به سختی از گلوي بسیاري از 

اور توانند برود. پس وقتی مردم یک چیزي را نمیمردم پایین می

داد، با تفاق روي میاین ا گذشتهشود؟ اگر در اعصار چه می ،کنند

زیرا اکنکار باورهاي سنتی  ،شدیمهاي دینی مواجه میواکنش

کشد. ولی امروز، دروغ و تقلب محسوب بسیاري را به چالش می

د نتوانتوانند درك کنند که تجربیات معنوي مید، زیرا نمینشومی

د. از ناشبتر خیلی واقعی ،قابل درك و رویت از احساسات فیزیکیِ

 عالوهشود این است که نظر من آنچه از این موضوع برداشت می

ت هاي باستانی که از دسها و داستانهنرهاي باستانی و حکایت بر 

ایم، بسیاري از ادراکات و مفاهیم دینی که روزي در بین ما داده

  ایم.رایج بود را هم از دست داده
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ما به نمایش  اتخود را در مذاکر تأثیر این مناقشات معموالً

ر که د را هاي اینترنتیگذاشت. براي نمونه یک سري از بحث

ابتداي گفتگوها در مورد کتاب من شکل گرفت، زمانی که دیوید 

  ام.آورده زیرحقیقت داشتند، در  کرد انتقادات اوهنوز فکر می

  

 آمیز، ولی وقتی درکی عمومیهرچند کنایهکنم، من فکر می

، حاصل شودادبی)  سرقتگذشته (دروغ، از کارهاي پال در 

 دستاو هم  تتري از کارهاي مثبدرك بزرگبه توان می

  یافت.

یک ایدئولوژهاي سردرگمیکنم که کمی به خاطر فکر می

  ام...ناامید شده موجود در مورد این یا آن کار،

  یک راه حل ساده براي این وجود دارد:

  )سردرگمی(بدون  بپذیر
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  به مسیر خود ادامه بده.  رها کن و و بعد

  

  من اینطور پاسخ دادم:

  

موافق هستم که باید به درکی در مورد  شما با پاراگراف اول

همین  به دقیقاًواقعیت پال و کارهایی که انجام داد برسیم. 

 يتیجهدر ن ترین اتفاقی کهرا نوشتم ... مهم مخاطر من کتاب

افتاد، از نظر من این بود که یک گفتگو و مذاکره  این کار

 ماششکل گرفت. ولی فرآیند این گفتگو آنطور که 

  ساده نیست. دگوییمی

ست دارم این ا شمادیوید، مشکل بزرگی که من با این حرف 

 ،مرا بشناسی يچیز سردرگمیبدون  دگوییکه طوري می

اب کتایم، گویی کاري آسان است. ولی آنطور که ما دیده
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 فقط دتوانینمی است. چرا خود شما سردرگمیپر از  شما

  ؟دادامه دهی انبه مسیرتو  دو رها کنی دبپذیری

ما این است که براي  سردرگمیبه عبارت دیگر، مشکل 

زمان  از بهتر، واقعاً نیادي حقیقییافتن سطوح باالتر یعنی ابع

  .داریم و تفکر

پال و  يد گذشتهسیر کرده و بع شماهرچه بیشتر در کتاب 

شوم کنم، بیشتر متوجه میبررسی می را روزهاي اول اکنکار

هاي روان که مشکل ما ناشی از تغییرات فرهنگی و شن

  ... آگاهی است

کنیم. براي ها را درك میامروز دیگر به سختی آن روز

نیم. سفر ک دورانبه آن  آن زمان باید  در تفکر يدرك نحوه

را هاي خود مردم در آن روزها درب خانه اگر یادتان باشد

کردند. رسانه قصد دخالت در زندگی شخصی قفل نمی
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اي است که در این باره رئیس جمهور را نداشت. چند هفته

کنم، و بعضی از خاطرات خود را براي ریچارد فکر می

م. او کمی تحقیق کرد و چیزهاي جالبی یافت. اهپیکت نوشت

بر علیه واندر بِرِد وجود داشت  مهم براي مثال، یک پرونده

که طی آن اولین بار بیان حقیقت در تبلیغات بازرگانی 

  اجباري شد. 

این «اگر یادتان باشد، در آن زمان واندر برد از شعار تبلیغاتی 

» کندبه ده روش مختلف بدن را بازسازي میمحصول 

روند یک «کرد. تبلیغات تلویزیونی مشتمل بر استفاده می

رشد تخیلی بودند، که در آن یک کودك در چند ثانیه تا 

ها درحالی که محصول آن» کرد.سالگی رشد می 12سن 

شده بود، ولی شرایط را به  تنها نان سفید حاوي گندم غنی

ر کردند اگنحوي نمایش داده بودند که کودکان تصور می

  شوند.ها را بخورند سریع بزرگ شده و قوي میآن نان
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 هاي قبلها و دههکردند تفاوتی با سالها میه آنکاري ک

با  . مردم آنقدرمردم تغییر کرده بود احساساتنداشت، ولی 

ها مواجه شده بودند که انقالب سانههاي تبلیغاتی و رراقاغ

ها خواستار حقیقت در تبلیغات بازرگانی بودند . آنکردند

فت یا(چیزي که قبل از آن هرگز در تبلیغات بازرگانی 

  شد.)نمی

روي داد. واندر برد  1976پرونده بر علیه واندر برد در سال 

هاي شکست خورد و مجبور شد تبلیغاتی جهت اصالح تبلیغ

 ماشخود منتشر کند. در همین سال بود که  يمنحرف کننده

ن ای. ددانشگاهی خود شروع به کار کردی يبر روي مقاله

ه ک واترگیت اتفاق افتاد،ا چند سال بعد از جریان تنهرویداد 

روند  عموم مردم بود واز دست رفته در بینِ  بیانگر معصومیت

  ها را آغاز کرد.معروف افشاگري
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بدین ترتیب، بسیاري از چیزهایی که اکنون شاهد آن هستیم 

  تنها انعکاساتی از تغییرات موجود در فرهنگ ما هستند.

انتقال  يوهاخیر، نح يتا چند دهه قبلچند هزار سال  از

 ها وافسانه محور تعلیمات معنوي در اعصار مختلف حول

. هرگز دلیلی ندارد تصور کنیم که شدانجام می هااسطوره

روشی معتبر براي انتقال طریق به هیچ عنوان این روش، 

  معنوي نیست.

فرهنگ معاصر آنقدر منجمد شده است که قادر به هضم 

این  گوییم.و فریب می . اکنون به آن دروغباشدنمیعرفان 

اصر است فرهنگ معاندیشیِ کوته  يبیشتر نشان دهندهرفتار 

  ي تفکري پیشرفته باشد.تا اینکه نشان دهنده

ا در هاي زیادي که اینجوقتی به گذشته نگاه کرده و زندگی

 موجود در اتبینم، اختالفمی داشتم را هاي تحتانیجهان
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را ن فرهنگ هر عصر و مزایا و معایت در هر فرهنگ م

سترده گی به خاطر گند. ظرافت تغییرات فرهننکمتعجب می

براي ما قابل درك و محسوس نیست.  هاو فراگیر بودن آن

اشد، مند بحقیقت اگر به درك طریق معنوي عالقه يجوینده

  یابد.یی بهاتن از چنین محدودیتباید راهی براي فراتر رف

اي نیست، عبور کردن از سطح و رسیدن به این کار ساده

  است... اعماق، چالش بزرگی

مواردي که در باال ذکر کردم تفکراتی هستند که خوب 

  است مد نظر قرار دهیم.

  

ند. گذاشترا به نمایش می ما فرهنگ ،هاپنجاه سال پیش، اسطوره

دادیم. رهبران خود ارج می به ها را باور داشتیم وهنوز هم قهرمان

اند. مردم شرمنده بسته هاافسانهها را به روي ولی امروز مردم درب

کنند یرا پذیرفته باشند، و فکر م ايافسانهشوند اگر فکر کنید می
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 ايسانهافاند اگر خورده فریبممکن است تصور کنید که چه ساده 

وانایی متري در تشود اعتماد به نفس کرا بپذیرند، همین باعث می

  درك حقیقت داشته باشند. 

ها از این نوع خود تخریبی فاصله گرفت. هرچیزي که پال فرسنگ

و دید روح را بگشاید، داراي اعتبار است.  کندبتواند آگاهی را باز 

یداري توانند باعث بها هم میهاي تخیلی و افسانهیعنی حتی داستان

ما شوند. قدرت تجسم، تا زمانی که به صورت آگاهانه مورد 

استفاده قرار گیرد، یکی از بزرگترین ابزارهاي مفید براي گذشتن 

به راحتی بر خالف است. پال حاضر بود  ماو عبور از باورهايِ

  جریان حرکت کند تا به اعماق مرکز دست یابد. 

پذیرش چنین چیزي نبودند.  يهنوز آماده او البته، دیوید و حامیان

ها بیشتر تمایل داشتند پال را مقصر جلوه دهند. جو، که در آن

د، کربوده است و اکنون از دیوید حمایت می یستکاگذشته 

  هاي زیر را پرسید:سوال
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ستاد معنوي باید در مورد خوب. توضیح بدید که چرا یک ا

  م. (لبخند)یدهصحنه سازي کند. ما گوش می اشگذشته

یک توضیح قانع کننده براي  دگم: آیا قادر هستیجدي می

  ؟داین سوال بدهی

  

  من به جو پاسخ دادم:

  

من، کتاب  يپال و حتی به اندازه يهر کس که به اندازه

 داند که امکان ندارد بتوان چیزي رانوشته باشد به خوبی می

تصورات و  ،یک نفر نوشت و در آن يدر مورد گذشته

د. به همین راحتی، غیر ممکن نتخیالت وجود نداشته باش

  است.
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تواند تصور کند که غیر مجرب می يتنها یک نویسنده

یک دقیق نوشت. حتی در  توان یک سند تاریخیِمی

خودرو، اگر از هر فردي که شاهد تصادف  يتصادف ساده

 کلیشبوده است بخواهید که صحنه را شرح دهد، هر فرد به 

متفاوت این کار را خواهد کرد. شما از هر فرد یک داستان 

  مجزا خواهید شنید.

دوباره یکسال بعد بپرسید، و دوباره داستان دیگري از هر 

  یک خواهید شنید.

ر د وقایع حقیقی. جستجوي هستندها داستان جو، تمام این

مواد فیزیکی کاربرد و ارزش دارد. ولی در  علمیِ يمطالعه

  مطالعه روح بشر ارزش زیادي ندارد.

قیقی از نامه حکنم، یک زندگیاشتباه می دکنیاگر فکر می

را  ها. اگر فقط واقعیتدبنویس ما براي انزندگی خودت
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عنایی براي هیچ کس نخواهد داشت. اگر ، هیچ مدبگویی

اشد، ، باید داستان بدبگویی ما دار برايچیزي معنا دخواهیمی

  هاي حقیقی.نه واقعیت

جو، زندگی ما یک داستان است. نه یک سري واقعیت. 

توان ذات خود را بعضی اوقات از طریق تخیل است که می

 تمشبه بهترین نحو به دیگري نشان داد. مشخصاً یک 

  گوید.واقعیت هیچ چیزي از ذات ما به دیگران نمی

اگر کسی بخواهد چیزي معنادار از روح بگوید، باید در 

 يقالب داستان این کار را انجام دهد. باید دنیاي استرلیزه

  ها را رها کنیم. واقعیت

  

مبلغ  ن دید که او یکتوابا نگاهی به اوایل زندگی پال به راحتی می

 بدنی تربیتمدیر بزرگ بود. موفقت او در جایگاه  سرايو داستان

پادوکا، و همچنین مربی، مدیر ورزشکاران و مربی چند دانشگاه و 
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او در مبلغ بودن و خوبِ هاي به خاطر مهارت آن شهر يمدرسه

دانند که دیوید عشق او براي کمک به دیگران روي داد. همه می

باشد، تا  وفق داشتهشک داشت که پال هرگز توانسته باشد شغلی م

هاي پادوکا استخراج زمانی که من بیش از هفتاد مقاله از پرونده

 یچه کارهای يدهندهتبلیغات و سازمان ،داد پالکردم که نشان می

   بود و چه کارهایی را در زندگی انجام داد.

خود  یتتبلیغا آزاد از مهارت ينویسندهبعدها پال در جایگاه یک 

ها جلب کرده و آن هاي خودتوجه مردم را به داستان د تااستفاده کر

ود، و یک مبلغ متولد شده ببه عنوان را بفروشد. بدین ترتیب، پال 

بدون این مهارت ممکن بود اکنکار هرگز به عنوان یک مکتب 

باقی نماند. ولی زمانه تغییر کرده است، و امروزه تخریب ارزش 

 خردي ،بان خرد زریندارد. دوباره ز کردن بیشتري تا ترقیب

  .نشان دهدخواهد به ما تر را میعظیم
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 ، نشان داده استدلج فرهنگبا عنوان،  خود دبورا تانن، در کتاب

قالبی  و آن را به گیت مسیر ژورنالیزم را تغییر دادکه چگونه واتر

ی اطالعاتی بسگري هدایت کرد، و معموالً منفی از گزارش

  کنند:را ایجاد می اي مورد ادعاي خودهکارياز پنهان تراشتباه

  

ر تاج است ب جواهريهمچون بازجویانه  گزارشگريِ

تواند ژورنالیزم. این نقشی است که تنها یک ژورنالیست می

از پس آن برآید، این سنتی است که به افشا شدن 

هاي غیرقانونی و برنامه –هاي واترگیت و ویتنام رسوایی

اي که عواقب خطرناکی به همراه داشتند گسترده يفریبنده

–  جستجو و انهدام« انتقاديِ کمک کرد. ولی در فرهنگ« ،

شده  یابیمجرم يِبازجویانه تبدیل به گزارشگر گزارشگريِ

شود. ها انجام میاست. یک بازجویی به منظور یافتن واقعیت
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یه لجنایی بر ع يیابی به منظور ساختن یک پروندهمجرمو 

  شود.یک شخص انجام می

هاي معروف امروز، در آن زمان بسیاري از ژورنالیست

دانشجوي دانشگاه یا دبیرستان بودند و همین واترگیت و 

نالیزم ژور يوارد حرفه تا ها را ترقیب کردویتنام بود که آن

ها هم بتوانند با دورویی دولت شوند: تا به این ترتیب آن

  ي دولت را افشا کنند ...هامبارزه کرده و دروغ

افشا  ن راآ ولی اگر واترگیتی نباشد که یک روزنامه بتواند

ود هاي خبرتري و توانایی دتوانمی این روزنامه کند، چطور

ز برداري ارا به نمایش بگذارد؟ نیاز براي یافتن و پرده

تواند تبدیل به خطري جدي شود. به نقل از ها میرسوایی

(کاترین) گراهام (مالک و ناشر دواشنگتن (دیوید) رِمنیک، 
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ها که رسوایی واترگیت را رونمایی کردند)، آن 21پست

  :، یعنیها هستنداین خواستگاه در ناشرانِ روزنامهنگران 

 در تمایل رومانتیک اوروزنامه  یاز و خواستگاه یک ناشرِن«

اینکه نقش یک قهرمان را براي حفاظت از  در تصورِ

واترگیت، یک چیز غیرعادي بود، و از نظر . ها داردارزش

یک  دوباره ،کاريتواند در هر توطئه و پنهانمن نمی

  ».تکرار شود واترگیت

  دقیقاً این نگرانی به وقوع پیوست ... لیو

 در رمآنچه اکنون با آن مواجه هستیم یک نوع تو

، هاست که با خود محصولی منحصر به خود آنرسوایی

دید فقط تشي آن نتیجهها را به همراه دارد. کاريیعنی پنهان

که مردم نیست.... بل در و شناختتبعیض  يقوه گمراه کردن

ند: شو دولت شود که مردم نگران اشتباهات جديباعث می

                                                           

21 The Washington Post 
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تر از تر و کم اهمیتساده به هر اتفاقِ» گیت«افزودن 

اصلی  یتواترگ ،وایترگیت باعث شد که با نگاه به گذشته

، آورت بدهد. به صورتی کامالً شگفتاهمیت خود را از دس

نشان داد که نزدیک به  1997یک آمارگیري در ژوئن سال 

ز اکردند که واترگیت درصد) تصور می 44نیمی از افراد (

  تر نبود.جدي زمان خودهاي قبل یا بعد از رسوایی

  

مطلب براي اینکه دبورا تانن نشان دهد که این نوع  يدر ادامه

  نویسد:کند، میگري تا چه حد ما را از حقیقت دور میگزارش

  

دریافت که از نظر  22مز میروریتاجیمز فالوز طی مطالعه 

افرادي که در «ها درصد)  ژورنالیست 53( یتاکثر

تر و شرافتمندتر از عموم دولتی هستند صادق هايجایگاه

                                                           

22 Times Mirror 
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ه دانند کها میبه عبارت دیگر، ژورنالیست» مردم هستند!

تمام داستان را به مردم  ،نویسندهایی که میداستان

ت ها قضاوآن هايکه براساس نوشته یگوید. ولی مردمنمی

 سیاسیون اصولِ اخالقیِاز نظر چهار پنجم مردم «کنند: می

نظر  زتري قرار دارد. انسبت به مردم متوسط در سطح پایین

روي مجاري سیاسی حساب توان به نمی ،چهار پنجم مردم

، از 1960که کار درست را انجام دهند. (در اوایل دهه  کرد

ها، دولت در انجام کار صحیح ییدرصد از آمریکا 70نظر 

  »مورد اعتماد بود.)

  

ما را به  نه تنها ،خود برخالف ادعاي» مدار-افشاگر« ژورنالیسمِ

 کند. به عبارتهم می دور کند، بلکه از آنینمحقیقت نزدیک 

گري دارد، باعث دیگر، بر خالف ادعایی که این نوع گزارش

 شود. این روند ژورنالیسمتحریف و پنهان کردن داستان واقعی می
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رود. به نظر از کنترل خارج شده و به سمت خود تخریبی پیش می

  کند:توصیف میاینگونه  خود این  اتفاق را دبورا تانن در کتاب

  

بر  اکنون و است از سیاست جامعه برداشته شده ،هدف حمله

هاي شخصی افراد متمرکز شده ضعف روي اشتباهات و نقطه

است. و به جاي اینکه اشتباهات خاصی افشا شود، خصومت 

همینطور و  دهدنشان می خود را به شکل چشم غره رفتن

که خود  دهدنشان میآمیز تحقیر یحرف زدن ينحوه

اند. براي مثال، ها هم آن را دیده و زیر سوال بردهژورنالیست

ننده و ز شکلِیک قالب بی«آدام گاپنیک این نوع رفتار را 

 شمارد. کنث والشبر می» هدفبی یک بدسگالیِ –عجیب 

ه نظري ک گویی«کند به این صورت توصیف می این رفتار را

جیمز  »اضافه کنیم. انهشعوربیآمیز و را با نگاهی تحقیر

» خرخر کردن حیوانات«کارون این نوع رفتار را همچون 
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که در  مقاالتی اگرکند که برشمرده و به این نکته اشاره می

 ،خاصی بدون دلیلِ ،مورد رئیس جمهور نوشته شده است

ه نقل . او ب، امري عادي استتحقیرآمیز به خود گیرد شکلی

ه هایی کنوشته«نویسد: مجله خبري می يیک نویسندهاز 

رد بنده و انتقادي و تحقیرآمیز و مسئله ساز باشند بیشتر برّ

 و آدام» کنند.به خود جلب می را و توجه بیشتري کرده

گوید که همانند هر اعتیاد دیگري، همیشه باید گاپنیک می

آنچه دیروز حدي نهایی بود، امروز «دوز مصرف را باال برد: 

ین اري و خسته کننده است و تنها راه جلب توجه بیشتر تکرا

  » بندي را افزایش دهند.است که رقم شرط

  :استخالص  فشارِ ،گوید که سوخت این موتوروالش می

ویراستارها و همکاران  گران همیشه تحت فشارِگزارش«

که در  هاییگیرتر باشند، به سمت آنخود هستند که سخت

در  راکس انه رفته، و هرگز هیچجایگاه قدرت هستند نش
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 ها وحشتتحسین نکنند. ژورنالیست هاي قدرتجایگاه

هاي مقامات در نظر گرفته شوند، و این دارند که روزي مهره

  »دلیل خوبی هم دارد. ،ترس

، چالرز پیترز، ABCجیمز فالوز به نقل از گزارشگر 

  نویسد:می

یش از ب ،عالی ژورنالیست یک کهاست چیزي تحقیر شدن «

این «. اگر روزي بگویید دارداز آن وحشت  ،هر چیز دیگري

باب دال  –نظر واقعاً خوبیه. این ویژگی خوبه بیل کلینگتون 

این حرف به عنوان نقطه » هست.  - 23یا نیوت گینگریچ

یلی این نظر خ« دشود. یا اگر بگوییضعف شما برداشت می

که  گویندیبه راحتی مردم برگشته و به شما م» مهم هست.

  »خسته کننده و مسخره هستی.

  

                                                           

 (مترجم) ییمداران آمریکاسیاست 23
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و » زتحقیرآمی«همین طرز برخورد  یستکالن کمپبل راسن، یک 

 یهاي اینترنترا بعد از مطالعه یک سري نوشته »کردن خرخر«

  شناسایی کرد.وبسایت خبري اکنکار منتقدان در 

  

 ها، شایعات، اطالعاتکتاب دیوید مثل یک سري واقعیت

غلط و نیمه غلط است که هر بخش به صورت فشرده در 

ز این بعضی احتی هاي دیگر قرار گرفته است. کنار بخش

قرار داده  خود عات را دیوید بدون بررسی در کتابِاطال

  است....

 ها موردچسبی است که براي متصل کردن آنآن ولی مهم 

استفاده قرار گرفته است، چسبی نامرئی که براي من در 

کتاب دیوید مشهود شده است. این چسب واقعاً یک چیز 

روانی و عاطفی است، چیزي است که این قطعات را به هم 
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کند. و خاصیتی منفی، خصمانه، غیرقابل انعطاف، متصل می

  و نامحسوس دارد.

  

داند که می باشداینترنتی بوده  هر کسی که شاهد مطالب آتشینِ

ایم. عمومی فاصله گرفته بااحترام چقدر از گفتمان و مذاکرات

اي که ما از یک جامعه يمعهدهند که جاها همگی نشان میاین

کرد به و تحسین می ستایشخود را  گذارانِبنیانان و قهرمان

اي تبدیل شده است که هر کسی را نقد کرده و مورد حمله جامعه

  دهد.قرار می

کند، تحقیر و پست مینتیجه این است که جامعه خیلی سریع همه را 

ر ها باوو در عین حال از صحبت کردن در مورد چیزهایی که به آن

یم، بیان دار ترسیم. دوست داریم تصور کنیم که آزاديِداریم می

حس  ،ولی بدون احترام متقابل براي دیگران تنها چیزي که داریم

  است.  جامعهسرسپردگی به خاطر ترس از سرافکندگی در 
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 کردیم ازعادتی است که سعی می ،قدان آن هستیمآنچه دچار ف

دیگران را درك کنیم. چطور امکان دارد اهداف و  ،طریق گفتمان

رك د هاآنهاي دیگران را بدون سعی براي شناخت دیدگاه انگیزه

  کنیم؟ 

  

  باز کرده است: بورا تانن، همین بحث را در کتاب خودد

، به این 24شلسرشناس، اورویل ي و نویسنده ژورنالیست

محتواي نوشتاري او،  يزمانهکند که در نکته اشاره می

و  –ارتباط داشت  هاآن مورد بحث با موضوعِها ژورنالیست

امروزه از مکتوبات بسیاري از  ،ارتباط این حسِ

ها حذف شده است. و بر خالف آن، یک حس ژورنالیست

کامالً دارد که تأثیري همراه خود به  درجدایی و فاصله 

کند که با متفاوت دارد: به هیچ عنوان ما را ترقیب نمی

                                                           

24 Orville Schell 
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کند موضوع متن ارتباط بر قرار کنیم، بلکه ما را تشویق می

دور  و در نتیجه، احساس – باشیم داشتهنتقادي که رفتاري ا

یشتر این است که شهروندان ب نهاییداشته باشیم. تأثیر  بودن

 هانی عمومی در مورد آدمی که در زندگو بیشتر نسبت به مر

  کنند.خوانند احساس فاصله و دوري میمی

  

 بسیارهاي در زمینه در جهان امروز، همه روزه افراد بیشتري را

ن کنیم، ولی توانایی یافتن آنچه در بیتربیت میتخصصی و ریز 

چ هیدهیم. اگر قادر به یافتن است را از دست می مشتركهمه ما 

؟ این توان گفتمان داشتبا دیگران نباشیم، چطور می یارتباط نوع

  سوال بزرگتري است که جامعه ما با آن مواجه است.

  

  هابرخورد بین واقعیت
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ادبی بر علیه پال توئیچل وارد بحثی  سرقتبحث در مورد ادعاهاي 

نم که بیشتر بیکنم میطوالنی شد. اکنون که به این گفتمان نگاه می

  ها بوده است.از هرچیزي جنگ بین دیدگاه

 براي نمونه، ریچ اسمیث قصد داشت به چالشی که دیوید لین براي

هایی تمامی پاراگراف به همین خاطر،ترتیب داده بود بپردازد،  او

ایی توسط پال از ج که رسیدندمی به نظر ه حتی خیلی ناملموسک

دیگر نسخه برداري شده بود را جمع آوري کرد. این کار باعث 

اي پال هتالش کنند تمامی تشابهات نوشته او شد دیوید و حامیان

و دسته بندي کنند. تا به این روز  آوريهاي دیگر جمعرا با کتاب

  رسد.مکتوبات پال می کل از %2مقدار این موارد جمعاً به کمتر از 

  

  :ردبیان کریچارد پیکت احساسات خود را در این رابطه اینگونه 
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را در مورد کارهاي عادي ژورنالیستی  داگوقتی توضیحات 

از  %2کمتر از که  کنمخوانم، تعجب نمیدوران پال میدر 

 البمط درنباشد. تألیفات اصیل پال  هاي پال اصلنوشته

حصر . همین تألیفات منهستندغیر قابل بحث و انکار  ،معنوي

ینه تأثیر شگفت انگیز پال در زم ،به فرد از مطالب گسترده

  باشد.ادیان می

  

آور نبود که منتقدین اکنکار حاضر نبودند این را قبول کنند. تعجب

ادبی را به عنوان نقض جدي  سرقتخواستند موضوع هنوز می

نجام هرگز ا ،حقیقی اخالقیاتی نشان دهند که هیچ آموزگار معنويِ

ر ها دادبی در بین ژورنالیست سرقتدهد. این واقعیت که نمی

ها اشتباه است. در واقع، من آندوران پال کاري رایج بود از نظر 

  متهم به سوءنمایش این وضعیت به منظور توجیه کارهاي پال شدم. 
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  بود از من پرسید: یستکایک نفر که در گذشته 

  

 نقض قانون د، پس چرا سعی کردیداگر قصد دفاع نداری

کپی رایت توسط توئیچل را به عنوان یک کار عادي در 

  ؟دنوشت جلوه دهیمی ك راهاي ادورانی که کتاب

  

  و من پاسخ دادم:

  

 اکنونممنونم چون  دچاك، از اینکه این سوال را پرسیدی

ششم  داشته باشم. در فصل آنتوضیح  ی برايتوانم فرصتمی

از نظر من تالش نکردن دیوید، حتی براي کتاب نوشتم که 

-یکبار، در بررسی دیدگاه و طرز تفکر پال، یک سوء

  ت ...خدمت بزرگ بوده اس
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 گیرد، شرایطوقتی زندگی یک نفر مورد مطالعه قرار می

کار شود. اینها بررسی میموجود در دوران زندگی آن

ها را از کند، تا بتوانیم کارهاي آنموضوع را روشن می

بسنجیم و ببنیم. هاآن دیدگاه و جایگاه خود  

بود  فیلیپ میِر نوشتم براي این يدر نتیجه، متنی که از مقاله

ما خیلی عجیب  که نشان دهم، با وجودي که امروز براي

 مجدد از کلمات ياست، ولی حقیقت این است که استفاده

ایج اصلی نه تنها ر يدیگران، بدون اعتبار دادن به نویسنده

یه کار را توصها در دوران پال اینبلکه ژورنالیست –نبود 

  کردند. می

دن باشد تنها کپی کرمجدد می يآنچه منظور میِر از استفاده

وید گمیِر به روشنی میگیرد. نظرات دیگران را در بر نمی

دون ب ،استفاده از کلمات دیگر نویسندگان که منظور او

ها است. به این معنی که به نحوي مطالب اشاره به نام آن
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ر ، حتی اگهستندجلوه داده شود که گویی جدید و اصیل 

  ی تغییر داده شوند.کلمات به صورت نامحسوس

ر کنید ولی دیشما این مقاله را انکار م رسد کهمی به نظر

پ شد، و میِر هم یک جایگاه معتبر و چا 25اي توديیواس

ژورنالیسم داشته و در یک  گاهمیدان سرشناس را در

  استاد ژورنالیسم است.  ،سرشناس یدانشگاه

اشاره کردم، وقتی با کارها و  خود همانطور که در کتاب

ا باي در صنایعی که فنون مورد استفاده توسط افراد حرفه

کنیم. به شویم، تعجب میآشنایی نداریم مواجه میها آن

ان هاي آن دوروضوح فنون مورد استفاده توسط ژورنالیست

این  يهم ما را متعجب کرده است. ولی، با کمی مطالعه

در آن زمان خیلی این کار شود که موضوع مشخص می

  منطقی بود.

                                                           

25 USA Today 
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 جودودانم، هیچ فریبی ام، و تا آنجا که میدر آنچه من نوشته

  ندارد. 

که من  فهمیدپس اگر به آنچه گفتم توجه کرده باشید می

  .را ندارمپال  هايکار یک از توجیه هیچدر سعی 

کار در دوران پال وجودي که اینکنم، با فکر میشخصاً 

ها هستند که آن را اخالقی عادي بود، ولی خیلیرایج و 

دانند. این مشکل مربوط به اخالقیات است. مرزي که نمی

کشند همیشه در حال تغییر و مردم براي اخالقیات می

این  ،جایی است، ولی مشکل در اینجاست که مردمجابه

 روي اخالقیات بنديِمرز هایی که درجاییتغییر و جابه

 کنند که استداللفکر می هاکنند. آنوش میرا فرام دهدمی

جاست در حالی که بیشتر از هر ها دائمی و پابرآن اخالقی

  بحثی فرهنگی است. چیز،
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ها و زمانی که فرد در آن به همین خاطر مطالعه این واقعیت

، زیرا طبیعتاً ما تمایل باشدمیکرده است مهم زندگی می

  یده بگیریم.داریم این فاکتورهاي اساسی را ناد

  

که  ي طوالنی که داشتیم اعتراف کرددیوید هم بعد از گفتگوحتی 

ادبی دیگر در ذهن او جایی نداشت. ولی اکنون مشکل  سرقت

متعلق  ،هاي دورسرزمین که خوانندگان کتاباین بود  دیویداصلی 

 ولیخوانند؛ هاي ربازارتارز را میکنند حرفتصور میبه پال، 

ر براي جولیان جانسون یا دیگ مطالببعضی از این مشخص شد که 

   نویسندگان بوده است.

  

ین بحث ، انوشتبسیاري که دیوید در این باره  هايصحبتدر بین 

  را اینگونه بیان کرد:
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  شوم این است:گویم، آنچه متوجه نمیدوباره می

  هاي واقعی ربازار را بشنویم؟چرا نباید حرف

که  کند در حالیگوییم ربازارتارز دارد صحبت میوقتی می

  .اشدبمی فریب دهندهکار در واقع جولیان جانسون است، این

ي قصد هرتوئیچل  است، حال این موضوع خیلی ساده

  خواهد داشته باشد.می

شته هاي دیگري داقبول دارم که توئیچل ممکن است انگیزه

 او فریب دادن مخاطبین ياین حرف توجیه کنندهباشد، ولی 

  نیست.

  

  من پاسخ دادم:

  

تاب اند کپس دیوید از نظر تو اغوا کننده است که گفته

هاي مسیح است، بعد از اینکه مشخص شد مقدس حرف
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هم آن  او هاي او نبودند، حتی حواریونها هرگز حرفآن

سال بعد از مرگ مسیح  200تا  100بودند، بلکه  را ننوشته

  بود؟نوشته شده 

ی بگوییم که نویسندگان انجیل سع توانیمبه جاي آن نمییا 

ان به تر را به نمایش بگذارند، و چناند که حقیقتی رفیعداشته

ه جا هستند و مسیح را دیدخواننده القا کنند که گویی در آن

ها و دهند، و در این مسیر از حکایتو به او گوش فرا می

  براي انتقال پیام مسیح استفاده کردند؟ داستان

 هايحرف ارسطو بگوییماز نظر تو اغوا کننده بود که 

را نقل کرده بود، در حالی که متوجه شدیم سقراط  سقراط

  ها را نگفته بود؟حرف هرگز آن

یان که ارسطو بیشتر به ب توانیم بگوییمبه جاي آن نمییا 

ار را کحقیقت تأکید داشته است، و بهترین راه براي این
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، و ودبفته اگفتگو به جاي مقاله یها به صورت نمایش آن

  به آموزگار خود اعتبار دهد؟ خواستمی

از اغوا کردن  شمامشکل اینجاست که اگر قالبی که 

را در نظر بگیریم، باید تمامی تعلیمات معنوي  دشماریبرمی

 کنیم. چرا؟ چون مردود اعالمبشر را  براي نژادشناخته شده 

ی جه به معیار فرهنگاین مکتوبات را با تو دکنیسعی می

  ... دقضاوت کنی انخودت

به عبارت دیگر، علت اینکه پال سعی کرد این مطالب را در 

ساده  به نمایش بگذارد خیلی كاقالب گفتگو با یک استاد 

نمایش حقیقت و به  براي است، از نظر او این بهترین راه

  اشتراك گذاشتن آن بود ...
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ده است. از نظر من قصد همین بوتنها از نظر من منظور پال 

نویسنده حق یک او همین بوده است، و مشخصاً به عنوان 

  چنین تصمیمی را دارد.

، امکان دبپذیریحقیقت را  ،دخواهیاگر تنها در قالبی که می

  .ددارد که هرگز عمق و اشکال مختلف آن را درك نکنی

  

ی را داشت، ول خود از نظر دیوید پال قصد گمراه کردن خوانندگان

ها را هدایت کند؟ هدف او از نوشتن خواست آنپال به کجا می

تر به این کتاب چه بود؟ این گفتگو منجر شد که نگاهی دقیق

  .بیاندازیمهاي دور سرزمینکتاب  يمقدمه

ا به خاطر نگرانی عمیقی که در رابطه ب«پال در آنجا گفته است که 

ر توجه کنید که نگفت به خاط آن کتاب را نوشت.» نژاد بشر دارم

عی س«گوید نگرانی ربازار تارز این کار را کرد. سپس پال می

 ترین تعلیمات آسمانی شناخته شدهگیرام الگوهایی از نفسکرده
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 التقادر است بسیاري از مشک کتابرا مکتوب کنم. این  بشربراي 

از  .»نمایدرا حل  هاین زمان در معنوي و مادي يدر زمینه موجود

نوشتن  براينظر من این اظهارات مقاصد پال و اهداف او را 

  کنند.توصیف می هاي دورسرزمین

در  » اي پرهیبتچهره«ربازار تارز را به عنوان  ،سپس پال در ادامه

ی توان اهمیت نقشکند، به نحوي که میتوصیف می خود کتاب

کند را حس کنیم. به همین خاطر که استاد در قید حیات بازي می

در  كاو ماهانتا، استاد  كابین چالي  يرابطه«گوید است که می

  »قید حیات کامالً مشخص است.

به عبارت دیگر تصویر ربازار تارز در مکتوبات پال به صورت 

یان است زیرا رابطه با استاد درون در تعلیمات او بسیار برجسته نما

د بیان قص پال ترین عناصري است کهمهم است. این یکی از حیاتی

  آن را دارد.
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اولین کتاب معنوي پال توصیف کننده تجربیات او با استاد و خرد 

 تادگفتگوهایی با اسکسب شده از او بود. او این خرد را در کتاب 

 ، پال سفر درونی خود دردندان ببر، خود اب دومثبت کرد. در کت

ین ا خدایانبین طبقات نامرئی را به همراه گفتگوهایی که با 

ها داشت، به نمایش گذاشت. تجربیات معنوي و ارتباط جهان

قدر براي پال مهم بود که همین قالب سفر روح و گفتمان معنوي آن

 هايسرزمینو  رودخانهاي بر لب بیگانههاي درونی را در کتاب

  هم به کار برد. دور

شود را گیري که از این تصاویر به خواننده منتقل مینیروي چشم

ن ای زکنند دست کم گرفت. پال اتوان در نقشی که بازي مینمی

. از ردکطریق معنوي استفاده  به ممکتوبات براي انتقال حقایقِ ملز

سمت چیزي مهم و واقعی  نظر من او خواننده را نه گمراه، بلکه به

  کند.راهنمایی می
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هرگز  ربازار تارز«دهد که: کتاب خود ادامه می يپال در مقدمه

.» نخواهد کردخداست، رها  ي، که همان چال، جویندهخواننده را

رد مو پال نگفت که ربازار تارز او، یعنی پال را، که در کتاب

ل است که خواننده کند. در نتیجه، پادهد، رها نمیخطاب قرار می

پال خود  معنوي، يدر این مکاشفه را مورد خطاب قرار داده است.

بیند، به نمایش که خواننده در خود می را به عنوان جوینده خدا،

  گذارد. می

تصور کنید که اگر پال در این کتاب خود را به عنوان استادي که 

داد، چقدر فرق خداشناسی رسیده است، نشان می يبه درجه

 گیِارتقاي همیش«کرد. مشخصاً، تصویر قدرتمند ربازار تارز و می

که » هاي درونسفر روح به جهانهر  حاصل از ترِعظیمهاي درس

  خواهد به ما منتقل کند.می ، چیزي است کهگویدمی از آن پال
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ل ساز از منتقدین مشککه براي بعضی  این کتاب يبخشی از مقدمه

  :استزیر  بخششده بود، 

  

 در مورد هاگفتگو از کامل او (ربازار تارز) وارد یک سريِ

. ، دانش باستانی سفر روح، با من شداکنکارکارهاي 

هاي وراي توانایی ها او جهانهمچنین، در این دیسکورس

ه . بمورد بحث قرار داد ،نیزرا  ما هاي فیزیکیِدرك حواس

ی هایهاي دور، به معناي آن جهانترتیب عنوان سرزمیناین 

هاي او قابل درك است که معموالً براي انسان و توانایی

	نیست. 	

  

 گفت این کتاب گفتگوهاي ثبتاینکه پال می ،از نظر این افراد

ه هاي نوشتحرفبا ربازارتارز است، عادالنه نیست چون  او يشده

  .هستنداي عاریه شده در آن
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در کتاب ولی آنچه این افراد متوجه نشدند این بود که پال 

بلکه  –نه تنها از دیگر نویسندگان استفاده کرد  ،هاي دورسرزمین

تفاده کرد. نیز اس نوشته بود خودکه  گفتگوهایی با استاداز کتاب 

 فصلی با عنوان بخشی که از آن کتاب برداشت کرده بود

د ، در مورکه متوجه شدید، که همانطور بود» هاي کهکشانیجهان«

  هاي پنهان موجود وراي حواس فیزیکی هستند.جهان

وهایی سري گفتگیک « گفتگوهایی با استادبه عبارت دیگر، 

ت، و گفکه پال از آن می» اکنکار است کارهايتمامی  مشتمل بر

. در بود هاي خداجهان به اسمِمشتمل بر فصلی  خود اوباز به قول 

ه را با مطالبی ک هاي دورسرزمینکتاب از حقیقت، پال فصل اول 

  ، آغاز نمود.برداشته بود» هاي کهکشانیجهان«صل از ف

اي واقعاً از گفتگوهاي ثبت شده هاي دورسرزمینبینیم که پس، می

شروعی  ي. این گفتگوها نقطهنتیجه شده بودکه پال از آن گفته بود 

ه سمت نوشتن یک کتاب کامل در این موضوع، هستند که او را ب
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و کنکاش آنچه وراي حجاب احساسات فیزیکی وجود دارد، 

  .دکشان

 تابنگفت که کاین بود که پال ، تنها مشکلی هم که وجود داشت

این که مارك تو همانطوررا نباید با توجه به ظاهر کلمات خواند،  او

  نوشت:یفین اي هاکلبرماجراهدر مقدمه معروف خود در کتاب 

  

  توجه

افرادي که سعی کنند در این حکایت به دنبال انگیزه و 

قصدي باشند محکوم به اعدامند؛ کسانی که به دنبال 

اخالقیات باشند محکوم به نابودي هستند؛ کسانی که به دنبال 

  دسیسه باشند محکوم به تیرباران هستند. 

  با حکم نویسنده.
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ا هی نزدیک به اینپال هم اظهارات ،همانطور که خواهیم دید ولی

  .را بیان کرده بود

کند: چطور تري را مطرح میاین موضوع سوال بسیار بزرگ

جربه تها را آنتوانید تجربیات درون را براي کسانی که هرگز می

رت به صوتوانید موضوع را اند توصیف کنید؟ چطور مینکرده

کر آن است که ف تر ازها منتقل کنید؟ خیلی سختبه آن صحیح

  کنید.می

درونی  اينویسید از یک تجربهتوانید بگویید داستانی که میمی

تا مشخص کنید که چیزي وراي کلمات هستند پس نباید » آیدمی«

اده توانید بگویید کلماتی که استفکلمات را دید. میآن تنها ظاهر 

 سعی کلمات آنید مهم نیستند و تنها اصول و تعلیماتی که اهکرد

 ولی آیا دقیقاً براي همین نیسترا دارند مهم هستند.  توصیف آن در

لب مط - خود اولین کتاب – دندان ببرکتاب » مقدمه«که پال در 

  زیر را نوشت؟ 
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اي شخصی است. آنچه در این تجربه ياین کتاب نتیجه

هایی که از آن نجها ياندازه به صفحات خواهید خواند

 ،ینسهایی که به غیر از قدیحکایت دارند مهم نیست، جهان

  اند ...ا بازدید کردههتنها معدودي از ارواح، از آن

هايِ نیست که آیا او یا حرف اصالً مهم مسافر معنوي،براي 

پذیریم یا خیر، ولی از صمیم قلب آرزومند است که میرا  او

خود بسنجیم. نکته همین  آزمایشرا در بوته  او هايصحبت

جاست. زیرا اگر به خرد او گوش فرا دهیم، بسنجیم و 

بخشی از ما شده و دیگر مثل  او هايقضاوت کنیم، صحبت

 غالم حلقه به«گویم که گذشته نخواهیم بود. به حق می

، همان عنوانی که فرانسیس »شویمگوش بهشت می

  ود استفاده کرد.براي کتاب کوچک خ 26تامپسون

                                                           

26 A Hound of Heaven, Francis Thompson 
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راند، ما در جهل خود زمانی که یک سفیر روح سخن می

پنداریم که مخاطب او خویش جسمانی ماست. در حالی می

که مخاطب اصلی او روح است، نه ذهن، نه بدن، و اینگونه 

است که او مقصود حقیقی روح را به وي یادآوري کرده و 

  سازد.او را بیدار می

  

ص چنین تجربیاتی نداشته باشد، آیا قادر است با این حال، اگر شخ

چنین توصیفاتی از سفرهاي درون را درك کند؟ تصور یک 

مالقات و رویارویی فیزیکی یا گفتمان فیزیکی به جاي توصیف 

است. به همین خاطر هم  تریک رویارویی معنوي کاري خیلی ساده

رز را ربازار تا هاي خودچرا پال حرف«پرسد، است که دیوید می

 گرولی ارتباط درون چیزي نیست که یک گزارش» نیاورده است؟

تاریخی ثبت کند.  دادگاه بتواند آن را به صورت یک سند در
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ه بما شناخت معنوي و گشودن آگاهی به سطوحی جدید  مقصود

 راهنماي درونی است.کمک  

شود، با تجربیات درونی مواجه می اینگونهزمانی که ذهن ظاهربین 

بیند. براي چنین افرادي، راهنمایی دیگران خیاالت و دروغ می تنها

تعلیمات درون چیزي جز افطرا و گمراهی  براي حقیقی دانستنِ

ی توجهی آنان نسبت به سفر روحاننیست. این موضوع بیانگر بی

دهد که هیچ کس از این ، این به ما نشان میهمچنینروح است. 

به  ،راحت نیستموضوع که دیگران چیزي را فراتر از او بدانند 

  کنند.قابل درك نیست را نقد می هاهمین خاطر آنچه براي آن

 ويکه گفتمان در مورد تجربیات معن است این دوگانگی و تناقضی

مناقشه  اختالف و در عصر ما فراگرفته است. به عبارت دیگر، این را

ناشی از جدید بودن واقعیتی است که از آن با مردم صحبت 

حتی کسانی که نسبت به این تفکرات به صورت باز کنیم. می
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کنند ممکن است دچار سوءتفاهم شوند. دقیقاً به همین برخورد می

  خود نوشت: دندان ببرکتاب » مقدمه«خاطر پال در 

  

 يختهیاالت افسارگسیبعضی خواهند گفت که این کتاب خ

تخیل فوق پیشرفته است، ولی نباید فراموش کرد  يقوهیک 

 حقیقتاي از هاي خداوند بدون درجهکه هیچ چیز در جهان

در خود قماش خدایی را به وجود ندارد. حتی تخیالت هم 

دارد که خیاالت کامالً همراه دارند، پس چطور امکان 

  واقعی باشند؟غیر

ال کرده و اساس ستیصفوق ذهن انسان را دچار ا مطلبِ

ها، اصول متافیزیک و تعلیمات ادیان ارتودوکس را به فلسفه

  اندازد.لرزه می
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نوشته است؟ آیا  27بینید که پال حقیقت را با حروف بزرگمی

گوید، حتی در تخیالت، شوید که میمنظور او را متوجه می

نوي مورد ادعاي اغلب اساس مع معنوي حضور دارد، و حقیقت

ادیان ارتودوکس هیچ فرقی با حقیقت یافت شده در خیاالت و 

  تخیالت ندارند؟

ال یصستگوید این موضوع باعث اآیا متوجه منظور وي از اینکه می

شود، هستید؟ حقیقتاً این بصیرتی قدرتمند در مورد ذهن بشر می

اره ته اشواقعیت معنوي و حقایق موجود در دین است. و به این نک

کنند ارزش بحث را تا حد تفاسیر دارد که کسانی که سعی می

علیمات تموجود در  یین بیاورند فاصله زیادي با جان کالمِظاهري پا

  دارند. 

                                                           

 truthدارد که حقیقت که همان موضوع اشاره به این  نویسنده در اینجا 27

نوشته شده است که ما در اینجا  TRUTHاست با حروف بزرگ و به صورت 

  (مترجم)ایم. آن را با حروف مورب نوشته
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 طورتوانند نمیبینند فریب و اغوا است، و جز این هم آنچه می

دیگري به قضیه نگاه کنند. از طرف دیگر، از دیدگاه معنوي، 

را هرگز گو است زیبراي پال قائل هستند از نوع دروغشخصیتی که 

قعیت هرگز واها آندهند. پیغام پال را مطابق با قصد پال نمایش نمی

هاي کنند زیرا بیش از حد در واکنشدرونی مد نظر پال را بیان نمی

  اند.خود نسبت به آن غرق شده ذهنی

 که یکپس آنچه در اینجا با آن مواجه هستیم دروغ نیست، بل

در  حقیقت يشکاف بزرگ در الگوهایی است که در مورد تجربه

  ذهن داریم.

ریافت د حقیقت خود روشی براي انتقالِ يبه شیوهپال  ،به باور من

سیاري یافته بود. ب مسافرین معنوي از تجربیات درون و تأثیرشده 

اند. ولی هستند که دیدگاه پال را تجربه کرده ،من همچون خود

نباید از این موضوع تعجب کرد که کسانی هستند که پیغام و 

  ند.کنهاي او را درك نمیروش
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  خواهد به ما بگوید؟حال، زبان خرد زرین در اینجا چه چیزي می

وم، استاد دانشگاه شیکاگو، دیدگاه جالبی در مورد لالن ب

ته بسبا عنوان  خود ها در کتابپس دانشگاههاي موجود در جریان

  :28بیان کرده استها شدن ذهن آمریکایی

  

جویی آمریکایی روشنفکر بودن منجر به خوي مصالحه

آنچه به عنوان یک گشایش بزرگ  شود ... بدین ترتیبمی

بزرگ  نِشدبستهدر واقع یک  ،مورد ترویج قرار گرفته است

که  ستندهاست. دیگر امید به اینکه در جایی یا زمانی کسانی 

 دانند از بین رفته است ... دیگرحقیقت را در مورد زندگی می

خبري از حس تاریخی و واقعی یک واکیاوالی که چند 

 یطگذاشت تا کنار میخود را ساعتی از روزهاي پرمشغله 

                                                           

28 Allan Bloom, The Closing of The American Mind 
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هاي ي زرین و شکیل به تن کرده، وارد حیاطجامه«آن 

  ...نیست »باستانی شده و با مردم صحبت کند.

دگان دهن هاي مورد استفاده توسط تعلیمیکی از تکنیک

براي باز کردن ذهن (روشنفکر کردن) جوانان این است که 

 هاآن یک واحد درس مطالعات فرهنگ غیرغربی را براي

ه د کهدف این است که دانشجو درك کنکنند ...  ياجبار

 غربی هايروشدر واقع نسبت به  ،تفکر دیگرِ هايروش

هیچ برتري ندارند ... اجبار در گذراندن چنین درسی بخشی 

از تالش براي ایجاد یک جامعه جهانی و آموزش فرد براي 

خالی شدن از هرگونه تبعیض است. ولی اگر این دانشجویان 

غربی هاي غیرخرد این فرهنگ فقط یک چیز در مورد

ا هآن این است که تمامی آن –آموزند که نمی –بیاموزند 

  هستند ...  29خود محور

                                                           

 ترین دانستن باورهاي خود است.خود محور در اینجا به معناي ارجح ٢٩



 تمام حقیقت

1424 
 

علت این خود محور بودن مشخص است. انسان باید براي 

خود به آن عشق ورزیده و نسبت  يحفظ خانواده و جامعه

 رزندفبه آن وفادار باشد ... پدر باید فرزند خود را نسبت به 

ترجیح دهد، یک شهروند باید کشور خود را نسبت  دیگران

ها براي تر بداند. به همین خاطر افسانهبه دیگر کشورها ارجح

ها ساخته شده است. و یک انسان براي توجیه این وابستگی

جهت دهی به خود نیاز به جایگاه و عقاید دارد. این موضوع 

 ا صحبتهشدیداً توسط کسانی که در مورد اهمیت ریشه

و تنگ  ینبیمورد تأکید قرار گرفته است ... باریک ،کنندمی

، نددر تضاد نیستهرگز با سالمت یک شخص یا مردم  ينظر

ز اباز بودن (روشنفکري) به ندرت بیش از حد در حالی که 

  . کندجلوگیري میبه هم خوردن اتحاد  شدن و تجزیه
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 را از تمامیبه عبارت دیگر، براي اینکه آموزگاران تبعیض 

ند. برها از بین میحیاتی را در آن يدانشجویان حذف کنند، چیز

 ما ، انگار که بادبان کشتیهاي خودینیببدون باور عمیق به جهان

پاره شده باشد، و دیگر بادهاي روحانی قادر به راندن ما در مسیر 

  نیستند.

ر دناخدایان قدیمی از ستارگان آسمان شب براي یافتن مسیر خود 

ها کردند، و باورهاي دینی و فرهنگی ما آن ستارهدریاها استفاده می

که ما را در  شناساندندبه ما میگري را به عنوان نورهاي هدایت

کردند. ولی امروزه محققان و میهدایت  مامسیر سفر روحانیِ 

اي با دیگري فرقی ندارد، و وزند که هیچ ستارهمآپژوهشگران می

هاي ثابتی نیستند چون همیشه در حال ها حتی نقطهاینکه ستاره

ها نگاه جابجایی هستند، پس نباید براي یافتن راهنمایی به آسمان

و  وچپها انعکاساتی گویند که تمامی کهکشانها میکنیم. آن

  ستند.ه مامعنی از امیدها و رویاهاي خودبی
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ن کري منجر به از بین رفتفپس عجیب نیست که این مدل روشن

  .گرددو یکپارچگی اتحاد 

این وقتی که  ،چطور امکان دارد درك ما به اعماق واقعی برسد

 ودخ گوید همه چیز نسبی است را در ذهنکه می ساز،حقیر تفکرِ

تجوي از جسقابل درك را باور نداشته باشیم،  داریم؟ اگر حقیقت

ه . و اگر تصور کنیم کوحانیِ یافتن حقیقت، غافل خواهیم شدر

د، نند حقیقت را فاش سازنتواکلمات و صحبت و حرف زدن نمی

  .  از ارزش گفتگو غافل خواهیم شد

 داد، و چوندیوید لین هم اغلب اوقات این طرز تفکر را اشاعه می

یزد. انگنمیعه شناسی است، این موضوع تعجبی براو استاد جام

شاید به همین خاطر است که اگر متوجه شود به اشتباه پال توئیچل 

، اهمیتی ندارد، زیرا اساساً باور او بر این است استرا متهم کرده 

ا دارند. چرا؟ زیرمردم را به حماقت وا می ،که تمامی تعلیمات دینی

نها ت قابل دست یافتن نیست، در نتیجه تمامی باورها ،حقیقت ،واقعاً
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شخص وجود دارند و هیچ معناي دیگري ندارند. این  در رابطه با

جالبی از آنچه این روزها در مدارس آموزش داده  تفکرموضوع 

  کند.به ما ارائه می را شودمی

  

 کاردر وبسایت خبري اکن زیر دیوید اینگونه این مطلب را طی متن

  به من گفت:

  

ه گردد کچیزي بر می ها بهاین يهمه ،، از نظر منداگببین 

  ها فقط انسان هستند.انسان چه گفت:نی

)، دیویدو همین موضوع براي من، تو، چاران (گوروي 

  کند.مسیح و پاپ هم صدق می

ا ر کنند تا بتوانند روز خودمی بزرگمردم فقط همه چیز را 

  سپري کنند.
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ت. از تري هم هسچیز مهم دتأکید کنی دقصد داری شمااینکه 

  باشد.احمقانه مینظر من 

  ولی اشکالی ندارد.

  ها جذابیتی نداشت.در غیر اینصورت این بحث

  

  اینگونه به دیوید پاسخ دادم:

  

خوب دیوید، از نظر من هم توافق نداشتن ما باعث جالب 

  یز بود.انگخیلی شگفت شماولی پاسخ  شودمیشدن بحث 

تمامی مردم تنها با توجه به  دگوییرسد که میبه نظر می

اي و انسانی خود مورد انگیزش قرار هاي پایهخواست

اید دند را بهایی که رهبران بزرگ تاریخ بوگیرند. و آنمی

ترین مردم پست ترین و خودخواهکارتا سطح و حد طمع

  این است؟ شماکرد. آیا واقعاً منظور 
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و دیگران انسان بودن پال  شما در موردمتوجه منظور من 

  هستم. پال هم همیشه همین را تکرار کرد.

شوم چرا این باید باعث توجیه تخریب ولی متوجه نمی

انسان  هاآن يترین رهبران جهان شود، چون همهبزرگ

  هستند.

در  یافتن بزرگی برايتالش که  دبگویی دآیا قصد داری

  کاري است؟دیگران نوعی اغوا و فریب

 ،بقاي نفس ابتداییِهاي ها و نیازخواست شماآیا از نظر 

 ها وو شجاعتها تمامی کارهاي بزرگ و از خودگذشتگی

کنون در طول تاریخ براي دیگران انجام هایی که تاوفاداري

ه ک دکنیکند؟ آیا واقعاً فکر میرا توجیه میاست شده 

تا ا رها و افکار انسان هاتمامی عواطف و بصیرت دتوانیمی

  ؟دو قاتل کاهش دهیبانک دزد سطح 
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  دیوید پاسخ داد:

  

  یک دزد یا قاتل چیست؟ يانگیزه

  سوال اصلی این است.

  یک گورو یا یک رهبر معنوي چیست؟ يانگیزه

  سوال اصلی این است.

  گیرند؟از کجا نشأت می» هاانگیزه«و این 

  هاي عرفانی یا ساختار انسانی؟جهان

 30از خودم گرفته تا او.جی.سیمپسون –همه  نم آري، از نظر

 هاي انسانیها و انگیزشبر اساس خواست همگی –تا پاپ 

  دهیم ...العمل نشان مییا عکس کرده عمل

                                                           

 .Orenthal James "O: انگلیسی( سیمپسون ".جی. او" جیمز اورنتال ٣٠

J." Simpsonیشههنرپ و آمریکایی فوتبال بازیکن یک) 1947 ژوئیه 9 زاده ؛ 
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از نظر من، همه چیز بشري و انسانی است، نه روحانی و 

  معنوي.

  

سؤال ما این نیست که آیا همه چیز معنوي است یا  از نظر من،

تن دار دانسیوید این است که معنادار و هدفاصلی د . بحثانسانی

اي ما ه. و تمامی انگیزهباشدمی آن» کردن بزرگ« به معنیچیزي 

ته خواهیم باور بیشتري داشتنها بیولوژیکی هستند، و اگر هم می

. به حس بهتري داشته باشیم خواهیممی باشیم به خاطر این است که

ا و تفکرات ما را عبارت دیگر، هدف دیوید این است که کاره

  .جلوه دهدبدون ارزش 

                                                           

 در يو که تلویزیونی هايبرنامه یا هافیلم از .است آمریکا متحده ایاالت اهل

 شارها کاساندرا گذرگاه یک، کاپریکورن به توانمی است داشته نقش آن

 او هدادگا. گردید تبرئه ولی شد نفر دو عمد قتل به متهم بار یک او.کرد

بعد از آن هم بارها به اتهام آدم  .است بوده آمریکا در خبري پوشش رکورددار

 ربایی و دزدي مسلحانه بازداشت شد. (مترجم به نقل از ویکیپدیا)
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متن زیر را دیوید در همان روزي که متن باال را نوشته بود در سایت 

  قرار داد:

  

  ... دمعنوي هستی ايزمینه یشدر پال به دنبال پ شما

  لوحانه است.کار احمقانه و سادهاز نظر من این

م که قصد داشتند کارهاي اههمین حرف را به کسانی زد

است جلوه عنوان کسی که معنوي یا عرفانی به را چاران 

  .دهند

ه است ک او نبود و دقیقاً همین انسان بود انسانخیر، چاران 

  رفتار کند. گویم باعث شد آنطورمی

  توئیچ هم همینطور. 

هستی شناسی، هیچ اختالفی بین چاران و توئیچ  دیدگاهاز 

  نیست. 
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  ید ندارم.اسات عظیم نیکی و بديِ ياعتقادي به سلسلهمن هیچ 

خواهیم سان هستیم، و هر یک میدر نهایت همه ان من از نظر

  .به پایان برسانیمروز خود را به یک نحوي 

  من را خسته کرده است. ،کنندمی بزرگرا  چیز اینکه همه

  خدا نیستند.  ،هااین گربه ،در کتاب من

 و انسانیهاي ه تنها خواستنماهایی هستند کفقط خود

  داشته است.ها را به حرکت واآن اجتماعی،

  

  اینگونه به دیوید پاسخ دادم:

  

  دیوید، من کی گفتم که پال خدا بود؟
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شخصه خود پال خیلی انسان بود، و به  پالاز نظر من 

گذاشت و را آزادانه به نمایش می هاي انسانیِ خودویژگی

  کرد.ها مزاح میهمیشه در مورد آن

. داریباور ند» سلسله عظیم اساتید خوب و بد«به  شماخوب، 

 ها و کیفیات انسانی و بشريو بر همین اساس فقط شاخصه

را در پس تمامی کارهاي عظیم هنري، علمی و دینی 

سبت به را ن شما شما دیدگاه. به عبارت دیگر، باور دبینیمی

  دهد.جهان شکل می

داریم، درست مثل همین  ي خود راافسانهما  هر یک ازقبول. 

کنیم تا ها استفاده می. ما از این افسانهدداری شماکه اي افسانه

  درك کنیم. هابه کمک آنزندگی را  جهان و

باورهاي  براي دتوانیولی سوال اینجاست که چرا نمی

 احمقانه و«ها آن دگویی؟ چرا میددیگران احترام قائل شوی
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که یک اینکه  دواقعاً متوجه نیستیآیا هستند؟ » لوحانهساده

به خاطرِ این نیست که از  باور را کورکورانه فرض کنیم،

 به خاطربلکه است، » لوحانهاحمقانه و ساده« شمادیدگاه 

  ا باورهاي دیگران است؟ناتوانی ما در برقراري ارتباط ب

که  هاي انسانیمن به شخصه اختالف فاحشی بین انگیزش

ه همه تقادي خود بشوند یک نفر تنها از سیستم اعباعث می

 خطاب» لوحانهاحمقانه و ساده«چیز نگاه کند، و دیگران را 

 که سعی يدیگر انسانهاي انگیزشبر خالف آن کند، و 

، گران را هم درك کندها و باورهاي دیکند دیدگاهمی

  .بینممی

ها را در یک سطح این انگیزش يهمه دبخواهی شماشاید 

   هاست.، ولی از نظر من اختالف فاحشی بین آندقرار دهی
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هاي زمینه پیشدر پال به دنبال  شما«که  دگوییبه من می

  .»دمعنوي هستی

 د. این چیزي نیست که من به دنبال آنکنیدیوید اشتباه می

بینم، و بخش عظیمی از باشم. بلکه چیزي است که می

 شیفتگی من نسبت به پال به خاطر گستردگی و نافذ بودن این

کیفیت در مکتوبات اوست. این بدان معنی نیست که پال 

عالوه بر معنوي بودن، انسان نیست. بلکه این دو کیفیت 

 رتوانند همزمان وجود داشته باشند. هیچ تناقضی با یکدیگمی

  ندارند. 

  

ز دیگر تر ایکرد دیوید خیلی تندتر و شدید الحنبا وجودي که رو

د بیانگر روند موجود گویدیوید میآنچه  ولین است، راگاآموز

در تعلیمات آکادمیک است. این وضعیت خطر حادي براي 
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ر کند، الن بلوم دشوند ایجاد میرو میدانشجویانی که با آن روبه

  گوید:این باره می

  

راي فرهنگ و فریبی خطرناك و دیدي باکنون علم ته

ع واقدر سوز است. خالصه بگویم، آموزگارانی که ریشه

ها (یعنی دانشجویان امروز) منابع آموزشی ناقصی دارند، آن

و سرزمین  دانشاي متروك بین سرزمین را در جزیره

 اند. باید در جایی دیگر به دنبال کمکگیر انداخته ،فرهنگ

  بود.

  

توان گفت بعضی افراد آکادمیک به نظر بیش به عبارت دیگر می

خصوص باورهاي اند، به حساس شدهاز حد نسبت به توهم باورها 

خود مشکل  ،اند که باورفرهنگی و دینی. گویی به این نتیجه رسیده

  اصلی است.
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ه چیز به هم«کنند. انتقاد را توصیه می ،به جاي باور، این محققین

کند. تمام باورها را همان که دیوید موعظه می» باش،شک داشته 

به چالش بکش. ولی این رویکرد دانشجو را بدون راهنما رها 

افتن یکند، بدون واقعیتی براي جستجو کردن و یافتن. هیجان می

رنگ و بوي اینکه همه با تئوري بی جهان هایی از حقیقتچشمه

الً ین شده، پس اصجایگز ،است چیز نسبی است، همه چیز بشري

  ماند؟جستجو می براينیازي 

  

  گوید:الن بلوم اینگونه می

  

خیلی مهم است تأکید شود که درسی که دانشجویان از 

حقیقت ندارد. نتیجه تاریخ و  آموزند،میمطالعات خود 

بی ها نسها یا فرهنگها این نیست که ارزشبررسی فرهنگ

  هستند. بلکه بالعکس ...
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 نوع اول فکري وجود دارد،نوع روشندر نتیجه، دو 

کري فاین نوع روشن –است تفاوت بودن بی روشنفکريِ

 ناشی غرور تحقیرِ است، هدف اول، دوگانه یناشی از اهداف

که اینکه اجازه دهیم  هدف دوم و است خود هوشمنديِ از

، خواهیممی هر چیز دیگري که به غیر از دانا و خردمند،

فکري که ما را به جستجوي دانش شنرونوع دوم و  –باشیم 

 آرزویی ،فکريکند ... این نوع دوم روشنو باور دعوت می

کند که به او حیات داده سخت ایجاد میرا در دانشجوي سر

کند ... در حالی که نوع اول، این آرزو را می او را جذبو 

  کند.نابود می

  

چیزي  ایم. دقیقاً ایندست یافته خود اکنون به بینشی از جهان مدرن

است که امروزه تعداد بسیار زیادي از آموزگاران در جهان غرب 

براي یافتن نه  –دهند. به چالش کشیده و نقد کن آموزش می
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ائی، بلکه براي اثبات اینکه همه چیز نسبی است و ما هیچ حقایق غ

ست که ابشري نیستیم. گام بعدي این  امیالهایی با چیز مگر توده

یایی هاي عصبی و شیمواکنش يما نتیجه هايانگیزشثابت کنیم 

 کاهشمقام روح را تا سطح بیولوژیک بعد در مرحله هستند، و 

  .دهیم

تعجبی ندارد که دیوید خود را مخالف با تعلیمات اکنکار بیابد، 

  ت.او قد علم کرده اس يدقیقاً در مخالفت با فلسفه كازیرا طریق 

دهند که ما روح هستیم، و روح بعد از آموزش می كااساتید 

مرگ باقیمانده و بخشی از یک واقعیت عرفانی عظیم است که 

بتنی بر م هادرس توانیم مستقیماً آن را شناخته و درك کنیم. اینمی

، ولی ردبیان کها را در کلمات توان آنباور نیستند، و به راحتی نمی

هاي جهان به که یکه هر کس شخصی هستند مبتنی بر تجربیات

  تواند آن را شناسایی نماید. درون گام برداشته باشد، می
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ی گویند که پاسخ به معماهایبه ما می كابه عبارت دیگر، اساتید 

از طریق  نتوارا تنها می »چرا اینجا هستیم«و  »که هستیم«اینکه  مانند

علمی  یاتدانش ذهنی و فرضبیابیم.  خود خرد ذاتی خویش حقیقی

نها ما را یم، تباور نداشته باش ند که به آگاهی خودگویکه به ما می

جدا کرده و آگاهی ما را از واقعیت عرفانی که  از خویش حقیقی

  د.نکنبخشی از آن هستیم، دور می

  

  پردازد:داستان زیر از الن بلوم، به این موضوع می

  

 با یکبار زمانی که در کرنل آموزگاري جوان بودم، یک

بود که  این نشناسی بحثی داشتم. او گفت نقش اواستاد روا

  تبعیض را در دانشجویان از بین ببرد. 
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سوالی که براي من ایجاد شد این بود که چه چیزي جایگزین 

ند کرد حقایقی وجود دارکند ... آیا فکر میها میتبعیض آن

  ها را هدایت کنند؟آن توانند زندگیِکه همچون تبعیض می

قت عشق به حقی خود خواست با اینکار به دانشجویانآیا می

که براي جستجوي باورهاي بدون تبعیض الزم است را 

، و تفاوتمنفعل، رها، بی هاییبه آدم ها رابدهد؟ یا فقط آن

  ؟کردتبدیل میچون خودش نسبت به مراجعی هم مفعول

ی ه شخصه سعمن به استاد روانشناسی گفتم که خودم ب

تبعیض را بیاموزم، زیرا امروزه  کردم به دانشجویان خودمی

دیگر دانشجویان  –او با توجه به موفقیت عمومی روشِ –

حتی قبل از اینکه چیزي را باور داشته باشند، به آن شک 

ست را از د خود مثل من نبودند، او کارکسانی  اگرکنند. می

  داد ...می
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ی را باور واقع يتجربه باید قبل از رسیدن به هیجان آزادي،

ه در ک جه به او پیشنهاد یک حیطه کاري دادمداشت. در نتی

  کرد.ها را درو میدادم و او آنها را پرورش میآن من گل

ها د. آنها هستندانشی از علتهاي قدرتمند، تبعیض، تبعیض

کُل و  و راه و روش چگونگی ی هستند که بیانگرگویانغیب

ن و بدین ترتیب، مسیر دستیابی به دانش آ، باشندمیهمه چیز 

  گذرد.کُل، از باورهاي اشتباه می

  

قاً همان کند، که دقیاشاره می» کُل یا همه چیز«بینید که بلوم به می

  ذات طریق معنوي است.

 گوید که با وجودي که براي رسیدن به دركبدین ترتیب، بلوم می

هان و ج اي دیدن موقتطریق ما بر ،باور –باید باور داشته باشیم 

ولی، آنچه در جستجوي آن هستیم، دانستن  –درك آن است 

است.  اباور. حقیقت غائی هدف جستجوي م اًحقیقی است، نه صرف
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هر  رِستا در باید حاضر باشیم آموزیم، کنیم و میوقتی رشد می

باورهاي خود را رها کنیم، ولی این بدان معنی نیست که باور  ،پیچ

  قابل درك است را رها کنیم. ما شناسیم و برايحقیقتی که می

در زندگی همه ما جاي دارد، چه بخواهیم و آن را اعتراف افسانه 

را براي درك جهان  افسانهکنیم، چه آن را انکار کنیم. ما همگی 

وز ان امراست که دانشگاهی ی عجیب اینبا خود به همراه داریم. ول

نهفته  اهآن که در پس اعمال خود هاییافسانهو دانشمندان نسبت به 

 گویی کنند کهاي صحبت مید. به گونهناآگاه هستناینقدر است، 

سخت  ،بقیه يها به اندازهآن يافسانهواقع ندارند، در  ايافسانههیچ 

  و قدرتمند است.

که «ها هیچ چیز در مورد اینکه آن يافسانهکه  تفاوت در اینجاست

ها هیچ گوید، یا اینکه چرا در این جهان هستیم. آنبه ما نمی »هستیم

آگاهی ارائه نکرده و هیچ ابزاري براي صحبت با روح -خودنوع 
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ه براي ذهن هستند ک ادهس هاییافسانهتنها ها آندهند. به دست نمی

  .داشتباور نباید را  د تجربیات درونی خودگویمی

  

بحث زیر با دیوید به این مسئله اشاره دارد. دیوید اینگونه آغاز 

  کرد:

  

باید از رهبران معنوي خود بخواهیم تا با ما  نم از نظر

  روراست و صادق باشند. 

لوم باید بگویم که بله، اگر مع دو در مورد سوالی که پرسیدی

شود که کتاب مقدس از منابع دیگري برداشت شده است 

  .باید ما هم بدانیم(بدون اشاره به منبع) 

  

  پاسخ دادم:
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که آموزگاران معنوي باید به نحو خاصی که  دکنیفکر می

 شما کنمرفتار کنند. من به شخصه فکر می شماستنظر 

  .هستید مجنون

آموزگاران ما باید به بهترین نحوي که خود  نم از نظر

دانند، آموزش دهند، و دانش آموزان هم باید بتوانند می

  خواهند را انتخاب کنند. ...آموزگارانی که خود می

ورد داریم در م ،جاي آموزگار معنوي به تصور کنیم ییدبیا

بر  کنیم. آیا با تقاضاي خواننده مبنینویسندگان صحبت می

 در نوشتن کتاب در مورد نیت خود ودن نویسندهروراست ب

چه  و است هاي خود را از کجا گرفته، و اینکه ایدهدموافقی

  ؟اندها تأثیر گذار بودههایی بر آن ایدهکتاب

از نظر من دانستن این چیزها جالب نیست؟ چرا هست، آیا 

ی باشد. ولی این بدان معنمیالبته که هست، و حتی مفید هم 
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من جایز باشم از نویسنده بخواهم آنچه من نیست که 

  خواهم را بنویسد.می

  

  دیوید پاسخ داد:

مبر هر گورو، پیغ دکنیبه وضوح مشخص است که فکر می

تواند هرطور که از نظر خودش صحیح و آموزگاري می

  است دست به آموزش و تعلیم بزند. 

خوب، پس بر این اساس، آیا ما هم (به عنوان دانشجو، به 

دانیم می کردن آنطور که خود عنوان منتقد) حق بحث

  صحیح است را نداریم؟

این است که گوروها (به خاطر آموزگار بودنشان)  نم منظور

  از انتقاد مبري نیستند.
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دراز کردن  هیچ ابایی از ها و پیغمبرانگورو آموزگاران،

عیوب و مشکالت دیگران و سمت اشاره به  انگشت

  رند. هاي دیگر نداسیستم

  برویم؟ ها باالي منبرچرا ما نتوانیم مثل آن

بیش از حد براي این گوروها  شما نم ، از نظرداگبینی، می

  ...  دارزش قائل هستی

  انم همه چیز را بی آالیش ببینم. تومن بهتر می

در این است که وقتی بحث بر سر  شمااختالف بین من و 

ه همه تم کحاضر هس شماطریق شخصی است، من بیشتر از 

  . ببینم رك و پوست کنده را چیز

از توئیچل در برابر آنچه چون روز  دکنیهمیشه سعی می شما

  .دمشخص است دفاع کنی
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در حالی که من، وقتی با شواهد یکسانی در رابطه با چاران 

  صادقانه با آن روبرو شدم.  يرویکرد بامواجه شدم 

  آن رویکرد چه بود؟

  .31گند زدچاران اینکه 

  اشتباه کرد.

  کرد.تر رفتار میباید خیلی صادقانه

  چقدر ساده است؟ دبینیمی

  .دشوی رهاهم با اینکار  شما، شاید دیامتحان کن

  

  به دیوید پاسخ دادم:

ود بیشتر نسبت به دین خ شما، شما، مابین من و آیا از نظر من

 مایانِن نیست دیوید. صداقت خیر، اینطور؟ دروراست هستی

                                                           

31 Fucked up 
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اصالً جذابیتی براي من ندارد، زیرا از نظرم سطحی و  شما

  مایه است. بی

اي من جذابیتی بر دورزیقاد از گورویی که به آن عشق میتان

، و ددهیوي نشان می براي ندارد. ولی عشقی که از

، که براي خیلی از ما در اوبراي انتقاد از  شماخودداري 

جالب  نم مشخص شده است، براي شما هاي دیگرنوشته

  است.

زیاد هستند کسانی که حاضراند در مورد نقصان طریق خود 

نیست. ولی هیچکس را  بزرگیصحبت کنند. زیاد چیز 

خاب ، طریقی که انتاو ام که باور داشته باشد که طریقندیده

  کرده است، اشتباه و بد باشد. 

  مانند.اگر چنین تصوري داشته باشند، دیگر در آن طریق نمی
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.. د.نیکطریق خود را نقد نمی شما، تانت ماسنتقاد از پس با ا

 داین تصور اشتباهی است. بلکه چیزي را که دیگر باور نداری

  ... دکنیرا نقد می

اختالف فاحشی بین انتقاد سازنده، که محترمانه هم باشد، با 

طابق میل مباید چه بخواهند یا نخواهند  اناینکه بگوییم دیگر

 یاناختالف بزرگی بین ب ،وجود دارد. همچنینما تغییر کنند، 

ران دیگ نمایشِو سعی براي  انتقاد سازنده در خلوت، کردنِ

 دیدگاه عمومی بر شورانیدنِعموم براي  در منفیبه صورت 

  ها، وجود دارد. ضد آن

که  دکنیزندگی می افسانهبا این  شماموضوع ساده است، 

 یویدد شما،ند. و ارهبران معنوي جنایت بزرگی مرتکب شده

 ی خودن. ولی در واقع این باور دیدها هستیبر علیه آن جنگجو



 تمام حقیقت

1452 
 

 تانشور دینیدر را  شمااست دیوید. این چیزي است که  شما

  کند.ترقیب می

ان ، بلکه طریق دیگردکنیهرگز طریق خود را نقد نمی شما

  ها بخواهند چه نخواهند ...، چه آندکنیرا نقد می

 دیریامتیاز بگ فقطشود که در این خالصه می شماولی طریق 

 نزدیک اندیدگاه عموم را به دیدگاه خودت دو سعی کنی

  .دکنی

 دانم. اینشخصاً، اینکار را براي آموزش واقعی مفید نمی

  نمایشی عمومی با بینشی کوته و منحرف کننده است.

  

س بینید که اساهاي باال شده باشید، میمون حرفمتوجه مضاگر 

 يحث دیوید این است که باور همه مساوي است، و در نتیجه ایدهب

  یک نفر به اندازه دیگري معتبر است.
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اي که اینجا در خطر است حق مردم نیست، بلکه جستجو مسئله

براي درك و دستیابی به بینش معنوي در خطر است. اگر از نظر ما 

به هیچ  تیبمعنوي برابر است، به این تر يهاي همه در زمینهتوصیه

وجه دیدگاه خاصی نسبت به دنیا در مقایسه با دیدگاه دیگر بهتر 

نیست. و این بدان معنی است که هیچ آموزگار حقیقی و معنوي 

  درونی را بداند. يوجود ندارد که طریق دستیابی به مکاشفه

  

  و نور هاسایهاز 

  

 ها، در شکاف عمیقی در جامعه امروزواقعیت بدین ترتیب، تالقیِ

ریشه دارد. ولی این تالقی از کجا آمد؟ چه چیزي سبب اختالف  ما

  هاي متفاوت شده است؟این دیدگاه

 ودخ جالب دیگري را که در تحقیقات يریل گروندمان مقالهش

رسی بردو نوع انتقاد وجود دارد: «یافته بود در اینترنت قرار داد: 
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 ي، به نوشته»غریزي اعتباردهیِ-در مقابل خودشتن خوی عمیق

  شود:. این مقاله با سواالت زیر آغاز می32جوزف بالداچینو

  

ند جهان شمولی هست» حقایق« ،آیا نیکی، حقیقت و زیبایی

  کنند؟ها صدق میها و مکانکه در تمامی زمان

  

ا شمول ر حقایق جهانبالداچینو نشان داد که در اعصار گذشته، 

اساس تعلیمات و زندگی بشري بودند.  هاآن ومردم قبول داشتند 

اجداد ما براي ادبیات کالسیک و مطالعه تاریخ، فلسفه و 

ئل ارزش قا» مرجع حقیقت از شرایط انسانی«نامه به عنوان زندگی

  :است ها تغییر کردهاین يامروزه همهبودند. ولی 

  

هاي معاصر آمریکا هاي علوم انسانی و دانشگاهدر دانشکده

 ذاريتأثیرگمکتب  –در فرهنگ معاصر  کلیو به صورت 
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ز گوید، چیکه می است در کارانبه صورت فزاینده دست 

دارد، قابل وجود جهان شمولی وجود ندارد و اگر هم 

 توان از آن به عنوان راهنمايشناسایی نیست و در نتیجه نمی

  زندگی و آموزش انسان استفاده کرد.

ت گویند این اسبه ما میآنچه پست مدرنیزم در زبان روزمره 

توان که می –شناسیم که آنچه به عنوان درك رایج می

 –آزادانه فکر کرده و نظرات خود را بر آن اساس تغییر داد 

  یک توهم است ... 

 رود کهآنقدر پیش می فیش که یک پست مدرنیست است

ماند، که آغشته در نهایت، خود شیدایی ما می«گوید ... می

 – ییآرزوها و هاپاسخچون باورها، اقناع،  –از نیروهایی 

  »م.توانیم از آن دور شویاست که حتی یک سانتیمتر هم نمی

  



 تمام حقیقت

1456 
 

به عبارت دیگر، این روزها بیشتر و بیشتر به کودکان و عموم مردم 

جهان شمول یا قانون معنوي در  شود که هیچ اصلِآموزش داده می

در جستجوي آن باشند.  پس نیازي نیستزندگی وجود ندارد 

  تنها یک سري مطالبات انتزاعی هستند.زیبایی و نیکی  حقیقت،

آنچه بعد از مطالعه مکتوبات قدیمی، بیش از هر چیز توجه 

او را به خود  يمقاله محتوايبالداچینو را به خود جلب کرد و 

د، این واقعیت جالب بود که در مقایسه با پست اختصاص دا

آموزگاران در گذشته به صورت کامالً متفاوتی از  ،هامدرنیست

  کردند:انتقاد استفاده می

  

هاي . کسانی که در سنتاختالف اساسی در این است که ..

ه به منظور خویش انتقادي فرهنگی ببودند  بشري ترِقدیمی

ها به حالی که پست مدرنیست کردند، درنگاه می مکتوبات

  ... خود هستند موجود (پیشین)-پیش دنبال تقویت امیالِ



  فصل یازدهم: گفتمان در عصر انتقاد

1457 

 

بحث (پست مدرنیست) در این است که تاریخ هیچ راه 

منطقی براي ارزیابی زندگی یا وضعیت سیاسی یک فرد و 

کند ... آن نسبت به دیگري ارائه نمی یت بخشیدن بهارجح

هاي تاریخی، پاسخ به این سوال که بدون توجه به ویژگی

کند؟ ... همیشه یکی است: اد میچه کسی قوانین را ایج«

 هر کس که فرصت وضع چنین قوانینی«چیزي شبیه به این «

به طور خالصه، تنها عامل تعیین کننده در » داشته باشد.را 

  ست.قدرت ا ،تاریخ

  

. دهدبه دست می ،ما عصر انتقاد موردچه بینش جالبی در این متن 

انتقاد روزي روشی براي تعمق و بررسی خویشتن بود تا بدین 

ترتیب نوري جدید به زندگی ما تابیده شود. امروزه، تبدیل به یک 

بازي شده است. هرکس که کنترل رسانه و عموم را در دست داشته 

  م بگیرد که  حقیقت چیست.تواند تصمیباشد می

  



 تمام حقیقت

1458 
 

  پردازد:جوزف باالنچینو اینگونه به این موضوع می

  

با خودداري از پذیرش اینکه تاریخ معنا و مفهومی دارد، 

جهان واقعی  ملزوماتها قصد دارند از پست مدرنیست

دوري کنند. به جاي اینکه مطابق با حقیقت رفتار کنند، 

 اگر چیزي«دهند ... حقیقت را با امیال خود مطابقت می

 نکرد نیازي هم به شک ،»خارج از متن وجود نداشته باشد

عنی ها (یپست مدرنیست ظاهرگراییِبه خویشتن نیست. 

 –) مجوزي است که بدون حس گناه هاآن اذهان ظاهربین

 -نسبت به دیگران یا شاید مهمتر از آن نسبت به خویشتن 

  موجودیت یافته است.

  

دیوید بدون اینکه سعی کند مقاصدي که براي عجیب نیست که 

 داد. عجیبها را اشاعه میپال متصور شده بود را اثبات کند، آن
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ود و ها بشنیست که دیوید حاضر بود وارد بازي با کلمات و حرف

  گمراه کرده و حقیقت را مخدوش کند.را  دیگران در این بازي

د شدید بیش از حکنید چنین انتقاداتی براي دیوید اگر تصور می

 وبسایتهاي بیان شده در این است که شما بحث آن است، علت

شماري به این موضوع را نخواندید. مذاکرات بی خبري اکنکار

آن این است. که با یک گذاره از دیوید  از اشاره دارد. یک نمونه

  آغاز شد:

  

از « هیچ ،از نظر من توئیچل زمانی که اکنکار را ایجاد کرد

  انجام نداد...» خود گذشتگی

هاي شخص حتماً مقاصد مالی وجود داشته و این در حرف

برایم  رد پرداخت کردن به راه و روش خودش،پال در مو

  مشخص است.
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و  1962هاي نسبت به سال 1970واضح است که او در سال 

  .اشتد يخیلی بهتر کرد، وضعکه از گیل پول قرض می 63

هاي او را در بر نگیرد، ولی فاکتوري انگیزش شاید این تمام

  کرد.بود که نقش بازي می

  

  به دیوید پاسخ دادم:

. در آن شش دایکردم زندگی پال را مطالعه کردهمیفکر 

شش  ،سالهر کرد، پال در سالی که پال اکنکار را رهبري می

نوشت، تقریباً دو دیسکورس کامل در سال کتاب می

ها سخنرانی در سمینارهاي ها مقاله، دهه دهنوشت، به همرامی

  .در سالدور دنیا، و صدها نامه 
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کرد، به جوانان کمک پال سازمان را هدایت می ،در کنار آن

کرد تا راه افتاده و درگیر کار شوند، در جلسات متعدد می

  ند.را تنظیم کي آینده توسعههاي کرد تا برنامهشرکت می

ه چقدر اي بچنین کار برجسته دنیتصور ک دتوانیاصالً می

  زمان و تالش نیاز دارد؟

م کند، را ک خود پال به او گفت که باید سرعت حتی دکترِ

 ودمرگ خزمانِ کند. ولی او تا و اینکه خیلی شدید کار می

  به اینکار ادامه داد.

و بعد، وقتی اکنکار شروع کرد به کسب موفقیت، آن را 

خود را به اعضاي هیئت مدیره مالکیت حقِ تسلیم کرد! او 

 تبدیل ک سازمان بدون سود و انتفاعیداد، و آن را به ی

  ...کرد
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 با زخم زبان مخدوشتصویر زندگی او را  دکنیچرا سعی می

به  ناهایتدر حالی که هیچ مدرکی براي اثبات حرف دکنی

  ؟دغیر از تصورات خود نداری

 خویشکنم، فقط براي یک لحظه دیوید، خواهش می

  بد نیست. تحلیلی

  شود؟می انها چه چیزي عایدتاز گفتن این

  

ل نوشتم زیرا درست قب با حروف بزرگرا  خویش تحلیلیعبارت 

کردیم. امیدوار بودم صحبت می در این مورد از آن در بالداچینو

که کمی تعمق در خویشتن باعث روشن شدن بحث شود. پاسخ 

  دیوید اینگونه بود:

اشت دمالی  يانگیزهواقعاً از نظر من پال براي شروع اکنکار 

  ریزد.را به هم می شمافهمم چرا این موضوع و اصال نمی
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و من  آن را انکار  است هاي دیگري هم داشتهشاید انگیزه

  کنم.نمی

  ها بوده است. فقط گفتم که انگیزش مالی یکی از آن

  ... داگاست  معنادارخیلی  شماواکنش 

  ا نیست ... پال مادر ترز ،متأسفم ولی از دید من

توان از خود خود را نمینام و دین ِ ياز نظر من اشاعه

  گذشتگی نامید.

خود  بیل گیتس حتماً خیلی از دگفتی شمابا اون معیاري که 

  گذشتگی کرده است ....

  خوب ....

کنم که یک مادر مجرد با چند کودك ، فکر میشخصاً

  کند.پال توئیچل کار می تر ازخیلی سخت
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کرد و در مورد خود و پال زندگی خوبی داشت .... سفر می

  ...کرددر دین جدیدي که داشت سخنرانی می وضعیت خود

وقتی سه  33از نظر من اینکار از کار کردن در تاکو بل

گوش دهد و  شماو هیچ کس نیست که به  دکودك داری

ي گره روشنرا ب شماکند که خداوند هیچ کس فکر نمی

  تر است ...رسانده است، راحت

  .داگ یدآروم باش

 ی درهاي مالهیچ اشکالی ندارد اعتراف کنیم که او انگیزش

  داشته است. هاي خودکنار دیگر تمایالت و انگیزش

  

  پاسخ من اینگونه بود:

  .ددیوید کل موضوع متنی که من نوشتم را اشتباه متوجه شدی

                                                           

٣٣ Taco Bellاي در امریکا (مترجم): یک رستوران زنجیره  
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 دکردیدوست نزدیک من صحبت میاگر در مورد برادر یا 

 ،نوشتم. چه لزومی دارد که وقتی شواهدباز هم همین را می

  دهد، زخم زبان بزنیم؟نمیچیز منفی به ما نشان 

این سوال را پرسیدم زیرا به دنبال پاسخی بودم که  شمااز 

شد، داشته با خود تحلیلی همراه با تعمقِشاید در خود کمی 

  ن به آن اشاره داشت. قبلما هايحرفچیزي که 

از بیان چنین رویکردي نسبت به پال وقتی هیچ چیز منفی در 

  ؟داي داریاین باره وجود ندارد، چه انگیزه

 دیذارگ. خوب بدکنیپال را با مادر ترزا مقایسه می شما

نسبت  1970هم در سال  مادر ترزابگویم که مطمئنم سازمان 

. آیا کردمیپول بیشتري دریافت  62و  61، 1960هاي به سال

کرد؟ کارها را براي پول می توان نتیجه گرفت که او آنمی

  مسخرست!
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و براي طفره رفتن از سوال  هستندمحتوا بی شمااظهارات 

  .دکنیها را بیان میاصلی آن

د که رسطوري دیگر این را بیان کنم: به نظر می یدبگذار

 پال رد شده و سنگی به ياز کنار خانه دتوانیاصالً نمی شما

. دیخود را کنترل کن دتوانی. نمیدهاي آن پرت نکنیشیشه

 دی. باید حتماً سعی کندحتماً باید یک سنگ پرتاب کنی

  ...داو را بشکنی ياي دیگر از خانهپنجره

  است: چرا؟ سوال من این

که هیچ اشکالی در رفتار پال نیست،  دکنیاکنون اظهار می

  زیرا داشتن انگیزش مالی اشکالی ندارد. 

  ؟دشروع کردی چرا این بحث راپس از اول 
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 هاي پال کمتر از، ارزش تالشانخودت با توجه به استدالل

زندان کند تا از فریک مادر تنها است که در تاکو بل کار می

  خود حمایت کند. 

 نسبت شماهایی که ها و سنگ پرانیجمهها و هحال، تالش

  د؟ گیردر کجاي این ارزش گذاري جاي می دکنیبه پال می

 انهایتانگیزهو  دفقط یک لحظه خود تحلیلی کنی ودشمی 

  ؟دکارها را با ما در میان بگذاری براي انجام این

  

  دیوید پاسخ داد:

اد پس ایج هاي مادي موجود دراشاره به انگیزشالبته که از

  و حفظ اکنکار دلیل دارم.

ا کنم باي است، و فکر میعامل تعیین کننده نم از نظر

  اهمیت هم باشد ...
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یچل مادي توئهاي من براي اشاره به انگیزش» انگیزه«اینکه 

  نیست. انگیزه یک که فقط چیست، باید بگویم

ا پال کاري بترین آن این است که گیل اصرار کرد ... مهم

هاي خود انجام دهد و اینکه پال در آن زمان که با توانایی

  گیل آشنا شد وضع مالی خوبی نداشت.

یکی از دالیلی که پال حق عضویت و چیزهایی  نم از نظر

 یخوب کرد این بود که وضع مالیفت میامثل آن را دری

  ...نداشت

  کرد.» از خود گذشتگی«که او  دگوییمی شمادوباره 

  دوباره باید بگویم که دیدگاه من اینگونه نیست.

 دهستی نآ تر بگویم، از نظر من اینکه کاري که عاشقیا دقیق

از خود « دو در قبال آن پول هم دریافت کنی درا انجام دهی

  یست.ن» گذشتگی
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ود از خ حسِ ،ا هم چنین حق به جانبزرِکنم مادر تفکر نمی

بود  کنم او عاشق کار خودباشد ... فکر میگذشتگی داشته 

و در قبال آن خیلی دریافت کرد (از جهان، از عشقش، از 

  سفر به دور دنیا). 

ماالً کند احتم شخصی که در تاکو بل کار میکنفکر می

  از خود گذشتگی است!!! که کار او داندمی

که صادقانه بشر است، بل فکر نکنم پال تصور کند که یک ابر

 شب پشت 11صبح تا  7از ، از نظر من کسی که داگبگویم 

از توئیچل، کیرپال سینگ یا  کمترکند کار می صندوق

  چاران سینگ نیست.

سال در مانی،  30بگذار راحت بگویم، از نظر من کسی که 

کالیفرنیا زندگی  در تکرده و در دورِمو و جکس کار 
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 که ايبه اندازه خوردرا می تایی آبجو 6کند و یک جین می

  .باشدمی، با ارزش استمدعی  خدامردي هر

این خدامردان فرقی با مردم دیگر  نم ، از نظرداگبله 

  ندارند. 

  :دحال بحث دیگري که باز کردی

درباره انتقاد پیوسته علیه پال توئیچل  شما متوجه منظور

  .داگهستم، 

! یک سالی هست که این گروه خبري را ترك دنیدامی

  کردم.

  اصالً هم تمایلی به بازگشتن به آن نداشتم...

ام (که باعث خرسندي دآمدی انهایتبا تحلیل شماکه البته 

  )...شد

  . دهممی پاسخمن فقط 
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تر از آن باید بگویم که علت انتقادات شدیدي که بر مهم

رد از اینکه در مو بیشترشود علیه پال توئیچل روا داده می

  شود.می اي اومربوط به ادعاه ،باشد شخص خود او

اد اي استبگویم که ادعاهاي اسطوره تر از آنیا حتی دقیق

قض او در زندگی روزمره متنا يك به نظر با نمونه زندها

  است.

شود توئیچل و دیگران با اینقدر و همین است که باعث می

  انتقاد مواجه شده و سرکوب شوند.

  ود...شمدعی بیشتر می هرچه ادعا بزرگتر باشد، کنکاشِ

پس از نظر من همیشه خواهی دید که رهبران معنوي (از هر 

شوند، اي) بیشتر از دیگران با انتقاد مواجه میعقیده

  نتوانند آنچه مدعی هستند را ارائه کنند... خصوص اگربه

  پاسخ داده باشم. شما هايامیدوارم به بعضی از پرسش
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نظر دیوید در مورد اینکه چرا رهبران معنوي مورد انتقاد قرار 

اي همین توجیه براز گیرند کمی منطقی است، ولی متأسفانه می

ود. شعصر حاضر استفاده می در ماهجوم و انتقاد از تمامی رهبران 

هرگز نباید شخصی برتر از دیگري تصور شود. این بدان معنی است 

را پایین بیاوریم. این همان تمامی رهبران معنوي  سطح که باید

ام ن» خود اعتبار دهی غریزي«چیزي است که جوزف بالداچینو، 

ات باي نسبت به رهبران یا اکتسا. مطمئناً این رفتار عادالنهگذاشت

  ها نیست. آن

می از هاي عظیبعضی مردم نمونه نکته اصلی این است که زندگیِ

ا ها ر. این بدان معنی نیست که باید آناستخالقیت و شهامت 

ها که آن هایییزشکامل فرض کنیم. بلکه بدان معنی است که انگ

زمره رو و داشته است فراتر از سطح آگاهی معمولیرا به حرکت وا

  .دهنددقیقاً به همین خاطر این افراد به ما انگیزه می، و هستند
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با وجود جالب بودن این موضوع، دیوید دوباره داشت از پاسخ 

  رفت. پاسخ من به او اینگونه بود:دادن به سوال اصلی طفره می

  

 جودیکه وفادارانهممنونم دیوید. با و داز اینکه پاسخ دادی

هاي لی در حرفد، ورا تکرار کردی خود هاي قبلیحرف

خود  یک لحظه شمابه دنبال پاسخ به سوالم بودم. من از  شما

را با ما  ناهاي خودتانگیزه دتحلیلی خواستم تا اگر خواستی

  . ددر میان بگذاری

 پیدا نکردم. شما هايمن پاسخ به این درخواست را در حرف

ي شما این است که انگیزه آیا من متوجه نشدم؟ یا منظور

  ؟ اگر بله، چطور؟دهایی است که گفتین حرفهمی شما

  که: دبراي مثال نوشتی
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ئیچل هاي مادي تومن براي اشاره به انگیزش» يانگیزه«اینکه 

  نیست. انگیزهیک فقط  که چیست، باید بگویم

 هاي دیوید را خواهماینجا من فکر کردم که باالخره انگیزه

  :دشناخت. ولی بعد نوشتی

  

که گیل اصرار کرد ... پال کاري با  ترین آن این استمهم

هاي خود انجام دهد و اینکه پال در آن زمان که با توانایی

  گیل آشنا شد وضع مالی خوبی نداشت.

  

  تند. هاي پال هسنیستند. انگیزه شماهاي ها انگیزهدیوید، این

در آن اري اجبکمی خویش تحلیلی  دوقتی متن زیر را نوشتی

  دیدم:
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درباره انتقاد پیوسته علیه پال توئیچل  شما متوجه منظور

  .داگهستم، 

  

  ها به این ختم شد:ولی تمام این حرف

  دهم. می پاسخمن فقط 

  

  :دو البته بعد گفتی

شود توئیچل و دیگران با اینقدر و همین است که باعث می

  انتقاد مواجه شده و سرکوب شوند.

  ود...شمیهرچه ادعا بزرگتر باشد، کنکاشِ مدعی بیشتر 

  

براي سرکوب پال انجام  شماکارهایی که  ولی این دلیلِ

دهد نیست دیوید. تنها چیزي که این به ما نشان می ددهیمی
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دیگران همیشه از این کارها  شمااین است که از نظر 

  کنند.می

؟ خیلی عجیب است اینکه دآیا متوجه منظور من هستی

همی بازي نقش خیلی م شماهاي پال در کتاب انگیزش

ش هاي سیاه، از جمله تالپال را به توطئه شماکنند، دیوید. می

راه ، تالش براي گمي خودبراي پنهان کردن و انکار گذشته

، و قطع رابطه با کیرپال خود هايکردن خوانندگان کتاب

  .دمتهم کردی» فقط به خاطر پول«

منفی را  هايانگیزش ،بدون هیچ نگرانی دبه نظر حاضر هستی

ن اي ایذره. ولی هیچ مدرکی که حتی دبه پال نسبت دهی

ود همواره از دانش خ. دکنیارائه نمی ها را اثبات کندانگیزش

ه ، ولی بدکنیدر رابطه با نیات و مقاصد پال صحبت می
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ان را با دیگر انها و مقاصد خودتانگیزه دخواهینمی دالیلی

  ... ددر میان بگذاری

عوض کردن  يکند نحوهجلب میآنچه بیشتر توجه مرا 

سري . براي مثال، آخرین شماستکلمات توسط 

: اول، اینکه دخود را با این دو حرف آغاز کردی هايصحبت

پال در آغاز اکنکار کامالً انگیزه مالی داشت،  شمااز نظر 

هاي دیگري هم داشته باشد؛ دوم هرچند ممکن است انگیزه

ر گذشتگی قابل توجهی د خودپال هیچ از  شمااینکه از نظر 

   از خود نشان نداد. اكبراي راه انداختن تعلیمات  خود تالش

هایی مانند این تأثیرات مشخصی دارند. ولی حاال بعد حرف

ال انگیزه مالی پ ددانیاز بررسی متوجه شدیم که اصال نمی

که پال نیازهایی اساسی براي  ددانیچه بوده است. فقط می
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است؛ در نتیجه، به کمی پول نیاز داشت، داشته  خود زندگی

  نداشت. يزیادشروع کرد پول را  کار خودو زمانی که 

دهد خیلی ها به ما نشان میحرف این تصویري که ،خوب

دهد که حتی بخشی از متفاوت است. اصالً به ما نشان نمی

مقاصد پال براي شروع اکنکار پول بوده باشد. بلکه تنها به ما 

 ودخ هايها و دیسکورسدهد که پال بابت کتابنشان می

خواست تمام وقت بر کرد چون اگر میپول دریافت می

 به کمی خود زندگی مخارجبراي ، کار کندروي اکنکار 

  پول نیاز داشت. این داستان خیلی فرق دارد. 

به ما  ددر رابطه با موضوع از خودگذشتگی، حاال داری

ند لذت کوقتی فرد از کاري که می شماکه از نظر  دگوییمی

را از خود  شود اسم آنبرد و به آن اعتقاد دارد، نمیمی
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از خود «معناي  شماگذشتگی گذاشت. این حرف 

  کند.را نابود می» گذشتگی

ا زکه حتی مادر تر دحاال اعتراف کردیهمین  شمابراي مثال، 

برد، پس او هم هیچ داد لذت میهم از کاري که انجام می

از خود گذشتگی خاصی انجام نداده است. ولی به دالیلی، 

 تپشیک مادر تنها که از سه کودك خود نگهداري کرده و 

ی از خود گذشتگ شماکند از نظر و بل کار میصندوق تاک

  کرده است.

کردن ود این مادر از بزرگکه اگر معلوم ش دآیا متوجه نیستی

اد به این کار اعتق ،برد و با تمام وجودلذت می کودکانِ خود

هیچ از خود گذشتگی انجام نداده  شمادارد، طبق استدالل 

  است؟
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 دنیکمی دي که داریتنها کار؟ دشویمنظور من را متوجه می

  .دکنیاین است که معناي همه چیز را نابود می

ارزش پال بیشتر از یک کارگر بسته بندي  دگوییمی شما

نیست. بر چه اساسی دیوید؟ بر اساس رهبري معنوي؟ منظور 

  ما هم همین است، نیست؟

که چطور اظهارات گمراه کننده، پیچاندن  دآیا متوجه هستی

به  هامعنا کردن آنها و بیکاهش ارزش آن کلمات و

ه عمق تواند بسادگی توانایی ما را در گفتمان عمومی که می

  کند؟ادراکات منجر شود، محدود می

، به این درا به ما بگویی خود شما خواستم تا انگیزهوقتی از 

 دریآلی براي خود داخواستم ببینم آیا ایدهخاطر بود که می

تر یک هدف واالتر یا معنایی عظیم – دبگیریکه از آن نیرو 
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ما  توانسترا به حرکت واداشته باشد. شاید آن می شماکه 

  را به گفتمانی پربارتر هدایت کند ...

توانند کلمات می بر این مبنی که نم دیدگاه امیدوارم

حقیقت را فاش کنند و زندگی هدفی واالتر دارد که گفتمان 

، ن آن هدف به ما کمک کندتوان به فاش شدعمومی می

  ... روشن شده باشد

گویم با امید اینکه بتوانند براي ها را میهمچون همیشه، این

خود آگاهی به ارمغان بیاورند. امیدوارم انتقادات من  ،همه

 ماش. مثل همیشه منتظر دریافت پاسخ درا ناعادالنه برنشماری

  هستم.

  

  دیوید پاسخ داد:

  عزیز: داگ



 تمام حقیقت

1482 
 

ات و توان به نیاست که می نگاه کردن به اعمال پالتنها با 

 توانیم بدانیم در قلب او چهنمی شمایا پی برد. من  مقاصد او

  . کجاستگذشته یا جایگاه نیات او می

  آن براي ما ناشناخته است.

یک » جانِ«درون یا جایگاه نیات (یا همان  البته، شناخت

اي خودمان هم) توانم بگویم برمی(حتی  هر کسیانسان) 

  است. ناشناخته ما براي

ها/کارهاي خارجی هستند ها/عالمتبینیم، نشانهآنچه ما می

  کنیم. ها را تفسیر میکه به یک نحوي آن

  نخواهیم رسید.» درون«هرگز به مرد 

یا همانطور که دانیال دنت گفت، ممکن است مرد درون 

  باشد. نداشتهوجود 

  موافقم. شمادر هر صورت من با 
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  ایم. ما به بن بست خورده

  

قبل  نم هاي دیوید بپردازیم، از نظرپیش از اینکه به ادامه صحبت

ضم کنیم. اکنون او جدید دیوید را ه يباید تغییر جبهه از آن

تواند از مقاصد شخص دیگري گوید که هرگز هیچ کس نمیمی

هرگز را هم  . در واقع، حتی شاید مقاصد خودخبر داشته باشد

ید گومیبه ما بعد از آن نتوانیم درك کنیم. او االن این حرف را 

غاز بعضی از مقاصد پال توئیچل براي آتر به ما گفته بود که قبل

  اکنکار پول بوده است. 

گوید که در این مورد با من موافق است. در حالی دیوید بعد می

امی بود که تمکه این هرگز منظور من نبود. در واقع، منظور من این 

دهد که هرگز پال در طول زندگی خود به دنبال شواهد نشان می

براي  هاي دیویدبعد از پرسیدن انگیزه ناگهان، پول نبود. ولی حاال

  توانیم بدانیم؟نمی –بدون اساس  زدن اتهام
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تواند مقاصد خود را با ما در میان آیا منظور دیوید این است که نمی

تواند درك کند؟ اگر ن خود را نمیبگذارد چون خویش درو

کند تواند مقاصد خود را درك کند، پس چطور سعی مینمی

  مقاصد پال را براي ما شرح دهد؟

  

  دیوید اینگونه ادامه داد:

فقط  ،کنممالی توئیچل بحث می يو وقتی در مورد انگیزه

 چیزهایی يشده بقایاي فسیل براساسِدر حال حدس زدن 

  دانم...است که می

  موافقم. شماولی، بله، اینجا با 

  دانم.نمیمن جان مقاصد پال را 

  توانم در مورد آن حدس بزنم...فقط می
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 بینم که باقیمانده و ازاي را میشده من تنها بقایاي فسیل

ام که اکثر آنچه او مدعی بود (حداقل کشف کرده هاهمان

  است. کننده اهغیردقیق/یا گمربراي من) 

 موجود بین يگسترده دلیل شکافاین به احتمال زیاد 

  کند.اك را توجیه می مخالف باو  موافقهاي واقعیت

بینند (استدالل ها همه چیز را در نوري دیگر میاکیست

هایی که به اك شک )، در حالی که از نظر آن34؟مندلی

اي پال هنامم)، نوشتهمی» هاخرس«ها را دارند (و من آن

است. مفت حرف  

  

ه ود کها قبل از این بزمانی که دیوید مطلب باال را نوشت مدت

ر د که چقدکودکی پال ثابت کن ات مربوط به دورانتحقیق

ته کرد حقیقت داشآنچه دیوید تصور می برخالفهاي پال گفته

                                                           

34 Mandalic  reasoning  
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ببر  انرویداد دند که دقبل از آن بود که دیوید اعتراف کناست. 

راي حذف نام کیرپال از نداد و یا پال دالیل معتبري باصالً روي 

هد د. به عبارت دیگر، این موضوع نشان میخود داشت تعلیمات

 مقاصد پال مصرانهکه در زمان نوشتن این مطالب دیوید همچنان 

  را باور داشته است.

مردم درك راي دهد که چرا باظهارات دیوید در باال نشان می

اختالف نظر دارند سخت است. ولی  هاکسانی که با آنکردن 

یر گدر تعصبات خود توانم درك کنم که چرا باید ناامیدانه نمی

  افتاده و قادر نباشیم حقیقت را دیده یا بشناسیم.

معلوم است که اول باید عواطف خود را درك کنیم تا بعد بتوانیم 

هاي دیگران را درك کنیم. چطور ممکن است مقاصد و انگیزش

شناسد در حالی کسی مدعی باشد که جان مقاصد دیگران را می

 ؟ چطور ممکنانجام دهد خودکه باور ندارد بتوان این کار را براي 
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را هدایت کرده و به ما نیرو  است بدون آگاه بودن از آنچه ما

  هاي خود را درك کنیم؟دهد، معناي واکنشمی

خواهیم زندگی یا دیگران را درك کنیم، باید ابتدا خود را اگر می

  درك کنیم.

  دیوید اینگونه ادامه داد:

  

اگر شخصی پال را به عنوان راهنما قبول دارد، هرچه در او 

خواهد  تر در آنعمیق یابد، به دنبال معناییمتناقض و مبهم ب

، در حالی که کسانی که پال را به عنوان راهنما تگش

اساساً توسط راهنمایی و اظهارات او  ،بینند (و بر عکسنمی

عنوي) (غیر م مادیگرایانهاند) به دنبال توضیحات ناامید شده

  خواهند بود.
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هاي مادي جستجوي انگیزش، همین موضوع علت داگ

  توسط من بوده و هست.

  این تنها انگیزه او نبود. نم البته از نظر

جدید در مورد اکنکار و بله، اگر قرار بود یک کتاب 

  زدم.به آن چاشنی می يدیگر طوربنویسم، 

  

و این است که ا او وید این است، پس منظوریخوب اگر توضیح د

 –دهد هاي خودخواهانه و پست پال ادامه میانگیزش جستجويبه 

او پال  بلکه به خاطر اینکه –هستند ها حقیقی ه به خاطر اینکه اینن

را به عنوان یک راهنما قبول ندارد. و چون پال شخصیتی شناخته 

یعنی چون پال  –شده است که دیوید را ناامید کرده است 

به همین خاطر دیوید  –استانداردهاي دیوید را برآورده نکرد 

  ست پال ادامه خواهد داد.هاي پهمچنان به جستجوي خواست
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ها دالیل ضعیف و کم امیدوارم دیوید درك کرده باشد که این

حقیقت هستند. خواست براي یافتن  اي براي جستجو نکردنِمایه

خواهیم ببینیم و نه آنچه حقیقت دارد، دقیقاً همان چیزي آنچه می

  نامید. غریزي خود اعتباردهیِاست که بالداچینو 

ه ک بینند، ولی در این فکر هستماین را میدانم دیگران چطور نمی

ه داند کچه بر سر خود تحلیلی آمده است؟ اگر اکنون دیوید می

اشند، خود ساخته ب است، هایی که به پال نسبت دادهشاید انگیزش

ویم کند؟ اگر متوجه شیک درس نگاه نمی به عنوان این به پس چرا

 مان شوند، چه اشکالی داردسد راه ما التایم تمایکه باعث شده

  آن را قبول کرده و راهی براي بهتر دیدن پیدا کنیم؟ که

آیا ارزش و هدف خود تحلیلی همین نیست؟ آیا این یکی از 

توانیم از گفتمان بیاموزیم؟ مگر چیزهاي بزرگی نیست که می

  ، همه چیز نیست؟ما روشن کردن مسیر زندگی و باورهاي
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  ادامه داد:دیوید 

  

در رابطه با جایگاه و وضعیت خود باید بگویم که به سفر 

 انیاظهارات عرفیا  توصیفاتدرون باور دارم، ولی نسبت به 

دچار  ،اندکه با این خواستگاه تلفیق و درهم آمیخته شده

  شک هستم. 

ده ها و تصاویر کشیده شمن به سفر باور دارم، ولی به نقشه

  رم.بر روي دیوارها شک دا

  است. فضاي عجیبی

، و دنگاه کنی 1980رومانیک من در دهه  هاينوشتهاگر به 

و بعد از آن  90اواسط دهه  هاي من درنوشتهها را با آن

  دید. د، تفاوت را خواهیدمقایسه کنی

  چه اتفاقی افتاد؟
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  ش/روح شک کردم.یحتی به موجودیت دائم خو

  دم.رسفر درون شک ک متافیزیکبه عبارت دیگر، به 

آمیزي دچار سرگشتگی ولی در این تالش به صورت جنون

  ام.شده

به همین خاطر در زمان حاضر در حال نوشتم زندگی نامه 

  خود با این عنوان هستم:

  دانم: سرگذشت یک روح سرگشته.نمی

 ناكوحشت يینکه این را به عنوان نتیجهاکنون، جاي ا

  گیرم ...ها ببینم، از آن انرژي میرویداد

تحلیلی به این نتیجه » خود«، شاید با کمی داگدر هر حال 

  خودي وجود ندارد.هیچ برسیم که اصالً 
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درست همانطور که جوزف بالداچینو در  –پس باالخره دیدیم 

به این نتیجه  35مقاله خود توصیف کرده بود: تفکر فرانوگرایی

آگاهی اساساً غیر ممکن است. سفر دیوید نیز رسیده است که خود

  ».خودي وجود ندارد هیچ«ده است که او را به همین نقطه رسان

 ، من هم با برآشفتگی ذهنی که تفکرهایستکاهمانند بسیاري از 

کنم، زیرا دردي میها ایجاد کرده است همفرانوگراي در آن

گی ق معناي زندقادر به دست یافتن به عم ،شناختیباورهاي جامعه

یعموم باور ،ما براي یافتن و جستجو کردن نیستند. اگر تنها راه 

جا به پایان خواهد رسید. جستجوي ما هم در همان سباشد، پ

حقیقت معنا دارد. و از دیدگاه فرهنگی متفاوت نیست. ولی، ما 

 روح ذاتاً قادر است نیکی، زیبایی وشناسیم. تجربه حقیقت را می

بشناسد. شاید نتوانیم بگوییم چه چیزي براي  ،ز غیرحقیقت را ا

 نور افکندن بهتوانیم آنچه براي دیگران خوب است، ولی می

                                                           

35 Postmodern 
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زندگی درست است را درك کنیم. ارزش خودتحلیلی و 

  خودشناسی همین است.

ی که نه از طریق مجرایی بیرون –باور به یک حقیقت قابل کشف 

بلکه از طریق تجربه شخصی و اکتشاف شخصی به دست آمده 

نتیجه یک اصل اساسی است و آن این است که وقتی  –باشد 

حقیقت را یافتیم، آن را خواهیم شناخت. این یعنی باور داشتن به 

  خویشی حقیقی که قادر است بداند.

ر واند تعلیمات را مبتنی بتآیا به همین خاطر است که دیوید نمی

 و مسافرین معنويجستجوي حقیقت و دانش، بپذیرد؟ اگر 

لسفه ، اشتباه بودن فدانستندمیآموزگارانی واقعاً وجود داشتند که 

ها را از شد. آیا به همین خاطر او سعی دارد آندیوید اثبات می

  اعتبار ساقط کند؟

ادي در راه انداختن خواهد پال  را به داشتن نیات مچرا دیوید می

اکنکار متهم کند، وقتی که هیچ مدرکی دال بر این ندارد؟ 
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هاي هاي گران و لباسگفت، پس ماشین یستکاهمانطور که یک 

 رفهمتجملی کجاست، حساب بانکی سوئیس کجاست، زندگی 

ولع «خره نشینی خود، بر علیه در دوران ص کجاست؟ در واقع، پال

، این چیزها نداشتاي به ال هیچ عالقهسخن گفته بود. پ» مادیات

جاي  به در جنگ بود، . زمانی که کشورِ اوخود حتی در جوانی

 د، حاضر شدبیشتر باشدرآمد با  دریافت جایگاه افسرياینکه منتظر 

در جنگ اسم نویسی کند. شاید دیوید به دنبال  مستقیماً

ري واالتاو هیچ هدف از نظر چون  ،هاي پست انسانی استانگیزش

  وجود ندارد.

ها و ل در قبال کتاباز همان اول، دیوید نسبت به اینکه پا

واکنش نشان داد.  ،کردپول دریافت می هاي خوددیسکورس

دانند، ولی کار را عجیب و غریب و غیر اخالقی نمیها اینغربی

حساسیت نشان داده است. همانطور دیوید همیشه به این موضوع 

ته گف تانت ماسهاي خاطر اینکه در آموزش ت، بهکه به ما گف
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که دریافت منفعت از تعلیمات اشتباه است، چنین شده بود 

 هاي پستبرخوردي داشت. به همین خاطر دیوید به دنبال غریزه

دیات با به خاطر ما» فقط« پالبود و به همین خاطر نتیجه گرفت که 

  کیرپال قطع رابطه کرد.

  

را در این رابطه تغییر داده  خود دیدگاهدیوید اعتراف کرد که 

  است. اخیراً او نوشت:

ر دام که رویکرد پال .... ، اکنون به این نتیجه رسیدهداگ

، ضیهظاهر قدر بلند مدت نسبت به  رابطه با پول گرفتن،

  است.  تر صادقانه

  ام...من به طور کامل دیدگاه خود را در این رابطه تغییر داده

بابت عضویت، در طوالنی مدت، در رابطه با  پول گرفتن

تر است: از اول ها صادقانهآن مشتریان و مصرف کنندگانِ

د جاي اینکه ... در آخر از نگویمی ركاین را به جوینده 
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د (مانند نهاي کنترلی براي دریافت خیریه استفاده کنتاکتیک

که از نظر من صادقانه  36هاي مسخره هندیان مثل سواحرف

 تام نتاسهاي که البته این را در بسیاري از گروه –یست ن

  بینیم.)می

  

را ترك کرد، متوجه شد که پول  تانت ماسبعد از اینکه دیوید 

شار ها در ابتداي کار به جاي فها یا دیسکورسبابت کتاب نگرفت

از طریق ارائه  دانشجویان براي حمایت از استاد خود آوردن به

  تر است.خدمات (سوا) و خیرات، خیلی صادقانه

دیده د در دیویادبی قبالً  سرقتهمین تغییر جبهه را در مورد مسئله 

 ادبی سرقتبودم. امروز دیوید موافقت کرده است که دیگر 

 –ست امطرح شده دیگري  جدید ياي نیست. اکنون مسئلهمسئله

                                                           

٣٦ Seva (مترجم)» داوطلبانه خدمت«: به معناي  
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او  هايخوانیم واقعاً حرفربازار تارز میاینکه آیا چیزهایی که از 

  هستند یا خیر.

مبنی بر اینکه پال از روي قصد  خود عالوه بر این دیوید از ادعاهاي

دیگران را فریب داده و تقلب کرده است، عقب نشینی کرده است. 

 داند. اکنون بحثها و مقاصد پال را نمیاو اعتراف کرد که انگیزه

هاي پال غیر قابل اتکا و گمراه کننده تهدیوید این است که نوش

  هستند.

ضد  هايرا به یاد جنبشن م ،بینمدر این رفتارها می کهیی هاالگو

هنی ها از شستشوي ذاندازند. ابتدا مدعی بودند که فرقهاي میفرقه

این اظهارات غلط از آب درآمد، از  اینکه که کنند. بعداستفاده می

نشینی  ها بیشتر عقبه کردند. اکنون آناستفاد» کنترل ذهن«عبارت 

  نند.کهاي متقاعد ساختن، استفاده میتکنیک عنوانِ از کرده و

زي اند، تنها چیها مجبور به تغییر واژگان خود شدهوجودیکه آنبا

ها ثابت مانده است این است که از هر روشی براي که در طول دهه
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فاده بد هستند استها متقاعد کردن دیگران مبنی بر اینکه فرقه

ي جا ،شوندها متمرکز میها در نوري منفی به فرقهکنند. آنمی

اریک جنبه ت ها تنها بر. آننمایندرا ایجاد ادراك  ،اینکه سعی کنند

  شوند.متمرکز می هاو بر سایه

ن تحلیلی است. هرگز به ای-پردازند خودچیزي که اصالً به آن نمی

اند، ولی وقتی فکر مراه کردهکنند که دیگران را گفکر نمی

دیگران در حال گمراه کردن هستند، خیلی سریع  که کنندمی

ر دچه بر سر خود تحلیلی روند. انگشت اشاره خود را نشانه می

  آمده است؟ عصر انتقاد

 انددر طول اعصار، فیلسوفان و عارفان بارها و بارها آموزش داده

د ولی نرسمتفاوت به نظر می هاسایه. هاسایه که نور واقعیت دارد، نه

تن . در نتیجه، اگر به دنبال یافهستندنتیجه نبود نور  هاآن در واقع

ه خواهیم حقیقت را بشناسیم، باید بمنبع حقیقی هستیم، اگر می

  .هاسایهدنبال نور باشیم، نه 
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تی حکنند؟ بله، امروز ما براي اینکه ولی امروز مردم چه کاري می

در راستاي از  اقدامات انجام شدهترین تفکرات یا بزرگ

هاي گذشتگی و سرسپردگی را توضیح دهیم به دنبال انگیزشخود

از  زندگی و هوش هستیم. امروز ما براي توصیف سرمنشأتحتانی 

ما  کنیم. امروزهاي بیولوژیکی و شیمیایی استفاده میواکنش

شماریم. دارند را متوهم برمیکسانی را که به حقیقتی غائی اعتقاد 

ا را ت ان بزرگرهبر تمامییابیم تا راهی می روش،امروز ما به هر 

  سطح دیگران پایین آوریم. 

 کنیم که همگیبراي اولین بار در تاریخ، در عصري زندگی می

  و توهم بودن روشنایی را ثابت کنیم! هاسایهقصد داریم حقانیت 

 ایم. چیزيگذشته از دست داده يدهچیز با اهمیتی را در طول ص

  مهم و حیاتی.

هاي هفدهم و هجدهم میالدي، مردم در همه جاي آمریکا در صده

 و داشتند. عالقه به مطالعه فزاینده ايبه گفتمان عمومی عالقه
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کرد. حتی ها به صورت واگیردار رشد میافکار و ایده بررسی

ند تا در ها اسب سواري کنکشاورزان هم حاضر بودند مایل

  ها گوش فرا دهند. هاي عمومی شرکت کرده و ساعتگفتمان

ها در آن زمان چه چیزي باعث شده بود فکر و جان آمریکایی

  اینگونه جذب شوند؟

در این باور نهفته بود که این گفتمان افشاگر  به این سوال پاسخ

ین پاسخ اکرد. کمک میحقیقت ها در درك حقیقت بود و به آن

سیر مها معنا را نشان داده و که کلمات قادر بودند به آن تفکر بود

  ها را روشن نمایند.آن زندگی

  

مدن تاي خود در مورد هاي افسانهببینید بران الندون در سري نوشته

  :37چه نوشته است 1یعنی قدردانی از هنر، جلد  –

  

                                                           

37 Brown Landone, Civilization—An Appreciation of 
Art, Volume 1 
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 ،شکرگذاري استمرارقدردانی کیفیتی خدایی است و 

  است. يبشر يستودهویژگی 

 دردانیِق ياست که هیچ چیزي به اندازه اساسیاین حقیقتی 

خدمات ارائه شده توسط دیگران به فرد، به بابت  ،شاکرانه

دهد. هیچ چیز به اندازه قدردانی و سپاس ها شرافت نمیآن

شاکرانه در قبال منابع زندگی و فرهنگ، به شرافت و غرور 

 تعداد معدودي ودنِافزاید. ولی قدردانی و شاکر بملت نمی

کافی نیست. براي اینکه  ،یک ملت در جامعه افراد یک از 

این قدردانی باعث شرافت بخشیدن به ملت شده و بقا یابد، 

  باید که گسترده و فزاینده باشد.

  

  قابل تصور است؟ هایی امروز براي شماآیا بیان چنین حرف

این اظهاریه توسط شخصی بیان شده است که به دنبال روشنایی 

. این را کسی شهادت داده است که به دنبال هاسایهبوده است، نه 
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کشف کرده است. این  آن بوده و آن را در واالترین ارزشحقیقت 

را کسی بیان کرده است که به عظمت و تفکر عظیم دیگران باور 

  داشته است. 

  

پال در همین رابطه است، این متن برگرفته از  يمتن زیر نوشته

  باشد:می 1963آوریل  4به تاریخ  هایی به گیلنامهکتاب 

  

-عنوان ضد ات بااکنون در دورانی قرار داریم که در ادبی

 لوقهرمانی سمب-شود. این نوع ضداشاره می قهرمان به آن

نه ه است ک انسان در رویارویی با جهانی بیهودگی و بزدلیِ

تواند آن را درك و نه کنترل کند. او قهرمان داستان می

دهد، است، ولی نه از نوعی که تمامی کارها را او انجام می

  شوند ...بلکه از نوعی که کارها همه براي او انجام می
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ها قهرمان تمثیلی از انسانی معمولی است که ترس-این ضد

نمایان  هاي او در جهانی شتابان و غیرقابل دركو یأس

خأل معنوي  ،اکنون در جهانشود. بدینگونه است که می

ها ها و فیلمها، رمانعظیمی سکنی گزیده است، و داستان

ا به قهرمان ر-اکنون به جاي خصیصه قهرمانی، خصیصه ضد

  گذارند...نمایش می

ها نتیجه تن م،پیوسته شاهد آن هستی سیاسی که امروزبحران 

پیش  ،پس زمینه شکست معنويفرسایش اخالقی موجود در 

ه تر از دیوار برلین، دیواري است کپاي بشر است. قابل توجه

کند تا احساسات و هر شخص در اطراف خود حائل می

دارد. انسان از ضعیف بودن اشتیاقات قدرتمند را دور نگه

 –ها، همه اینگونه نیستند خود راضی است! ولی با تمامی این

د کنند، راند تا این ایستایی را در افراد خُبعضی تالش کرده
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39شاعر، ژان پل سارتر، همینگوي 38کسانی مانند الیوت ،

  ها نفر دیگر ...، و ده40سانتایانا

توان گفت که هیچ ناجی تا به حال در طول زندگی خود می

 سیريشود مختم می تنهامشهور نبوده است ... مسیري که به 

به همین خاطر است که خداوندگار را به  –است  ییتنها در

چ است زیرا هی تنهاکنم! بی شک او خطاب می تنهاعنوان 

اال شود. با ب به او نزدیک ،آن کس قادر نیست در تمامیت

ه یا با نزدیک شدن به هست – تنهارفتن از نردبان به سمت 

واند تمعنوي کُل، بیشتر تنها خواهید شد! این در ابتدا می

 افزایش باعث ایجاد اندوه شود، ولی بعد قدرت و صالبت

 ریافته و نیاز به دوستی، و عشق یا احساسات دیگران، مگ

  رود. میباشند، از بین  خواهیم نزدیک ماهایی که میآن

                                                           

38 Eliot, the poet 
39 Hemingway 
40 Santayana 
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ن ام، و آن ایود توضیحات کاملی دادهمنظور خ انتقالبراي 

شما به خصوصیات  ،كااست که: در زندگی معنوي 

قهرمانی دست خواهید یافت! طبیعت شما قهرمانی خواهد 

بودن باید تنهایی را تحمل کنیم! براي  براي قهرمانشد! ولی 

تحمل مشکالت باید خصوصیات قهرمانی را در خود 

ن است که امروز جامعه پرورش دهید! در نتیجه، تفاوت ای

دقیقاً مخالف آنچه  – است قهرمان است، و فرد ضد قهرمان

مشهور نیست زیرا  ،باید وجود داشته باشد! یک قهرمان

از قماشی نیست که افراد  ،خصوصیات خشن زندگی او

 این رامعمولی بتوانند بپذیرند! به این خاطر دیگران 

  تضاد است.ها در زندگی آنپذیرند چون با رفاه نمی

  

ت، فاش شده اس ما ها برايواقعیت اکنون ناسازگاريبینیم که می

ها. زبان خرد زرین همین را سعی داشته برخورد بین نور و تاریکی
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ن تأثیرات ای ،جوینده حقیقت مهم است کهاست به ما نشان دهد. 

  جهان را بشناسد، جهانی که منزلگاه موقت ما است.

یرونی هاي بولی این تنها یک بخش از تصویر است. این تنها سایه

ها را به ما نشان هاي سایه، سایهیا به عبارت دیگرروي دیوار 

  دهد.می

 هافرآیندچه رویدادهایی در درون باعث ایجاد این فازها و انعکاس 

 ،ایجاد جنبش معنويه شده است؟ بخش پنهان این داستانِ عدر جام

  گویند؟ اران درون در این باره چه میچیست؟ آموزگ

این  در همها، یک فصل دیگر براي پرداختن به پاسخ این پرسش

  کتاب نیاز داریم.
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  فصل دوازدهم

  همه چیز شعر است

  

 ،ردیمککه با هم در یکجا کار می نم ، یکی از دوستانپیشها سال

آمد تا با هم صحبت کنیم. او اخیراً بعد  نم در انتهاي روز به دفتر

ملحق شده ن وبه کلیساي مورم 1نومورم از ازدواج با یک خانمِ

تا تمرکز خود را در زندگی دوباره بازیابد.  بود، و همین باعث شد

ندگیِ اکنون ز واست هدف بوده شته بیقادر بود ببیند که در گذ

                                                           

1 Mormon 
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هدف و معنی داشت. ولی از آنجا که یک مهندس بود، با  او

  ن مشکل داشت.ودکترین و اصول عقاید مورم

دانست گوش دادم. او سعی هایی که او متناقض میمن به بخش

بیاورد، ولی مشخص بود که دلیل  خود کرد براي تفکراتمی

به  راي کمککرده بود. ب خلل ایجادیک بخشی از تعلیمات در او 

را با او در میان گذاشتم، ولی دیدم با وجودي که  او نظرات خود

داد، ولی به بخش درونی ناخودآگاه او پاسخ می نم هايِحرف

آگاه او همچنان در این مناقشه در حال دست و پا زدن بود.  ذهنِ

  آن شب او رؤیایی داشت.

اشی از ن صبح روز بعد به من گفت که در رؤیا همچنان با تناقضات

 از قتیشود. وبه او نزدیک می شخصی دیدبود که  درگیرتعلیمات 

 یح درشود. مستر نگاه کرد دید که مسیح به او نزدیک مینزدیک

ها انیتابید، تمامی نگرنور درخشانی از او میاو ایستاده بود و  مقابل

به بیرون فوران کرد. خود را در  مبا تالط نم هاي دوستو ناراحتی
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حال طلب کمک از مسیح دید. مسیح خندید و خیلی آرام گفت، 

  » اش شعر است.همه«

دوست من در رؤیا ایستاده بود و در این فکر بود که این حرف 

وع اي بزرگ شردایره را در بار مسیح دستان خودیعنی چه، که این

  »ست.اش شعر اهمه«و تکرار کرد  به حرکت داد

متوجه شد. چیزي فراتر از کالم به او منتقل شده  نم ناگهان دوست

بود. نه تنها دکترین و عقاید اصولی مکتوب شعر بودند، بلکه تمامی 

  زندگی، تمامی وجود، همه شعر بودند.

ظی و اللفتحتاصول دینی را نباید مکتوبات به عبارت دیگر، 

م، نیست. هر کالاللفظی خشک و خالی خواند، زیرا زندگی تحت

نمودي از روح هستند. دوست من ناگهان جهان  گیهر اتفاق، هم

  را از دیدگاه روح دیده بود. 
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، همانطور که پال بارها گفته بود، چیزي بیشتر كاهاي هدف کتاب

ود خاي برسانند تا بتوانند : جویندگان را به نقطهکه از این نیست

 را گسترده شده است هاآنماً طریق معنوي که در پیش پاي مستقی

رد خ در اعماق ترتر و عمیقعمیق روش شکوفا شدنببینند. این 

  است.

  آنچه دوست من آموخت اولین مرحله از دانستن بود.

اي مقاله تري را طیهاي عمیق، بینشیستکامیستی ایستروود، یک 

قرار داد با ما به ، در وبسایت خبري 1997ژوئیه  28که در مورخ 

  ك گذاشت:اشترا

  

. باشدراندن، چیزها و اشیاء میما در حین سخن» موضوعِ«

یا ... یک نسیم با بوي گل توانید یک موج درشما می

ه بش طرح اسلحه را بدون اینکه .. یک قنداق خویاسمین

 ولِبه ق – بیان، توصیف کنید. ولی ها تبدیل شویدآن
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یان، ب... حقیقت است ،بیان» یک چیز دیگر است.« -خودمان 

... جزر و مد نفس شما است*صوت* موجود در پس سخن 

  .است اول ... جهانِاست

  

  نامم.همان چیزي است که من شعر می ،بیاناز  میستی منظور

ی دارد، نبضرا به همراه نبض زندگی  ،این زبانی است که در خود

کند. آورده و آن را از خواب بیدار میکه روح را به حرکت در

اللفظی کلمات قادر به انجام اینکار نیست. این چیزي معناي تحت

اندازد، و با خود قدرت است که در بین خطوط متن طنین می

ها را به همراه دارد. این تأثیري است که به صورت نامرئی ناگفته

ساحل ما  همانند امواجی که به ،وجود داردمابین فضاي کلمات 

 از همه ،شودکلمات بیان می دم و بازدمِ کوبند. آنچه در پسِمی

  تر است.چیز مهم
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رد، نوشته منتشر ک هنر است كااي که پال توئیچل با نام در کتابچه

  بود:

  

ه باشد ، موسیقی نوشتکرده باشدهرکس که تا به حال نقاشی 

 او داند که حسی در درونمی ،اي ساخته باشدیا مجسمه

توان شود که قادر به توصیف آن نیست. به نوعی میایجاد می

ید تر هستیا اگر اینگونه راحت – خلسهگفت وارد نوعی 

ص یا شود که در آن هر حرکت او توسط شخمی -» حسی«

 شود. او هیچکنترل می ي اوچیزي خارج از خویشِ روزمره

 در گام بعدي کجاي استدالل و دانشی از اینکه قلمويِ او

او  ينقاشی را انتخاب خواهد کرد، یا اینکه اسکنه يصفحه

  ندارد... خواهد تراشید،کجاي سنگ را 

 بخشد. او آن راوجود می به آن این فکر نیست که هنرمند

 نمایش آن را به بیننده یا شنونده کند، بلکه فقطتوصیف نمی
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رودرو است.  كاهنرمند مستقیماً با  ،دهد. در این رابطهمی

و  خازعانه هنرمند ست که بگویم، هرچقدر کارِتباه نیاش

وارد  ،خود کارانجام حین در با این حال کوچک باشد، 

  شود.نوعی سفر روح می

  

خواهند هایی است که میدر پیش پاي آناین همان گام بعدي 

راز و اب، در کنار روح باشند: کمکی در مقامِ کنندهخلق یهمکاران

به ما  مخلوقات . ایناستشکل از طریق شکلی که بیکردن ایجاد 

 دست ما نیست. چیزيدر کامل  به طور هاتعلق ندارند و کنترل آن

این واقعیتی آگاه و زنده است که از کند. را هدایت می دستانِ ما

  دهد.شود و نگاه ما را تغییر میطریق ما جاري می

 ادراکات و خلق یابیم کهدر اینجاست که براي اولین بار درمی

معنوي دو چیز مجزا نیستند، بلکه حقیقتی غیرقابل تفکیک هستند. 

آموزند که می ،خورندشعر غوطه می يآنان که در رودخانه
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د. هر دونکنند ندارهیچ اختالفی با آنچه خلق می هاآن ادراکات 

ها ندارد. در حقایق یا واقعیت نیمهیکی هستند. این هیچ شباهتی با 

در برابر  ،هاي صرفحقایق و واقعیت نیمه مقایسه باید گفت که این

  جان هستند.، بیهاآن

 یقتتمام حقترین قوانین معنوي باشد: همین شاید یکی از بزرگ

گر روح از اکه توسط روح دیده و شناخته شود، و خواهد می

الهی براي  یقت است. روحِحق خویش آگاه باشد، آرزويِ او شورِ

عاشقان خداوند، خواهد شتافت. براي  خواستآغشته ساختن 

روحِ الهی تاروپود  و وي اي که بیدار شده باشد، روحِویندهج

  بافند.می زندگی را براي او

 چهو ایم تا خلق کنیم، و حال چه بدانیم پس به این جهان آمده

از  کلیدي این است که يندانیم، در حال خلق کردن هستیم. نکته

و مسئولیت آنچه به این جهان وارد مخلوقات خود آگاه باشیم 
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 ،گرشنکار در استفاده از توجه و این کنیم را بپذیریم. تمامی رازِمی

  نهفته است.

رد، ها را بیان ککه پال آن یاین اصول ،هایستکابراي بسیاري از 

ها موجی از جریان خالق را به همراه اکتشافات جدیدي بودند. آن

کردند. ولی قوانینی وجود دارد  آزاد ،معنوي حسی عمیق از آزاديِ

  که عاشقان باید بیاموزند. 

گر ی اگیرد، حتکنیم از حقیقت برتر نشأت نمیهرآنچه ما خلق می

برسد. باید تبعیض را آموخته و  رِ ماگونه به نظدر آن لحظه این

ه هایی کهاي خود را نخوریم. حتی اگر به وضعیتخواست فریب

خواستیم دست یابیم، چیزهایی وجود دارند که باید نهفته بمانند، می

باختگی موجود بین عاشقان، که نباید با دیگران به اشتراك مانند دل

  گذاشته شود.

لین و  بین دیوید ی کهگفتگوهایبه عبارت دیگر، در تمامی این 

شعري نهفته است. این  ،روي داد گذشتهسال  20 دراکنکار 
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 وشِتر هستند. انتقادات و رگفتگوها بخشی از یک داستان بزرگ

عجیب او به صورت پادتنی در مقابل مخلوقات جدیدي که 

تصویر خشن وندنقش بازي کردکردند، تجربه می هایستکا . 

 ایش گذاشت همانند عنصرياز اکنکار به نم سرسختی که دیوید

  جدید ایفاي نقش کرد. شعرِ این در توازن بخش،

ه ب دینیکه هر زمان این اصالً موضوع جدیدي نیست. این موضوع 

روي داده است. جهان نسبت به دین جدید  ،ه استوجود آمد

هاي معنوي بزرگی براي دهد، و این واکنش درسواکنش نشان می

  وند به همراه دارد.عاشقان خدا

ر د اکنکارولی زمانی که اکنون در آن هستیم فرق دارد. جنبش 

ها دهحال وارد شدن به فاز جدیدي است، و در نتیجه نیرویی که 

اکنون ظاهر متفاوتی به خود قرار داشت، در پس این مناقشه سال 

موجود در تحقیقات دیوید اکنون در حال ناپدید  گرفته است. نیشِ

هاي اي جدیدي که نقشهت، نه تنها به خاطر واقعیتشدن اس
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هم زد، بلکه به خاطر اینکه دست زمان ساعتی جدید و دیوید را بر

  جدیدي از شکوفایی را رقم زده است. يمرحله

عاشقان حقیقت خواهان آن هستند که شاهد این تغییرات پنهانی 

دست اندرکار در پس رویدادهاي  نیروهاي حقیقیِ –باشند 

ا درك ی بودن تر گفته بودم، حتی شاهدزندگی. همانطور که پیش

با مشارکت داشتن در آن برابر است. خود، آگاهی  بااین تغییرات 

  شویم. بدین ترتیب است که ما همکاران آگاه زندگی می

ولی هر آنچه که از طریق بینش شاعرانه حاصل شود حقیقی نیست. 

هم آلود شده و از و بیانِ هايروشها وارد یستکااز  بعضی

خواستند یا اثبات قدرت براي اکتساب آنچه مینیروهاي خالق 

اند، و اهمیت ها از راه زندگی جدا شدهاند. آنخود استفاده کرده

 تسلیمی را طی تالش خود براي حرکت از همکاري به-خویش

ها سقوط کردند زیرا متوجه فراموش کردند. آن» استادي« سوي
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خدایی تنها با -شناسی و آگاهی-خودهاي نشدند که وضعیت

  یابی نیست.قابل دست یاتفرض

وزه به کنند. امربسیارند کسانی که با این قانون معنوي مبارزه می

تر از دیگري نیست و همگی که هیچ کس بزرگ شنویممیوفور 

ها دسترسی داریم. به همین خاطر هیچ نیازي وضعیت به باالترین

ارزش قائل شدن براي دیگران و الگو قرار دادن دیگران  براي

و  هتعریف کرددیگران  براينیست. این داستانی است که مردم 

باعث موضوع ، ولی این دهند جلوهحقیقی  آن را چون خواهندمی

خواص  زاهمیشه  حقیقت شود. غفلتتبدیل به شود که این امر نمی

 هايِنژاد بشر بوده است. غفلت همچنین آموزگاري است که درس

رساند، بعد از اینکه از گوش دادن به همه دست را به دست ما می ما

  بکشیم.

 اصالحات مورد نیاز براي درك حقیقی ،در زمان داروینمتأسفانه، 

هاي پال انجام نشد. هاي آزاد شده طی آموزشقدرت و درست
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آموخت. می چرا؟ چون داروین هنوز داشت خود این اصول را

 قدیمی من پس از اینکه چند فصل اول کتابِ اخیراً، یکی از دوستان

 نم نوشت.  او داستان جالبی براي نم اي برايرا خواند، نامه نم

  نوشته بود:

  

ی مشتاق لبه دالی، دانجام دهی دداریبا توجه به کاري که سعی 

... ولی سیاست کلی من این است بگویم شماشدم این را به 

  گویم. که به هیچ وجه این چیزها را به کسی نمی

س دفتر اکنکار در الس وگااین اتفاق طی یک گفتگو در 

... یک روز بعد از اینکه (فالنی) را به خانه فرستادند. روي داد

قاً گفته بود که (فالنی) را آوردند تا جاي داروین به من دقی

تا بمانم و به او  خواسته بودندمن را بگیرد، ولی از من 

 مامابینِکرد کدورت فیسعی میآموزش دهم. حاال داروین 

ه ب م. از نظرآلود بودنداشک او کمی چشمانِرا رفع کند و 
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ده شما خسته  بینِ پایانِهاي بیهمان اندازه که من از جنگ

  بودم، او هم خسته شده بود ...

درست وسط حرف ناگهان تغییر موضع داد و این را گفت: 

دونی! قرار بود من فقط یک استاد موقت باشم. حداکثر می«

دو سال. ولی نفر بعدي حاضر نبود، براي همین مجبور شدم 

  »بمانم.

 طلبِمچنین  ،بین این همه آدمکه شدم، به خاطر اینکه ومن ش

ولی همین در ذهن من ماند و  بود، ا به من گفتهشخصی ر

  تسخیر کرد. ،نسبت به هرچه بعد از آن رویداد را دید من

ولی اگر به داروین بین  است همه چیز معلوم شده حاال دیگر

لی که خی دشویمتوجه می دنگاه کنی 1973تا  1971هاي سال

ا ب. حتی اختالفاتی که به بعد فرق کرد 1973سال  با داروینِ
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شکل خیلی تاریکی به خود  1973او داشتم هم بعد از سال 

  گرفت.

 %100که اساتید هرگز از قبل  من این است يعانهخاضنظر 

آماده نیستند، و پذیرش عصاي قدرت هست که باعث 

توانست مثل سال یآماده بشوند، و هارولد احتماالً م ودشمی

ن همی 1973به دست گرفت، در سال  که قدرت را 1981

  ؟د. البته خوب من از کجا بدانمبکن اکار ر

با این اوصاف، از وقتی داروین آن حرف را به من زد همیشه 

آماده براي رها  –بود که آماده نبود  اوباور داشتم که این 

  کردن.

  

مالقات کردم.  1973ترین فردي بود که من در سال داروین خاضع

  ولی چه اتفاقی افتاد؟
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 ،الس وگاس داشتیم ی که من و دوستم ازخاطراتطی همین تبادل 

ام دادم انج راي کتاب خودهایی که ببررسیمن در گفتم که به او 

زمانی بودم که داروین از آن به بعد خود را به عنوان یافتنِ به دنبال 

 در قید حیات. خیلی جالب اكکرد، نه فقط استاد ماهانتا خطاب می

متوجه شدیم که این اتفاق کمی بعد از  نم بود که من و دوست

انجام شده بود  نم بین داروین و دوست 1973صحبتی که در سال 

  روي داد.

آغاز شد، طی آن مقاله  جهان عرفاناین موضوع از یک مقاله در 

در  كااستاد «اشاره شده بود که در مکتوبات پال همیشه از عبارت 

، هر ده است. به عبارت دیگراستفاده ش» ماهانتا«در کنار » قید حیات

دو عبارت به یکدیگر متعلق بودند. بعد از این مقاله بود که داروین 

 به عنوان ماهانتا، استادك ادر تمامی سمینارهاي اصلی و انتشارات 

  در قید حیات معرفی شد. اك
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کردم که اگر داروین به هشدار پال در بعضی اوقات به این فکر می

چقدر فرق داد، گوش می 1971ماه ژانویه سال  هاي طریق نورنامه

  :کردمی

  

ن در اکنواو ي بعد حدوداً پانزده سال با ما فاصله دارد. ماهانتا

باشد ولی هیچکس از محل او خبري آموزش می يمرحله

نخواهد داشت. در این  خبرندارد و براي مدت مدیدي هم 

ت خدم در قید حیات كا، استاد ماهانتافاصله من به عنوان 

انتخاب شود، این  كاخواهم کرد تا زمانی که یک استاد 

بعد انتصاب شود خدمت  ماهانتايتا زمانی که  كااستاد 

 یخواهد کرد. پس هر کس که در رابطه با جایگاه یا عنوان

معنوي مدعی باشد دچار طمع شده و خصوصیات اساسی 

ه هیچ ب اکنکارگذاشته است. اساتید  را زیر پا كااساتید 
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بیعتی و ط بوده بلکه آرام تند نیستند،عنوان در رفتار خود 

  . دهستنگوي و در صحبت و رفتار گزیده دارندخجالتی 

مدعی پس از من هایی که موضوع عجیب در مورد آن

هستند این است که هرگز به فکر  ماهانتاجایگاه یا مقام 

شند به اسالمتی خود نیستند. کسانی که چنین ادعایی داشته ب

اساس است و این ها بیادعاي آننحوي تنبیه خواهند شد. 

ان بی را اشتباه یاظهارات ،قصد روي ازنشان از این دارد که 

ها آن نقصان رشد معنوي موضوع نشان از کنند و اینمی

  . دارد

  

 اقدامی از نوع خلق است که نه پیش ،حقیقی بیانِبه عبارت دیگر، 

ی که صحبت از آن جایگاهدهد. روي می درك کردنو نه پس از 

. قتحقییعنی افشاي  باشند، زمان و یکسانهمخلق و ادراك  در آن

ورد م خواهیم باشیمآنچه می ي برايابراز به عنوان بیانزمانی که 
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ن و پیامد آ را از دست خواهیم داد، آنچه هستاستفاده قرار گیرد، 

  خیلی وخیم خواهد بود. 

باالتر بیاموزیم. این  يقبل از صعود به مرحلهاین درس را باید 

گ بعد از مر هایستکادرسی بود که داروین و بسیاري از دیگر 

گر پال با آن دست و پنجه نرم کردند. ولی همانطور که نظارِ

وین تر است. دارها بخشی از داستانی بزرگخواهیم بود، تمامی این

 را تتعلیما در ي جدیداو هارولد مرحلهرا ایفا کرد نقشی که باید 

  . هیچ تصادفی در کار نبود. نمودآغاز 

  

  تارز ربازار با مالقاتی

  

 ،كا تبتی استاد ناگهان، که شدم تاریکی يکوچه وارد

 من رب عمیق او نگاه. بود ایستاده نم مقابل در ربازار تارز،

  کرد.می سنگینی
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 تحیا قید در كا استاد شدي متوجه آیا": پرسید ناگهان

 هب داشتی که ايتجربه آخرین در را چیزي چه داشت سعی

  ."کنماینطور فکر نمی":داد ادامه بعد و "دهد؟ نشان تو

 احساسِ ،خود شرابی با رداي استاد این ناگهانی شدن ظاهر

 طول تمامی در او زیرا کرد، ورشعله من وجود در یعمیق

 و صدا عللی به. بود من ذهن در به صورت مستمر روز

 نم فکرِت زیرین يالیه در درست ،صورت او از تصاویري

هر لحظه بر من ظهور  ممکن است که گویی ،بود جریان در

 رد که خود سیاه ریش و مو با بود، اینجا او اکنون و. کند

 با درخشش و شد،می ناپدید دم سپیده تاریک هايسایه

  . خود چشمانِ بخشِ آرامش

  "است؟ گذشته شب روح سفر منظورتان ": پرسیدم

  . داد تکان سر تأیید عالمت به او
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 روح هک ببینم داد اجازه من به هارولد کنم فکر": دادم پاسخ

 توضعی فردیت، اینکه و. کرد خواهد حفظ را خود فردیت

  ".است روح حقیقی

 کنجکاو صورت تا برگرداند را خود روي تارز ربازار

 را دکرمی صدا هانرده پشت از که سفیدي و سیاه يگربه

 شدن زدیکن براي درونی اشتیاق بین نظر به گربه آن. ببیند

 ماندن باقی و بقا براي خود طبیعی غرایزِ و كا استاد این به

 قدم چند تارز ربازار. بود افتاده گیر ،امن خود محلِ در

 و کند، نوازش را گربه نرم هايگوش تا زد زانو  و برداشت

  . کرد کردن خرخر به شروع گربه

 همراه به كا استاد حضور قدرت کردم حس اینکه از بعد

 که دمافتا فکر این به شد، معطوف گربه سمت به توجه او
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 رد. امجا انداخته تجربیات خود در را ارزشی با درس شاید

  :  گفت و کرد من به يرو او نهایت

 ،داریم که حیاتی قید در كا استاد این کن، توجه حال"

 را وي سیک کمتر و کندمی رفتار غیرمستقیم و ضمنی بسیار

 یسع او که بگویم مستقیماً خواهممی ولی. کندمی درك

 اکنکار امیتتم بتوانی تا کند منتقل وضعیتی به را تو داشت

 زمانی و هستی، نزدیک موضوع این درك به خیلی. ببینی را

 تو زا را آن نیست قادر چیز هیچ دیگر کنی، درك را آن که

  .  بگیرد

 ار راز این ،مطالعه سال همه این از بعد کنی تصور شاید"

 در که ندنیست زیادي افراد ،باش داشته یاد به ولی ،ايدریافته

 تمامی به. یافت خواهند دست نکته این به زندگی این

. نک نگاه هاتمامی جنبش به سیاره؛ این در مردم هايگروه
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 درك زیرا کنند سوءاستفاده فردیت از دارند سعی آنها

  .  اندنکرده

 تمامی هک است این باشی داشته یاد به باید همیشه که چیزي"

 هم با فردیت خاطر به ها،گروه این تمامی ها،جنبش این

 یعنی ،روح تنها که اندیافته دست راز این به هاآن. جنگندمی

 چیز هیچ. خداست هايجهان در عامل مرکزيِ واحد فرد،

 آن بدون چیز هیچ و. روح طریق از مگر ندارد وقوع امکان

 روح به تنها وجود، یا ،كا. یابدنمی وجود امکان

 هک است این معنايِ آن. دیگر چیز هیچ نه و پاسخگوست،

 رتقد بزرگترین به چنگ آورد، را روح باشد قادر کس هر

 مسیحیان که همانطور خود دارد؛ دستان را در شده شناخته

 یرگ تور در را دریا ماهی که همانند وقتی است گویند،می

  .  اندازيمی
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 و هاگروه تله در را خود پیوسته صورت به انسان چرا پس"

 دمکرات، بودیست، را خود وي اندازد؟می هاجنبش

وان خود را به عن ولی ابد،یمی دیگر نوع صدها و کمونیست،

 تعلقم باید کندمی احساس وي. یابد، هرگزفرد نمی روح یا

 ،تیاقاش با وي. گرددمی گروهی آگاهیِ دنبال به پس باشد،

 هب همین براي است، مقررات و قوانین تحت زیستن عاشق

 ناتوانی احساس تنهایی در وي. شودمی ملحق سازمان

یاتی عمل هايتیم وارد ،باال شوقِ با ترتیب این به کند،می

 ويجستج براي روح روشِ این. شود تا دنیا را تغییر دهدمی

  . بقاست

 هاجنبش این از که کندمی رشد آنقدر روح روزي اما" 

. ستندنی وي ناياغ به قادر هااین جنبش دیگر و رود،می فراتر

 که نم: اینکه نظیر کند،می سواالتی پرسیدن به آغاز روح

 به ادرق ،فرد از غیر به کس هیچ ولی روم؟می کجا به هستم؟
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 نیدنِرها سخت مسیر وارد روح سپس. نیست پاسخ دادن

 هک است اینجا در. شودمی فردیت خود مجدد کسب و خود

 دراز را خود یاري دست و شوندمی وارد کارزار كا اساتید

 کنکارا مسیر رسد فرا که زمان آن ،ترتیب این به و کنند،می

 چگونه اهاین تمامی ببینی هستی قادر اکنون. شودمی نمایان

   "شوند؟می مرتبط هم به

 مسیر راگ پس ":دادم ادامه بعد و "بله، کنم فکر ":دادم پاسخ

 به را اکنکار نام سازمانی است ممکن چگونه است، فردي

  "بگیرد؟ خود

 چیزي را عاري توانیمی کم خیلی عالم این در": داد پاسخ

 نیروي ،كا که زمانی ":داد ادامه و "بیابی، تناقض از

 تمامی کندمی شدن جاري به شروع جهان این در زندگی،

 کی باشد، گل یک است ممکن. گیردمی خود به را اشکال

 در سرابی است ممکن. شمسی يمنظومه یک یا رودخانه،
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 جاري جهان این در كا. باشد خدا از تصویري یا صحرا

 هب یافت، نخواهد مطلق را و کامل شکل هرگز ولی شودمی

 مرگ حال در همیشه. است تغییر حال در همیشه خاطر همین

 معج است ممکن. است تولد دوباره و پیشین هايقالب در

 در عصرها اینکه یا آورد پدید را معنوي عصر یک و شده

 هستند دهش شناخته اندکی براي تنها که سنتی هايآموزه پس

 ار آن نکن سعی پس است زندگی تمامی كا. شود پنهان

  .  دهی يجا کوچک يجعبه یک در

 نممک کند، ایجاب حیات قید در كا استاد مأموریت اگر"

 عداديت با است ممکن یا کند، استفاده سازمان یک از است

 در او. کند کار تیم یک عنوان به خود نزدیک افراد از

 وا پیروانِ که ايلحظه در ولی. است آزاد خود ابزار انتخاب

 هب آغاز لحظه همان در هستند، دیگران مافوق کنندتصور 

 سیر هاینک یا کنند،می "نبایدها" و "بایدها" مورد در صحبت
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 این هب   - کنندمی محدود را حقیقت سوي به فردي سلوك

. کنندمی ادایج مانع باشند، کرده کمکی اینکه جاي به ترتیب

 از را هاآن کند سعی است ممکن حیات قید در كا استاد

در این  را هاآن تواندنمی ولی خارج سازد، هاوضعیت این

 است نممک شود بد خیلی شرایط چنانچه و کند، اجبارمسیر 

 دنبال به تنهایی به را صحراها و کند رها سر پشت را چیز همه

 ،هستند خدا نور دنبال به حقیقی معناي به که کسانی

  .درنوردد

 فاقات گذشته در این زیرا دهی تکان را سرت نیست الزم "

 ایجاد اعثب همین البته. افتاد خواهد اتفاق نیز دوباره و افتاده

نگاه  یندهجو که صورتی در مگر ترتیب، این به. است تناقض

 به ادرق هرگز نکند، معطوف بیندمی به فراتر ازآنچه را خود

 اینچنین و. بود نخواهد اکنکار حقیقی هايآموزش لمس
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 تدس از دارد آن بیان در سعی استاد را که آنچه است ممکن

  .  بدهد

 جستجوي مختلف هايروش به خواهممی اکنون خوب،"

 یافتن هب قادر روح اگر. بازگردم کند،استفاده می روحکه  بقا

 یا شهرت در را آن است ممکن نباشد، فردیت  طریق از بقا

 تصویر دباش قادر روح اگر دیگر، عبارت به. بیابد رسوایی در

 حس است ممکن کند، حفظ دیگران خاطر در را خود نام یا

انشین ج دراین حس را  است ممکن یا. است یافته بقا که کند

 که مادري یا پدر همانند بیابد، خود در نوزاد یعنی خود

  .  باشدمی هاآن کودکانِ زندگی هاآن يانگیزه تمامی

 براي کندمی حس که برگزیند را شغلی است ممکن"

 به او مأموریت است ممکن. است الزم سازمان یک هدایت

 ايبق است ممکن یا شوي؟می متوجه آیا باشد، شکل این

 که قدیمی بسیار رازي ناشی از دریافتن احساسی در را خود
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 طریق مینه به نیز يسرّ مکاتبِ. بیابد خبردارند، آن از اندکی

 دانندمی برادري نظامی را خود هاآن. اندکرده حفظ را خود

 هايزمانِ تمدن از اعصار طول در خاص اسراري انتقال با که

چیزي از  اسرار است این ممکن. اندمانده باقیقدیمی، 

 را خود  افراد که زمانی ولی ندهد، آموزش را فناناپذیري

  . ندابیمی را بقا کنند،می حس برادري نظام این از بخشی

 رد،دا مقصودي یا هدف روح وقتی که اینجاست در نکته"

 رد،گیمی خود به را دیگران یايؤر که زمانی ولی. دارد بقا

 فرد کهمحضِ این به. داده است دست از را یحیات چیزي

 که هدفی یا کند، دیگري فرد هدف اساسِ بر عمل به شروع

 شوقِ و عالقه است، شده مشخص وي براي دیگران توسط

 منبع حرو برود، پیش گونهنیا زیاد اگر. شودمی تضعیف او

 که منبعی دهد،می دست از را هايِ خودایده و اشتیاق مهم
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 معنويِ هايجهان به و کرده خارج مشکالت از را وي

  .  کندمی هدایتدست باال

 بر عمل براي روح حقیقیِ آزاديِ که شدي متوجه پس"

 به رسیدن براي وي قدرت اساس ،خود آرزوهايِ اساس

 قدرت تو باشد، تربزرگ وت هدف هرچه. است موفقیت

 درتق و آزادي این با و. شودمی بیشتر آن به رسیدن براي

. بود خواهی ،خود عملِ هر براي عشق ترینعمیق شاهد

 آزادي، :بودم گفته هم قبالً که اي هستندجنبه سه همان هااین

  .عشق و قدرت

ر هارمونی د و هماهنگی باید گویندمی که هاییآن اکنون،"

 بدون. کنندمی اشتباه آزادي، بعد و باشد، اول اولویت

 زمانی ولی است؛ عمل یا تظاهر یک تنها هارمونی آزادي،

 الهی قانون از جلوه ترینعظیم هارمونی هست، آزادي که

 امروزي هايجنبش که است موضوعی این. بود خواهد
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 نوانع به روح مرکزیت این راز یعنی هاآن. گیرندمی نادیده

 تاس خاطر همین به. کنندمی پنهان را زندگی اجرایی عامل

  .شودمی پایمال شکل این به فردیت امروز، جهان در که

 خدایی هايجهان در آزادي داشتن آرزوي در اگر پس" 

 کنترل به قادر ابتدا باید باشی، مسافري معنوي خود تا ،هستی

 پلیندیسی و انضباط بدون که خواستی. باشی خود خواست

 کنترل را خود تجسم باید سپس،. توست دشمن بدترین باشد

. ندک تأیید یا کند محدود را آن چیزي نده اجازه هرگز کنی؛

 عنويم قدرت با منشأ تماس برقراري به شروع باید نهایت، در

. یکن زندگی كا طریق از و دروندر  بیاموزي باید. کنی

  .هستند ماجراجو و جسور افراد کنار در همیشه كا اساتید

 كا تاداس که ايتجربه از باید که است چیزي از بخشی این"

  "!کرديمی دریافت داد تو به حیات قید در
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   "کردم،نمی هم را فکر آن اصالً": پاسخ دادم

 من متس به انگشت با و داد تکان را خود سرِ تبتی استاد

 شمچ است که آنی از بیشتر كا همیشه": گفت. کرد اشاره

 زندگی وکامالً از سرشار ايخنده سپس".ببیند است قادر

  داد. سر دل ته از واگیردار

  

نوشتم، لطفاً فراموش نکنید که  1980این داستان را در اواسط دهه 

ن یاین فقط یک داستان است. ممکن است بعضی ادعا کنند که چن

  ده است.نوشته ش كااساتید مطالبی تنها براي توجیه وجود فلسفه 

بیایید صادقانه در مورد این داستان صحبت کنیم: قبل از روي دادن 

این اتفاق هیچ اطالعی از آن نداشتم. از کجا آمد؟ منشأ این آگاهی 

  کجا بود؟ 
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ه نظر ب» من« نظرات تغییر دهم کهاي این متن را توانم به گونهمی

باشد  ترما قابل پذیرش ناخودآگاه-. اینطور شاید در فرهنگبرسند

  دانم که این دروغ است.لی من میو

ز یافتم. اکنون ا را به دست داشت،ن مزندگی  سکان ي کهمنشأ

اه سازند آگآشکار می نم این تعلیمات درون را براي که کسانی

ا غرق واقعیت جدیدي از منشأ ن رآگاهی م ،هستم، و این ارتباط

  این خرد کرد. 

گران توانم با دیام را میتنها بخش بسیار کوچکی از آنچه آموخته

 توانم آن را به عنوان نظریات خودپس چطور میدر میان بگذارم. 

اهمیت بیشتري ندارد؟  خود خرداز  بروز دهم؟ آیا سرمنشأ این خرد

 به صورت داستان و اعتبار بخشیدن آنتر از نمایش چه راهی حقیقی

  ین تجربه را به زندگی من آوردند، وجود دارد؟به وجودهایی که ا

غذ روي کا من پاسخ به این سواالت در حین نوشتن و با قلم خود

را به روي آن گشود. کلماتی که انتخاب ن و آگاهی م تنقش بس
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در حالی که قلم به دست، پشت میز  ند،کردم هدایت شده بودمی

  نشسته بودم.

قیقت باره کامالً صادق باشیم. حهم گفتم که بیایید در این  ترپیش

یشتربآن یافت. نه  يتوان در تجربهاین داستان را تنها می و واقعیت .

این بهترین روش براي خواندن شعر  ،هادر بین تمامی دیگر روش

  است.

کند که ن روشن میم روزهایی را در ذهن يخاطره ،این داستان

ا راي محلی بها دیروقت در پارکینگ ساختمان شوهفته شبهر

هرگز با کسی در این باره صحبت نکردم هارولد مالقات داشتم. 

با  ،(به جز همسرم) تا وقتی که هارولد شخصاً در مورد این جلسات

  . کردصحبت  شروع به دیگران

را به عنوان یک جایگاه  استادخود با  يام که دیگران رابطهدیده

 بینند، یا به عنوان ابزاري براي کسب شهرت. بعد از اینخاص می

این یدنِ در برگزاز گذشته  شدیدتردیگر  گفتگو با ربازارتارز،
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. براي کسی که به دنبال آگاهی معنوي است ناتوان بودم روش

اال باشد. به همین خاطر وقتی داستان بپرخطر می بسیارچنین کاري 

چاپ شد تصمیم گرفتم از نام مجازي دان  اکنکارر انتشارات د

  استرایدر براي آن استفاده کنم.

من با اکراه تجربیاتی که با هارولد و داروین داشتم را در این کتاب 

ها خاطراتی شخصی هستند، ولی احساس زیرا این در میان گذاشتم،

زمانی که این تر از من داشتند. و ها هدفی بزرگکردم که آنمی

یري را به مسن نوشتم، متوجه شدم که هارولد شخصاً مفصول را می

  شد.هدایت کرد که به این کتاب ختم می

ه او توانم ببراي مثال وقتی از هارولد پرسیدم که به چه نحوي می

 عاشق این بودم کهاو چند پروژه به من پیشنهاد داد.  ،کمک کنم

ز اکرده باشم. یکی  یکنم که به نحوي کمک یکارهاي کوچک

ال هاي او و پاین بود که سخنرانی کارهایی که به من پیشنهاد داد

ها را براي انتشار در آینده ویرایش کردم. یکی را مکتوب کنم. آن
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هاي در انت كافردیت و پیغام با عنوان  را هاي پالاز این سخنرانی

هاي هارولد در مورد پال را فصل سه آوردم. دو مورد از سخنرانی

هم در فصل ده استفاده کردم. تا قبل از نوشتن این کتاب متوجه 

  داد نشده بودم. هایی که هارولد به من میترتیب خاص سخنرانی

همانطور که پیشتر بیان کردم، هارولد زمانی که به اکتشافاتی در 

راي ب به عنوان منبعپال هایی که مورد اوایل زندگی پال و کتاب

ها را با من در میان آن ،بردکرد پیمکتوبات خود استفاده می

 ها داشتگذاشت. او همچنین مشکالتی که با داروین در آن زمان

  گذاشت. را با من در میان می

براي تم تقریباً داش در آن زمان که رسدم میبا نگاه به گذشته به نظر

وجه که زودتر مت شدم. شاید بهتر بودنوشتن این کتاب آماده می

وارد دیگري با هارولد باعث شد که  يشدم. ولی مواجههمی

تري در رابطه با وجه پنهان کلیت این داستان شوم. کنکاش عمیق

  بود.  کنکارااین شروع تغییر نگاه من نسبت به این تعلیمات، یعنی 
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  هاي مقدسبازگردانیدن سنگ

  

 دیدته بار ش از یکهاي متمادي که استاد بود بیهارولد طی سال

بار زندگی در این جهان است که مردم . این بخش تأسفدشقتل  به

رف حیا  رفتار کرده هاکه متفاوت از آن کسانی ،کنندسعی می

ها هنوز ارزش گفتمان با تمام زندگی را از بین ببرند. آن را زنندمی

  اند. نیاموخته

وپا به ار خودهارولد به سفر نکه یک روز عصر درست پیش از ای

د به من گفت. او کمی در مورد خطراتی که مواجه شده بو د،برو

د هاي عجیبی به من زس به من نگاه کرد و حرفسکوت کرد و سپ

  که تا آن موقع هرگز نشنیده بودم:
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هیچ  تو باید به هند بروي. اگر از این سفر باز نگشتم، داگ"

	"اموزد.را بی آمریکا نیست که به تو آنچه نیاز داري درکس  	

  

به  تر باشند این بود کهعجیب نم آنچه باعث شد این کلمات براي

. هارولد نزدیک باشد مرگ که کردمهیچ عنوان فکر نمی

 نم يویدیا با هارولد داشتم برا-كاهایی که در زمینه کالس

بود  واضح نم و به نظر خیلی براي، اطمینانی درونی به همراه داشت

  . خواهد بودهارولد در این سفر امن  که

  گفت؟ را پس چرا چنین چیزي

ل، ساوان کیرپا هاي کیرپال سینگ و استادکتاب از آن، ها قبلمدت

ها داشت خوانده بودم. از اي که پال با آنسینگ را به خاطر رابطه

ن کننده بود. مکتوبات ای مأیوسها جالب ولی نظر من تعلیمات آن

 . شایدندشتداکم نوري نسبت به مکتوبات پال  يعلهاساتید تنها ش

 رتباشد و در زمان خود زندهشده نوري زمان باعث این کم گذشت



  فصل دوازدهم: همه چیز شعر است

1545 

 

دانستم. همچنین کتاب در آن زمان نمیولی من  ند،اهبود و پویاتر

ا نوشته بود را خوانده بودم زیر راداسوامی گذاربنیانسار باچان که 

ها تنکرد. ولی این کتاب یاد می خودتورات پال از آن به عنوان 

  بودم.  کرد که در جستجوي آنبه چیزهایی می اشاراتی

د از هند بونیز ها آموزگار معنوي دیگر مطالعات من مشتمل بر ده

اشتم اي ندها هم چیز زیادي نیافتم. خالصه بگویم، عالقهکه در آن

  د. داندر آن کشور جستجو کنم تا بفهمم چه کسی چه چیزي می

کرد: بعد پس من هم همان کاري را کردم که هر کس دیگري می

 را فراموش هاي عجیبِ اوحرف ز اروپا بازگشت،از اینکه هارولد ا

  کردم و به زندگی خود ادامه دادم.

. به رویدادن کرد هاي درون شروعولی اتفاق عجیبی در جهان

. داستانی ازلی در حال شکفتن نمایان شدن کردتصویري آغاز به 

بط آن مرت بهولی به نحوي من  بود، انگار چیزي خارج از زمان بود،

 شروع به ظهور کردند که گویی بخشی از یبودم. الگوهایی باستان



 تمام حقیقت

1546 
 

و  کردم، بررسی کردهحال بودند. هرچه بیشتر به آن نگاه می زمان

  گرفت.بیشتر شکل میکردم، میبه آن فکر 

 تجربه اکنکارهاي درونی را بارها در طول مطالعه انداستچنین 

 رنوشتم تا بهتکرده بودم. معموالً این احساسات ناملموس را می

 هابیاندادم، به ها ماهیت میبه آن ها را درك کنم. با نوشتنآن

کردم که تبدیل به ابزاري براي بخشیدم. معموالً حس میحیات می

ولد تهمچون  اینکار توان گفت. میامچیزي جهانی و باستانی شده

از طریق آگاهی است. این یکی از قدرتمندترین عناصر  بخشیدن

هاي پال بود که دوست داشتم به شخصه تجربه موجود در نوشته

  کنم.

ي کردم که گویی دنبالهولی در این مورد خاص احساس می

 تانام که به سختی در بین انگشظریف یک شهاب سنگ را گرفته

  گرفت. چیزي که به سختی شکل می –شود حفظ می نم
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و به ا ک مرد جوان بود. آموزگار معنويِ اوی داستان در مورد سفرِ

چ بدون هی گرداند،بود تا به معبدي در شمال هند بازداده  ی رالوح

توضیح دیگري. مرد جوان هیچ چیزي در مورد محتویات آن لوح 

خص مش رفتپیش می بیشتر دانست، در واقع، هرچه داستاننمی

  مثل جواهري باستانی یا یک سنگ مقدس است.آن شد که می

ت. دانسمرد داستان هیچ چیزي در مورد هدف حقیقی این سفر نمی

دانست چیزي با ارزش است که عصرها از آن حفاظت شده تنها می

 هايبند ازسعی کرد در مسیر طوالنی سفر خود  است. در نتیجه،

  .ه بگیردفاصلاجتماعی 

 را مانتمرد جوان آن معبد را به سختی پیدا کرد و ا ،در نهایت

 ودبا خ پی برد که جواهري که به این موضوع سپستحویل داد. 

. اکنون او سنگ خارج کرده بودندکرد را روزي از معبد حمل می

را  ها قبل به عاریه گرفته شده بودمقدس یا لوح باستانی را که مدت

شمند این شیء ارز . همچنین متوجه شد که بازگشتگردانیدباز می
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ها قبل پیشگویی شده بود. او در سوابق مشاهده کرد به معبد از مدت

 دهیردانبازگباالخره به معبد  ،که نوشته شده بود این شیء با ارزش

  خواهد شد. 

وقتی مرد جوان در معبد به مطالعه پرداخت متوجه شد که چیزهایی 

تر وجود داشتند که آموزگار او هرگز چیزي عظیماز یک تعلیمات 

ی از یهابرد که بخشها نگفته بود. سپس به این موضوع پیاز آن

را یگر د يها. وقتی که لوحهاستداشته شده مخفی نگه ،تعلیمات

هاي جا افتاده شد و ناگهان متوجه شد که خواند متوجه بخش

  کنند.ها یکدیگر را کامل میچطور تمامی آن

به شهود دست یافت و متوجه شد که او در این لحظه مرد جوان 

ها شده هاي باستانی را به خود جذب کرده و بخشی از آنلوح

است. اکنون او تعلیمات را با خود همراه داشت، و متوجه شد که 

نها . هدف ته استاو به این سفر بود فرستادنواقعی  همین دلیلِ
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ازیافته بلکه او نیز در این سفر ب بازگردانیدن یک سنگ مقدس نبود،

  شده بود. 

ید. لرزمی نم قلم در دستانِ ،نوشتمهنگامی که این داستان را می

توانستم این داستان را در کاغذ بیاورم چون هنوز خیلی هنوز نمی

در به قاکرد و آن بر من سنگینی می يبزرگ بود. سایه نم براي

تر از خیلی غیرقابل وصفهم داستان  اکنون. حتی درك آن نبودم

  کنم. آن را توصیفآن است که بتوانم 

دادن کرد. رویاهاي ري شروع به رويدر این زمان اتفاق دیگ

ندیده تا آن زمان  اکنکاردیدم که از روزهاي اول تکراري را می

 اساسلی وگرفت، که اشکال مختلفی به خود میبودم. رؤیایی بود 

  پال توئیچل بود.  يهاي گمشدهآن یافتن نوشته

هایی از دوران جوانی پال بودم، خیلی بعضی اوقات به دنبال نوشته

 را آغاز کند. بعضی اکنکارزمانی که نوشتن در مورد  از ترقبل

د ... وهاي قدیمی که به او متعلق بهاي پال... یا سکهاوقات کتاب



 تمام حقیقت

1550 
 

آوردم. را از زیر خاك بیرون می هاي دوران کودکیِ اوداستان

ه دنبال . ولی بکردمشه در حال یافتن چیزي بودم که جستجو میهمی

  دانم. چه چیزي بودم؟ نمی

ز تقریباً کمی بعد ا این رؤیاها آغاز شد، چه زمانیدانم از دقیقاً نمی

در  ها راتعلق داشت و من آن به پال ی بود کهیافتن نوارهاي کاست

. در الس وگاس پیدا کرده بودم اکنکارهایی در دفتر قدیمی جعبه

  مانند یافتن گنجی فراموش شده بود. 

تمامی نوارها را یک به یک بررسی  به محض اینکه اجازه یافتم،

ه هاي پال گوش دهم، بلکنه فقط براي اینکه به سخنرانی کردم،

هر نوار را دنبال کنم تا زمان و محل ایجاد هر کاست  خواستم ردمی

اینجا  .ها را مشخص کنمترتیب زمانی و مکانی آنتا  را تعیین نمایم

هم  ها را بهبود که متوجه شدم شخصی قبل از من محتواي کاست

نکه به جاي ای ،ها در کنار هم باشندخنرانیوصل کرده تا موضوع س



  فصل دوازدهم: همه چیز شعر است

1551 

 

اهد . شمثالً موضوع عشق، هاي پال به صورت ممتد باشندصحبت

  و مدفون شده بود.  ها پنهانفاش شدن چیزهایی بودم که مدت

 را براي نگشت، ماز اینکه هارولد سالم از اروپا باز چند ماه بعد

هاي قدیمی پال دعوت کرد. رویاهاي تکراري باز بررسی بایگانی

می ها و مکتوبات قدینامه يبار وقتی به مطالعهشروع شد، ولی این

پال پرداختم متوجه شدم که به دنبال چیز دیگري هستم. چیزي که 

  پیدا کنم. هاپوشه آنتوانستم در نمی

کردند که رؤیاها ادامه داشتند. همیشه این حس را به من القا می

  شم.با ام، چیزي که باید به دنبال آنداختهگویی چیزي را جا ان

اي قدیمی هدر بین نسخه ،اشتم در کتابخانهسپس یک روز، وقتی د

کردم، اولین سرنخ خود را پیدا کردم. هاي هندي جستجو میکتاب
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آیا این نسخه برخوردم.  22به کتابی با عنوان اشعار سار باچان، جلد 

  ؟کردسارباچان بود که پال از آن یاد می هايدیگري از سري کتاب

د. ولی انتشار آن توسط یک بله، اشعار سارباچان از همان قلم بو

 هند، که در گروه کامالً متفاوت انجام شده بود، جایی در آگرا،

ها فقط یک کتاب نثر به آن نامیده بودند. 3آیین اصیل نام خود را

نام سارباچان نداشتند، بلکه دو کتاب شعر هم تحت همان نام 

 اداسوامیر بنیان گذارداشتند، که همگی توسط شیو دایال سینگ، 

  رسید؟نخ به کجا مینوشته شده بود. این سرِ

 مکشوفاتی که بعد از آن روي داد تا کلیت کنممیدر اینجا سعی 

را بیان کنم. از اینکه بخشی از این داستان کسل کننده است و 

ن ، ممکنبیان می فهرستی از اسامی که هیچ معنی براي شما ندارد

                                                           

2 Sar Bachan Poetry II 
3 Parent Faith 
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ازل متوجه معناي این قطعات پ ،خرکنم در آرا ببخشید. ولی فکر می

  خواهید شد.

 اینگونه بود که وقتی بیشتر بررسی کردم، اولین چیزي که آموختم

یعنی همان جایی که  ،راداسوامی این بود که مرکزیت گروه بیزِ

در  لآیین اصیکیرپال سینگ و ساوان سینگ واصل شده بودند، 

ونه بود . اینگمشتق شده بودند آیین اصیلها از ، یعنی آنآگرا بود

ی کرد. شروع به خود نمای کامالً متفاوتی از گروه بیز يریخچهکه تا

کتاب شعر سارباچان را منتشر نکرده بودند و  ،این دو هیچ یک از

هاي مهمی از کتاب نثر را هم حذف کرده بودند زیرا با آنچه بخش

 يسندهخوانی نداشت، با وجودي که نویدادند همآموزش می

  بود. ها آندین  گذاربنیان ،هاآن

ها سفارش دادم، و با خواندن آن آیین اصیلهاي بیشتري از کتاب

تر رمتر و گشوم. شعله گرممتوجه شدم که به چیز مهمی نزدیک می

  شد. می



 تمام حقیقت

1554 
 

را تحریک ن ها کنجکاوي مچند مورد از اطالعات موجود در آن

 ، که یکی ازراداسوامی گذاربنیان يکرد. براي مثال، برادرزاده

ان ، فردي بود به اسم سودارشنیز بود هاسنگیترین ستسرشناس

دار سینگ بود، که پال در دوران . آیا این شخص همان سو4سینگ

  به آشرام او رفته بود؟ خود جوانی

ه اهللا تولد پال ب جالب این بود که سودارشان سینگ در حوالی زمانِ

سودار  ،خر عمر خود آنجا ماند. از نظر پالآباد رفته بود، و تا آ

. سودارشان کردفوت  1937یا  1936هاي سینگ حدوداً در سال

  فوت کرد. 1936سینگ در دسامبر سال 

را  1981به سال چاپ  آیین اصیلوقتی یک کتابچه کوچک از 

انگیز دیگري برخوردم. کتاب در خواندم به موضوع شگفتمی

در  5آبادکه در انتشارات پیشاهنگ اهللا مورد داستان یک تناسخ بود

                                                           

4 Sudarshan Sing 
5 Allahabad Pioneer 
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اي که در ین اتفاق براي خانوادهمنتشر شده بود. ا 1906سال 

آباد، نزدیک به جایی که درست بیرون اهللا» حلبی يجاده«

 زندگی آیین اصیلت گوروهاي دارشان سینگ و سانت ساسو

 هکردند) روي دادها نزدیک یکدیگر زندگی میکردند (آنمی

هرگز اسم این جاده را هیچ کجا در مطالعات قدیمی خود . بود

نشنیده بودم. ولی وقتی پال در مورد محل زندگی سودار سینگ 

ست در» حلبی قدیمی است يجاده«کرد، گفت که در صحبت می

 کدیگریآباد. آیا این همان جاده است؟ توصیفات مشابه اهللاز بیرون 

ه مشابه دیگر اشتباهاً یک کلمهستند. آیا پال مثل بسیاري از دفعات 

  را بیان کرده است؟

  کنند؟ها چه چیزي را اثبات میولی این چه اتفاقات جالبی،

از نظر من این بدان معنی نیست که سودارشان سینگ همان سودار 

دانم، سودارشان سینگ سینگ است. در واقع، تا آنجا که من می

هند را ترك  هرگز هرگز آشرامی نداشت، و در تمام عمر خود
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نکرده بود. و هرگز خود را به عنوان گورو معرفی نکرد، هرچند 

  . شناختندبعضی او را به عنوان استاد می

توجه من را شدیداً به خود جلب کرده  ،با وجود اینکه این اتفاقات

تري بودم. وقتی با این موارد برخورد ، هنوز به دنبال چیز مهمندبود

کنم. بسیار قدیمی را دنبال می یپاهایردکردم که کردم حس میمی

به جا مانده از ارتباطات  رد دنبال کنم، کردمولی آنچه سعی می

مکتوبات سانت  يهاي روي دیوار. با مطالعهمعنوي بود، نه سایه

کردم که دارم به آن نزدیک حس میآیین اصیل سات گوروهاي 

  شوم.می

از  رتگرمبه نظر خیلی  هاهاي آنآگاهی معنوي در نوشته يشعله

یا کارهاي کیرپال  زهاي گوروهاي بیموجود در نوشته يشعله

ها از تعلیمات آن آگاهی ماهانتا يدیدم که عصارهسینگ بود. می
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درتمندتري ق مِها تأثیر صوفیزتعلیمات آن ،به نظرتراود. همچنین می

  سنتی داشت.  6یسمِکرویکرد سی زبی نتاداشت، در حالی که س

ال به تعلیمات پ ،همانطور که قبالً گفته بودم، در بسیاري از موارد

. زتر است تا گوروهاي بینزدیک آیین اصیل هايت گوروسانت سا

س ها تماولی هرگز شواهدي مبنی بر اینکه پال تا به حال با آن

ت ها چیزي برداشهاي آنفیزیکی برقرار کرده باشد یا از نوشته

   ام.کرده باشد، ندیده

کردم یک سر نخ آنچه قصد دارم بگویم این است که سعی می

وي آمد که پال به نحدرونی را دنبال کنم. به نظر خیلی محتمل می

تبط ها مرت گوروسانت سااز درون، و نه از بیرون، به تعلیمات این 

انت س. ولی این موضوع تا وقتی که کتابی از پنجمین ه باشدبود
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مسجل نشد. کمی بعد  نم خواندم براي 7به نام بابوجی ت گوروسا

  از مواجهه شدن با این متن، قطعات پازل کنار هم قرار گرفتند.

  

گیرد، قرار می ت گوروسانت سادر حضور  8زمانی که جیوا

ر دبه مقدار کمی حتی  بعد کند واز او وصل دریافت می

رود، از چرخ تولد و درون به سمت آگاهی کامل پیش می

شد. حساب او با اربابان کارما بسته شده  مرگ رها  خواهد

وان ت. سپس میرسدل به آخر کار خود میو ارتباط او با کَ

مرگ فائق آمده است ... این جان کالم گفت به نحوي او بر 

است ... راداسوامیآیین  تعلیمات  

ماندن به جریان صوتی، یا براي باقی، شبددستیابی به سعادت 

 ت گوروات سناس ر دارشانِصورت درونی یا بیرونی د

شوند. اگر روح به آرامی وارد همگی به یک جا ختم می

                                                           

7 Babuji 
8 Jiva 
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به همراه حس شکرگذاري  سرسپردگیفروتنی کامل و 

بار، و همچنین به سانت سات گورو شود، حتی براي یک

تر از عالی بسیارعشق نثار کند ... حتی براي یک لحظه، 

  اشد ....بمیاعصار متمادي تمرینات معنوي براي پرداختن به 

. تنها از ]نام یا کالم خدا[قرار دارد  نامدر مرکز جریان شبد، 

طریق برقراري تماس با جریان شبد است که کارماي فرد به 

 ها وکند. در مواجهه با سختیآرامی شروع به سوختن می

این تماس براي ما آرامش و التیام به همراه آورده  ،مشکالت

دهد تا این مشکالت توان تحمل ما را افزایش میو آرام آرام 

  کمتر آسایش ما را به هم بزنند ...

دوست نزدیک پیرو است. او یک  ]ت گوروسانت سا[او 

موجود باستانی است. روح هم باستانی است. وقتی این دو با 
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را به یاد  از یکدیگرشوند، شناخت قدیمی هم رودررو می

  آورند.می

  

 نهاي قدرتمندي ماین متن، حس کردم که جریانبعد از خواندن 

کشند. کتاب را کنار گذاشتم و توجه خود را به را به درون می

  جلب کردم تا بفهمم که چه چیزي است.  یسمت این کشش درون

 یک جهان نظرگاهتقریباً خیلی سریع خود را خارج از بدن و در 

ق یک قایشد، مانند عظیم یافتم. نوري داشت به من نزدیک می

کرد، ناگهان به یاد بزرگ عبور می یکوچک که از اقیانوس

رده بود. توصیف ک دندان ببراولی افتادم که پال در کتاب  يصحنه

وجودي شد که هم الزمان بود و هم آشنا. او دست آن نور تبدیل به 

خود را به سمت من دراز کرد و حس و تصویر آن لحظه آنقدر به 

مایزي توانستم تبود که نمیبود نزدیک آنچه پال توصیف کرده 
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زده بودم. من دست این وجود عظیم را ها قائل شوم. شگفتبین آن

  گرفته و به سفر خود با او ادامه دادم.

  چطور چنین چیزي ممکن بود؟ چه معنایی داشت؟

 يآن شب من یک رؤیا داشتم. در رؤیا، خود را مشغول مطالعه

ین متوجه نور عظیمی شدم که به کتاب بابوجی دیدم و در همین ح

اي هبین نوشتهشد، این همان چیزي بود که من در من نزدیک می

بودم. در رؤیاي خود، هیچ شکی نداشتم.  آن به دنبالقدیمی پال 

  رسیده بود.  راه خود جستجوي من به پایان

هاي بعد طی هفته منوالبه همین  تقریباًاین رؤیا دو یا چندبار دیگر 

 شکی نداشتم. آنچه به دنبال آن هیچ خود تکرار شد. در درون

عناي دانستم هنوز مگشتم را پیدا کرده بودم. ولی در بیرون نمیمی

  آن چیست.
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ه بابوجی بود، ک خود ،ت گوروهاسانت سا يآخرین فرد در سلسله

ترین پیرو او (سانت داس فوت شد. نزدیک 1949در سال 

 يدي بعت گوروسانت سا) پیشگویی کرده بود که 9ريماهشوا

هاي خود را ظهور خواهد کرد، ریش 1960اوایل تا اواسط دهه 

 کند، ولی موضوع اینجاستکند و لباس غربی به تن میاصالح می

  کس به این ترتیب شناسایی نشده است.که هیچ

ن راي غربیاب آیین اصیلهاي مورد استفاده توسط بسیاري از تکنیک

ه یی کهامثل رژیم سبزیجات، خوردن غذا موارديبیگانه است، 

هاي طوالنی مدت. توسط گورو برکت داده شده باشد، و مراقبه

 يهند هايهاي گوروهمانطور که پال گفت، این چیزها با سنت

  مطابقت دارد، ولی براي غربیان مناسب نیست. 

ابوجی هاي بنوشتهکردم ارتباط درونی که از طریق وقتی سعی می

ایجاد شده بود را درك کنم، اطالعات و منابع بیشتري شروع به 

                                                           

9 Sant Das Maheshwari 
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واندم خ بابوجی در کتابِ ،نمایان شدن کردند. براي مثال، بعد از آن

، دومین 11رهبر سرشناس تئوسوفی، با سالیگ رام 10آنی بیسانت که

ش او آموز ازمالقات کرده و  آیین اصیلدر سلسله  گوروتساسان

یگ حضور و تعلیمات سال يدیده است. آنی بیسانت آنقدر شیفته

ها براي رام شده بود که نزد او ماند تا آموزش ببیند. تئوسوفیست

اینکه آنی بیسانت را متقاعد به برگشتن بکنند یک هیئت به آنجا 

فرستاند، تا به او بگویند که به او نیاز دارند. این سؤال براي من 

 که دبود که باعث شآیین اصیل ه بود که آیا تماس او با مطرح شد

  وجود داشته باشد؟ او  هايههاي مشابهی از آگاهی در نوشتجرقه

ده نامی» کتاب قرمز کوچک«جولیان جانسون هم وقتی آنچه خود 

 آن کتاب را سالیگ تماس داشت،» طریق اساتید«بود را خواند با 

 اداسوامیرنگلیسی بود که اصول نوشته بود. این اولین متن ا 12رام

                                                           

10 Annie Besant 
11 Salig Ram 
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ها قبل از مالقات با ساوان داشت. جولیان جانسون مدترا در بر

لیان همین کتاب بود که جو ،ه بوداین کتاب را خواند زسینگ در بی

  برانگیخت.  ت گوروسانت سارا به جستجوي 

غییر ت  راداسوامیدیگري هم به خاطر تماس با  ينویسندهزندگیِ 

یک فصل کامل از کتاب خود به نام  13جدي کرد. پال برونتون

 او هايِترین کتاب، که یکی از معروف14مرموزجستجویی در هند 

 15آناند ساروپ ازهایی که است را به توصیف جلسات و آموزش

  اختصاص داد.  ،داشت آگرا در

هان نوشتم، ناگاین کتاب را می م ازجالب بود که وقتی فصل ده

متوجه شدم که این دو نویسنده، یعنی جولیان جانسون و پال 

برونتون، همان نویسندگانی بودند که هارولد وقتی از کسانی 

هاي درون و دانش درونی دسترسی پیدا گفت که به کتابخانهمی

                                                           

13 Paul Brunton 
14 A Search In Secret India 
15 Anand Sarup of Agra 
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ت انگش همانطور که هارولد گفت، اند، به آن دو اشاره کرد.کرده

این تعلیمات اصیل دسترسی داشته مرکزِ قادر هستند به اري شم

ه این ببه عنوان کسانی که در این راه موفق شده بودند باشند، بعد 

 آیین اصیلدو نفر اشاره کرد. هر دوي این اشخاص به تعلیمات 

  .16دسترسی داشتند، همانند آنی بیسانت

واصل  لآیین اصیموضوع جالب دیگر این بود که ساوان سینگ در 

 سنگ بابوجی چند مرتبه شرکت کرده بود،در ستشده بود. ساوان 

کرد، روي زمین ها شرکت میو هر زمان که در آن ست سنگ

  نوشت. ها میپیش پاي بابوجی در کنار دیگر ست سنگی

ت انت ساسبود که با  ان سینگ آخرین فرد از گوروهاي بیزساو

 دلیلِ موضوعرابطه مستقیم داشت. آیا همین آیین اصیل ي گوروها

که ست اگر کسانی تمامی دی نسبت بهمکتوبات او  بودن دارترجان

کردند؟ آیا به همین خاطر است که دنبال می او را در تعلیمات بیز

                                                           

16 Annie Besant 
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اوان سینگ به با س فته بود که سلسله اساتید گروه بیزپال یکبار گ

رد آخرین فاو ر است که به این خاط این موضوع پایان رسید؟ آیا

  واصل شده بود؟ آیین اصیلدر این سلسله بود که توسط 

، لآیین اصی ترمکتوبات قدیمی در نور يرشته با ردیابی این

که در کارهاي بابوجی یافته بودم را در  آگاهی ماهانتا يعصاره

  ادامه داشت؟ آگاهی تا کجایافتم. این  هم آنجا

، فصلی معروف از 17مانیسوککه  وقتی را همین جرقه آگاهی

خواندم، را می 19ها، کتاب مقدس سیک18بانث صرَگورو گ

، پنجمین گورو در 20گورو آرجان راکردم. این فصل  مشاهده

د ب را بیش از چهارصاکه اولین بار گورو گرنث ص سلسله سیک

   .است تألیف کرده بود، نوشته 1604سال پیش در سال 
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  ام:آن را آوردهدر اینجا متن کوتاهی از 

(آن یکتا) را به یاد داشته باش که برکت بر جهانیان  كانام 

  افشاند.می

شماري زمزمه کرده و به خاطر را وجودهاي بی آننام 

  سپارند.می

عنی ترین کالم، یمقدس الهی،نویسندگان تمامی کتب 

اند. را یافته كا  

  . خداستنام  ،کالمگویند که این آنان می

وجود داشته باشد، حتی به مقدار  كا او، قلبهرکه در 

  کمی، هیچ ستایشی قادر به توصیف این شخص نیست. 

  گردند. عاشقانی هستند که تنها به دنبال یک نگاه تو می
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آه اي خدا، مرا در آن جماعتی قرار ده که به خداوند 

  . اندترینمقرب

  آورد.با خود صلح و شادي به همراه می خداوند نام

عصاره در قلب تمامی عاشقان حقیقی خداوند جاي این 

  دارد.

هاي مرگ و با به خاطر سپردن یاد خدا، روح چرخه

  زندگی را رها خواهد کرد. 

  ...تدایسکنار می ارباب مرگ با به خاطر سپردن یاد خدا،

به خاطر سپردن یاد خدا در ست سنگ و در بین  ارمغانِ

  .شود ..یب میصعاشقان حقیقی خداوند ن

ترین واال بدون تحریف نوايبا به خاطر سپردن یاد خدا، 

  ها را خواهیم شنید ...بهشت

  این جهان براي یاد داشتن خداوند خلق شد.
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  در آنجاست. اویاد شود،  خداوندهرکجا 

مرحمت  این تعلیمات را خداوندکه  براي آنانی

  نماید، می

 را از برکت خود نامخداوند موهبت به یاد داشتن 

  دهد.به وي ارزانی می گوروي حقیقی حضورِ

  

ن اال مي بابوجی در بآگاهی در این متن و نوشتهجریان شباهت بین 

ها اصول موجود در آن دو نبود. بلکه که کرد. تنها شباهت آنورا ش

اي بود که بعد از خواندن کتاب بابوجی به من همان آگاهی و شعله

  دست داد.

گورو  ،گذار آیین سیکبنیان، به به گذشته مسیر خود يادامه در

رسیدم، کسی که پال بارها نام او را به زبان آورده بود.  ناناك

. که 21متنی است به اسم جاپجیگورو ناناك ترین نوشته از معروف
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نوشته شده بود، این کتاب با این عبارت آغاز  1522در حوالی سال 

  شود:می

Ekankar satnam karta purakhu.  

تصادفی  گورو ناناكهاي ها و نوشتهشباهت موجود در حرف

هاي قدیمی خود به واژه، نیست. پال در یکی از سخنرانی

Ekankar  به عنوان منشأ نامEckankar  اشاره کرده بود. ترجمه

  جمله آغازین جاپجی به این صورت است:

  

  .تمامی وجودمنشأ الیزال ، نام حقیقی، یکتاواقعیت 

  ،نفرتبدون ترس، بدون 

  زمان، زاده نشده و خودکفا،بی

  روشنایی بخش از طریق برکت،

  پیش از اینکه اعصار آغاز شوند،، حاضر در آغاز
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  آه ناناك، اکنون حاضر است،

  همیشه هست. آن

  

که اولین  اینجا بود در اند، ولیبا اینکه دقیقاً به یک نحو بیان نشده

ردم. کردپاي این آگاهی را یافتم. چه ردپاي عجیبی را دنبال می

  داده بود. قرار ما برايِاین پازل از پال چه قطعات عجیبی را 

این تار و پودهاي بیرونی و درونی به شکلی عجیب و عظیم در هم 

ا کردم تتنیده شده بودند. در هر گام بیشتر به درون نفوذ می

گر حال دیکسب کنم.  روحتر از بینش معنوي ري شفافتصوی

ود بودم همان آگاهی ب ی نداشتم که آنچه در حال تجربه کردنشک

 رونیظاهر بینوشته بود؛ هرچند  دندان ببرکه پال از آن در کتاب 

هویتی بر روي آن است  ولی مهرِ آن طی عصرها تغییر کرده است،

  ا از قلم بیاندازم.که به هیچ وجه دیگر قادر نیستم آن ر
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ن هاي درونی را در آاولین جایی بود که این شعله ناناكهاي نوشته

ود خگورو آرجان هاي یافتم. سپس این شعله رشد کرد و در نوشته

، گشیو دایال سینو در تعلیمات  ،تولسیرا نشان داد. آن را در شعر 

افتم، ی اصیلآیین و جانشینان او در سلسله  ،راداسوامی گذاربنیان

ین ب موجود بسیاري در این بین وجود داشتند. با وجود اختالف

هاي استفاده شده توسط این آموزگاران، و نحوه بیان و تکنیک

 واحد ها، هویتآنهاي شخصی ژگیاختالفات موجود در بین وی

  که کرد.ورا شن موجود در هسته مرکزي این آگاهی م

تئوسوفی نیز با این  نیان گذارب، 22واضح است که مادام بالواسکی

جریان تعلیمات تماس برقرار کرده بود. بعضی از محققانی که 

تماالً احکه عنوان نمودند  ا بررسی کردند،هاي او رزندگی و نوشته

را با  یً زمان،ه استبه هند و تبت داشت وي طی سفرهایی که

                                                           

22 Madame Blavasky 
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، ده بوده استیگذران ،تانت ماسمکتبی مشتق شده از  ،23هاناث

ها نزدیک است. مابقی محققان احتمال زیرا تعلیمات او خیلی به آن

 ي وي مبنی بر وجودنظریهو  ،دانندمی راداسوامیتماس او را با 

جا براي راهنمایی نژاد بشر به این محرمانهکه به صورت  اساتیدي

  شمارند.از همان مکتب برمیرا نشأت گرفته  آیندمی

ندان دبا تمامیت این آگاهی را در سفر  ي خودر تجربهپال اولین با

 1957توصیف نمود. زمانی که اولین بار این کتاب را در سال  ببر

دید. همین تجربه را در با کیرپال سینگ آموزش می نوشت،

ام، ولی عجیب است که این آگاهی، این هاي بابوجی یافتهنوشته

ی یا تر از بابوجقدیمی تر و خیلیخیلی گسترده درونی، يشعله

  کیرپال سینگ بودند. 

من سلسله آموزگاران معنوي را در بسیاري از مکاتب مطالعه 

ها و تبودیس ،های، تبتکسی هاي صوفی،ام، از جمله سلسلهکرده

                                                           

23 Naths 
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. هرچند که تعلیمات بیرونی این مکاتب از عصري به تانت ماس

 آگاهی درونی اتفاق برايولی این  عصر بعد منتقل شده است،

هاي رومی محتوي آگاهی براي مثال، آموزش .ه استفتادنیها آن

ه ، و هرچه او نوشتندبوداو فراتر از جانشینان بعد از خود و درکی 

  شود. مطالعه می نظام مولوياکنون در  است، حتی

توان از آغاز تا به امروز اي بودیسم را میعادات و رسوم پایه

 .دنهیچ شباهتی با هم ندار هاآن ی درونیولی آگاه جستجو کرد،

ا ارتباطی به در صد سال گذشت نذروشنگري آموزگاران  شاید

ت شباهتی توان گف، ولی به ندرت میپانصد سال گذشته داشته باشد

. ممکن است بعضی از تصاویر یکسان باشند، ها وجود داردبین آن

 اتاکتسابولی تغییرات عظیمی در آگاهی روي داده است، و 

  . اندآموزگاران تغییرات عظیمی کرده

یچ یک هیچ شباهتی با ه كاساتید ا يیکبار پال گفت که سلسله

از ادیان معنوي ندارد زیرا وي به این آگاهی درونی اشاره داشت، 
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زده کرد کشف را شگفتن نه به شکل خارجی آن. ولی آنچه م

از دوران  ،نهویت واحدي در طول زما ،این بود که این آگاهی

  . قادر نبودم بیش از آن به عقب بروم.ه استداشت گورو ناناك

 تانت ماسپدر به عنوان کبیر را  ،هرچند بسیاري از محققان

ولی من قادر نبودم آن شعله را در تعلیمات وي بیابم.  شناسند،می

ه پال همانطور ک را كاتعلیمات کبیر تمامی عالئم تعلیمات رفیع 

 موجود در رسد که آگاهیولی به نظر می دارد،اشاره کرد در بر

سیاري از انند بگردد، همتري باز میتعلیمات کبیر به عصر قدیمی

  . هاي قبل از اوصوفی

  بودم چه بود؟ این آگاهی واحد چه بود؟ پس آنچه یافته

زگاران واین آم اگر چنین اتحاد و یکپارچگی در تمامی مکتوبات

 توان نتیجه گرفت که تمامی آن ازآیا نمی معنوي وجود داشت،

مشتق شده است؟ وقتی این سوال را از خود پرسیدم، معناي  یک

نها پارچگی تتر شد. چنین اتحاد و یکروشن نم تمامیت آن براي
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نفر باشد. تواند اینچنین حفظ شود که در دستان یکدر صورتی می

هویت  آگاهی و تواند چنین یکپارچگی و پیوستگیِمی روحتنها 

  را بالتغییر حفظ کند.

گورو توان این شعله آگاهی را از زمان می وجوديولی کدام 

  سال پیش حفظ نماید؟ 500تقریباً از  ناناك

چیزي از پرسیدن این سوال نگذشته بود که پاسخ آن را تشخیص 

را آغشته کرد، و گویی معمایی ن آگاهی م ربازار تارزدادم. تصویر 

  فاش شد.  نم برايبزرگ 

امکان دست به دست شدن این آگاهی بدون تغییر شکل و قالب 

وجود ندارد. آنچه  انآموزگار یک از هر براي تطابق با آگاهیِ

 ،اي بود که هر یک از این آموزگارانشاهد آن بودم، سرچشمه

  اشتیاق و تعلیمات خود را از آن دریافت کردند. 
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تحول عمیقی در من شکل گرفت. تمام دید من را  ات،با این ادراک

 تغییر داد. ناگهان متوجه شدم که چیز زیادي كانسبت به تعلیمات 

  دانستم. نمی ،از این آموزگاري که پال بارها از آن گفته بود

ز کردم، در درون، بخشی ایتارز فکر م گویی که وقتی به ربازار

و به ر ات،اي در ارتفاعتصویر صخرهمن در کنار او ایستاده بود. 

 پیش چشماندر همچون اقیانوسی  که ییهاها و درهسوي کوه

 شبیه به جایی در تبت  .بر من نمایان شد ند،گسترده شده بوداو

 ،وجودآن بخش از جهان بود. در حضور این  نزدیک بهشمالی یا 

نگریست، متوجه چیزي شدم که هرگز به گستره کل جهان میکه 

  دانستم.پیش از آن نمی

سال سن  500پال که ربازارتارز  يمن همیشه در مورد این گزاره

بودم. چه حرف عجیبی. بیان چنین چیزي که هیچ  تعجبدارد در 

تواند داشته باشد؟ راهی براي اثبات آن وجود ندارد چه دلیلی می

در جاي درست خود قرار  تمامی قطعات پازل گوییولی اکنون 
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 يیک نشان دیگر بود که پال از خود به جا گرفته است. این هم

باز  ک سنگ مقدس دیگر که باید به منشأ خود. یگذاشت

  گرداندم. می

 تارز، تفکرات او از درونِربازاربه ، وجودتوجه خود به این  عطفبا 

  :تراویدمی، گویی از یک چاه عمیق به من آگاهیِ من

  

طویل از وجودهاي  يهر یک از ما در مرکز یک سلسله«

معنوي هستیم که تا بینهایت به قلب خداوند ادامه دارد. 

  هستند. ما روي گویی نیمی در عقب و نیمی در پیشِ

  کند.این براي همه صدق می«

و  مبیاموزیآییم که به افراد خاصی پس ما به این جهان می«

اند ما به این جهان آمده دادن به تعلیمخاصی که براي  افراداز 

  »آموزش ببینیم.
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ترین حس عشق و فروتنی را در این کلمات احساس عظیم

کردم. گویی که تمام وجودها و تمامی زندگی را لمس 

  کرد.می

  »آموزگاران شما چه کسانی هستند؟«از ربازارتارز پرسیدم 

  او گویی از یک چاه عمیق به من رسیدند:دوباره افکار 

  خالص. فراتر از کالم. عملوجودهایی با «

  »تاکوجودهاي س«با خود فکر کردم 

داد و با من تصویر ربازار تارز که سر خود را تکان می

  را به خود جلب کرد.ن توجه م ،کردمخالفت می

صرفاً کلمات و اسامی که «خرد او بر من اینچنین وارد شد 

  »نام است را توصیف کنند.کنند آنچه بیمیسعی 
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یدم. با را داشتم د تر از آنچه انتظار آنیري خیلی عجیبسپس تصو

 ربازار تارز بر جهان، اکنون ظریف تأثیرات ها شکوهنگاه به قرن

هایی که ودوجتوانستم ببینم که این، در برابر تأثیرات نامرئی می

  نیست. هیچ چیزي آموزگار او بودند، 

  

ر اي اثآموزگاران من ذره«افکار او اینچنین بر من وارد شد 

زي تواند تمایگذارند، کسی نمینمیباقی  زباناز خود بر 

  »قائل شود. سوگمادها با خود نمابین افعال آ

  

نامیم می كاساتید اکه ما  مسافران معنويدرك من از مأموریت 

 جدید و پرمعنا در ي کامالًتغییر کرده بود. اکنون من شاهد چیز

اولین  بینم. برايمی اکنکاردر تعلیمات تارز  به ربازاراشارات پال 

اکنون شاهد این هستید که  بار واقعیت تمامی آن قابل درك شد،

 هاییهاي اخیر بارقهبا وجودي که آموزگاران معنوي در طول قرن
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از این آتش درون را دریافت کرده بودند، تعلیمات پال براي اولین 

  بار ما را به منشأ آن باز گردانید.

 علیمش، و تمامیت آگاهی آن بودم. این اکنکارآن اکنون من شاهد 

داشته بود و سال اخیر زنده نگه 500آن را طی  ربازار تارزبود که 

آمد. همانطور که پال عنوان اکنون براي اولین بار به نمایش درمی

علیمات ت این باسودار سینگ کرد، با وجودي که اولین بار از طریق 

یت ربازار تارز بود که او تمامتماس پیدا کرد، ولی بعد از مالقات با 

  تعلیمات را توانست ببیند. 

او  تا نام استاد خود را بگوید، خواسته شد گورو ناناكوقتی از 

به  ،»نسیم با خود آورد«تعلیمات را امتناع کرد. او فقط گفت که 

او هم همانند پال به این نتیجه  این معنی که از درون آمده بود. شاید،

وجود دارد. در نهایت پال متوجه شد که  دیگريرسیده بود که 

ار از آموزگاري به آموزگ ربازار تارز نامرئیِ اتچگونه تحت تأثیر

  دیگر هدایت شده بود.
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و  ها و مکتوبات عارفان و مقدسین را خوانده بود،پال تمامی نوشته

بین تعلیمات معنوي جهان به دنبال آن  درو  کردال میردي را دنب

کرد. هیچ بود. او درست همانند من این شعله را دنبال می یکتا

آنی  تعجبی نیست که او مکتوبات جولیان جانسون، پال برانتون،

 ها نفر دیگر را جمعو ده گورو ناناك، مادام بالواسکی، بیسانت،

د. ناگردهاي مقدس را باز میآوري کرده بود. پال هم داشت سنگ

أ منشسرکرد تا تعلیمات را به را جمع می ي همان شعلههاجرقهاو 

  .آگاهی آن خود باز گرداند. به تمامیت

حوي من به ن. و که پال گفت بود همانطوراین، بینیم که در آخر می

 هاي مقدس یافتهسنگهم خود را در داستان ازلی بازگردانیدن 

  بودم.

آگاه شدن از آنانی که براي آموزش ما به – کشف آموزگارِ خود

هاي مقدس بخشی از بازگردانیدن این سنگ –اند این جهان آمده
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است. این قلب و جان طریق معنوي است: باید آموزگار خود را 

  بیابیم. این یک جستجوي درونی و بیرونی است.

شد.  آغازبه من گفت  هارولد کهجستجوي من با کلمات عجیبی 

زي بین هیچ تمای حقیقی باشد، بیانانی که بحث بر سر زم البته،

رسند جا که این دو به هم میادراك و خلق وجود ندارد. تنها در آن

  . توان یافترا میطریق 

  این معناي تعلیمات زنده است.

  

  ایجاد جنبش معنوي

  

جستجوي  مبنی بر ،هایستکاتوصیه دیوید لین به  ،به طرز عجیبی

حقیقتی جدید را براي من به همراه  ،خود منشأ واقعی تعلیمات

  . داشت داشت، ولی نه به آن علتی که دیوید منظور
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هاي کیرپال ها نفر که براي یافتن منشأ تعلیمات پال، کتابمن با ده

، دندبو دیوید شرکت کرده زبی سنگر سترا مطالعه کرده یا د

 راً درست مثل من ناامید بودند زیرا قادر به یافتنام. اکثصحبت کرده

نبودند. دیوید در مورد اساس حقیقی ها در آنارتباط درون  همان

هاي توان در سایهکرد. ارتباطات معنوي را نمیاکنکار اشتباه می

روي دیوار یافت. براي یافتن ارتباط حقیقی باید از درون خود 

  جستجو را آغاز کرد.

من بود. شاید معناي آن براي همه یکسان نباشد. ولی  ياین تجربه

وي با جستج نم نظر به هاي مقدس،سنگ درست مانند داستان ازلیِ

اب دیوید، یابیم. کتبه معناي حقیقی دست می تعلیمات، واقعیمنشأ 

ها را دریده و به خواست تا حجابخود از خواننده می يبه شیوه

 تنِتوان با کاسلی تمام حقیقت را نمیفراتر از ظواهر نظر اندازد. و

م تار و خواهییافت. اگر می آن جوانب فیزیکیِ تاتعلیمات  سطح
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 نويهاي مقدس را به قالب معپود پنهان زندگی را بیابیم باید سنگ

  . بازگردانیم خود

 من چیز دیگري را هم کشف بعد از به پایان رسانیدن این داستان،

همچون یک  ،در درون خود بودم بنیاديیرات کردم. شاهد تغی

ودم تمامیت و پایداري در خود بشاهد همراستایی و تطابق فیزیکی. 

  . وجود نداشتکه تا قبل از آن 

شود باور من بر این است که نقصان همین عنصر است که باعث می

. »اشتیاق معنوي افسار گسیخته شود« ،24به قول میستی ایستروود

ود. گویی ب آنچه هستن نیاز داشتیم فقط بیشتر از به آ آنچه واقعاً

یش تعلیمات بیرونی را به نما درونی خود، يپال با استفاده از رابطه

ري دیگشخص ولی ارتباط فیزیکی را رها کرده بود تا  در آورد،

. از طریق همین تطابق و همراستایی بود که طریق براي آن را بیابد

                                                           

24 Mysti Easterwook 



 تمام حقیقت

1586 
 

 همعنوي و هم از نظر فیزیکی. باالخرهم از نظر  من استوارتر شد،

  را ببینم.  طریق یتقادر بودم تمام

قدیمی اشاره کرد  ايهاي خود به نامههارولد در یکی از سخنرانی

بود که در سن هشت  نوشتهدر مورد یک وجود  نامه، که پال در آن

ا آن وجود گفت که ت« هارولد گفت سالگی بر پال ظاهر شده بود.

» رد.افظت خواهد کمحاو وقتی پال به بلوغ برسد، از سالمت معنوي 

شد، تنها چند سال بعد از اینکه  ههشت سال 1917پال در سال 

ر شد. بابوجی در اکتب آیین اصیل سانت سات گورويِ ،بابوجی

پال به آشرام سوامی پریمانادا ملحق  ،فوت کرد. یک سال بعد 1949

گشت. در شد، و در آن به دنبال آموزگار معنوي جدید خود می

 کنکارانهایت او با ربازار تارز تماس برقرار کرد و او تعلیمات کامل 

  .آشکار کردوي  برايرا 

قید  ك دراستاد ای که مقام به عبارت دیگر، پال در طی شش سال

ي هیچ آموزگار ریق را به نمایش نگذاشت،تمام ط ،را داشت حیات
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اگفته ن قادر به انجام چنین کاري نیست، زیرا جستجو و کشف خرد

شود. این جستجویی درونی می طریقاست که خود باعث ایجاد 

است، ولی به تماس فیزیکی هم نیازي هست. ارتباط فیزیکی بخشی 

همان علت  کند در بردارد. ایناز جریان را که مدار را کامل می

  فیزیکی است.  استادوجود 

م دیگر ه يکند. یک جنبهاین ما را به موضوع جدیدي هدایت می

به من نشان دادند که دوست  مدرطول تحقیقات اساتیدهست که 

 ،دارم قبل از اتمام این کتاب آن را در میان بگذارم. این سرنخ جدید

 کند. ولی نقش مهمی در ادراكما را به مسیر دیگري هدایت می

  کند.می بازي» ایجاد جنبش معنوي«اي واقعی معن

ال را مطالعه پ شده توسط هاي پیشنهاداولین بار وقتی فهرست کتاب

هاي سرنخ جدید مواجه شدم. اینجا بود که با نوشته یککردم با 

  زیر مواجه شدم:
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 افراديتوسط  ،گسترده بنیاد یک جنبشِ سازيِآماده

 ،هام شود که ادعاي اصلی آنتواند به بهترین نحو انجامی

یک  اولِ هايکنش؛ است سخنوري در بیان و در نوشتار

دارد؛  25متعصب فرد یک نیاز به استعدادهاي ،واقعی جنبشِ

مل توسط مردان ع ،و در نهایت استحکام بخشیدن به جنبش

  گیرد...گرا صورت میو عمل

د متعصب به آن افراجنبش هستند،  دارِمور علَمردان سخن

د و مردان عمل آن را مستحکم نبخشمی فیزیکی ماهیت

  نمایند ...می

قوت یا شاید لزوم دوام یک جنبش باشد،  يشاید این نقطه

 شوند،یمها را باید افراد مختلفی که جانشین هم که این نقش

ایفا کنند. اگر یک شخص یا اشخاصی یکسان یک جنبش 
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هدایت نمایند، معموالً به فاجعه ختم  آن تا بلوغ ابتدارا از 

  شود. می

  

ت را شگفن ها مواجه شدم، توضیحات آن موقتی با این پاراگراف

 ور بود. هرچند صفت متعصبپال یک فرد سخن زده کرد. مشخصاً

باشد، ولی باور کامل او به کارهاي پال حد می براي داروین بیش از

وي را تبدیل به رهبري عالی در رشد جنبش کرد. و البته هارولد 

  است.  کارگرا در سازمان و فردي عمل

ال این سو نم زده کرد. برايرا شگفتن الگوي تحول اکنکار م

در روزهاي اول  تريژرف فرآیندهايایجاد شده بود که آیا 

  . باشم داشته است که من نادیده گرفته اکنکار وجود

یک ار يبه نوشته مؤمن حقیقی را در کتاب معروف هاي باالحرف

خطاب » کارگر فیلسوف«خواندم، شخصی که پال او را  26هافر

                                                           

26 Eric Hoffer 



 تمام حقیقت

1590 
 

کرد. هافر نتایج تحقیقات و مطالعات خود را در مورد موضوع می

 مطرح کرد. وي بینش و مشاهدات یک متفکر بزرگهاي جنبش

  گذارد. حقیقتاً مستقل را به نمایش می

 لِبه مشک» مؤمن حقیقی«کردند با وجودي که بعضی فکر می

تري بزرگ در واقع هافر به موضوع خیلی ها اشاره دارد،پیروان فرقه

این  مانند بسیاري از دیگر نظریات بزرگ،اشاره داشت. متأسفانه، 

براي  هکوچکی ک يدر جعبه بینش نیز آنقدر کوچک شده است تا

ن . پاراگراف نهایی ایقابل استفاده باشد، جاي گیردمصرف عموم 

  است: دیدگاهمیزان اشتباه بودن این  يکتاب نشان دهنده

  

چهار اختراع یکی از  ،تعصب ،ج.ب.س. هالداناز نظرِ 

بعد از  1400 سالِ تا قبل از میالدسال  3000بزرگ مابین 

حی مسی –. این یک اکتشاف یهودي باشدمیمیالد مسیح 

 ریضیِم مبتال شدن به اینبا که بود. و جالب است که بدانیم 
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آسا براي رشد و نمو به ابزاري معجزه از هیچروح، جهان 

  ابزاري براي جان بخشیدن دوباره. به  – دست یافتممالک 

  

هاي بسیار بزرگی اشاره دارد که جهان ما را تغییر داده وي به جنبش

است، همانند انقالب فرانسه و آمریکا، رنسانس و عصر روشنگري. 

آمریکا به عنوان افراد متعصب یا مؤمن حقیقی  گذارانبنیانما به 

ها را در تشدید ین نقشها اکنیم، ولی به قول هافر آننگاه نمی

  نویسد:گري ایفا کردند. وي اینگونه میغیانهاي طشعله

  

هاي ور قرن هجدهم فرانسه آشناترین نمونهسخن مردمانِ

قراوالن یک جنبش عظیم ه پیشافراد هوشمندي هستند ک

 روشنگر که کلیسا و سلطنت را رها کردند ... فرانسویانِشدند

 اي ازکردند با خود شعلهبردباري را موعظه میو علیت و 
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وز هم که هن داشتندگرایی به همراه تعصب انقالبی و ملیت

  پابرجاست.

  

افرادي که در توهم  ماًحقیقی الزا ینِبه عبارت دیگر، مؤمن

صور افرادي که در ت در موردن واژه ای بلکه ، نیستند.باشندگمشده

ود خنی کردن آسایش و زندگی و مأموریتی که ارزش قربا جهادي

  .رودبه کار مینیز  را دارد،

  

از دید مؤمن حقیقی، مردمی که هیچ انگیزش مقدسی 

. از هستند شخصیتبدون و  بدون اصالتندارند، اشخاصی 

طرف دیگر، مؤمنین حقیقی که ایمان و باورهاي مختلفی 

د انگیز نسبت به یکدیگر دارندارند، هرچند دیدگاهی نفرت

درت ق با این حالدیگر را بدرند، یکو حاضر هستند گلوي 

  . گذارندبه آن احترام مییکدیگر را تشخیص داده و 
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آرمانی ارزشمند نشأت گرفته است براي این قدرت که از النفسی و 

 . ولیو بالتردید است آشکار ،ی که آن را تجربه کرده باشدهر کس

. ودشلگدمال  ممکن است با ایجاد چنین جنبشی، فردیت همچنان

 ان گذاربنیممکن است دقیقاً خالف آن چیزي باشد که  نتیجه این

  نویسد:است. هافر اینگونه میدر نظر داشته جنبش 

  

ها به دون ایمان به مطلقي سخنور قادر است خود بنابغه

ادامه دهد. او همان قدر که براي حقیقت ارزش قائل  زندگی

است، براي جستجوي آن نیز به همان میزان ارزش قائل 

موجود در  بستانِ–دهاست. وي از چالش تفکرات و از ب

برد. اگر وي به ایجاد و فرموله کردن یک لذت می مباحثات

فلسفه یا دکترین بپردازد، نتیجه بیش از هر چیز نمودي از 

 ینِیک آی یو اصول یعمل يتا برنامه استو استدالل نبوغ 

، باور و ایمان يهاي گرسنهجدید .... ولی متعصبین و توده
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تمام باور خود را با ایمان تقدس به آن دوخته و آن را تبدیل 

کنند. مسیح، مسیحی یک آیین جدید می يبه سرچشمه

  مارکس هم مارکسیست نبود.  نبود،

  

توان گفت می ،را استنتاج کنیمکیست ي ادر کلمه ،اگر معناي پیرو

. حتی هارولد هم آشکارا تردید یست نبودکاکه پال توئیچل هم 

خود را نسبت به جایگاه مناسب پال در وضعیت کنونی اعالم کرده 

پال مکتوبات خود در مورد اکنکار را اینگونه  است. به یاد آورید،

  آغاز کرد:

  

تک نفره است. من صخره نشین  يصخره نشینی یک فرقه

گزیدم خاطر براین اصلی و تنها پیروي آن هستم. این نام را به 

نوان یک اي به عتا بیانگر رویکرد من نسبت به فرهنگ توده

 يباشد. این نام براي این است که نشان دهنده یمشت پوچ
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ها است؛ مردي مردي آویزان از صخره و در امان از توده

خشن و در تضاد  جوانِ شادتر از مردانِ انه،بیرون و نه بیگ

این است  هاکه ادعاي آن 27هاییکامل با اگزیستانسیالیست

  تواند داشته باشد.که انسان هیچ امیدي در زندگی نمی

ب و غریب هیچ راهی براي شکال مختلف این تمدن عجیاَ

نیدن به جز روي برگردانگذاشته است  باقی نشیناین صخره

گر دیبراي یافتنِ  جستجو همرنگ و متحد و يجامعهاز این 

 تان.ریمباد، الرنس عربستام پین،نشینانی چون بارون، صخره

را، ناسازگار، فردگ هایی چونها لقبافرادي که به آن

  شده است.  دادهو منزوي  طغیانگر،
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بینید؟ ولی چطور ممکن است آیا عنصر طغیانگري را در اینجا می

اي تنها سفهد؟ آیا چنین فلنتی تبدیل به یک جنبش شوچنین تعلیما

  کند؟فردگرایان و ناسازگاران را به خود جلب نمی

شش سال بعد از اینکه پال داستان صخره نشین خود را گفت طی 

  کرد: بیان كافردیت و پیغام با عنوان  را یک سخنرانی متن زیر

  

بار  ، زمانی که اولیننمکمی نگاهبه پنج یا شش سال پیش 

ام. در بینم که تغییر کردهرا منتشر کردم، و می كاتعلیمات 

 آیند هممی كامردمی که براي یادگیري تعلیمات بین 

ها، بینم. خیلی چیزها تغییر کرده است؛ جمعتغییراتی را می

کنم و باز بعدها مالقات ها و مردمی که مالقات میگروه

که با رشد پیغام، فردیت  کنمحس میمن کنم. می

تر شده است. و همیشه حس من این بوده است که کوچک
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مهم نیست؛ فقط ابزاري هستم که براي انتقال  ،من فردیت

  شوم. پیغام مورد استفاده واقع می

 گیرم و دقیقاً هم بعضی اوقاتگویم مورد استفاده قرار میمی

اه ر ینطور هست. اگر فردیت سعی کندکنم که همحس می

ضربه خواهد خورد. به جایی  ،انتقال پیام را مسدود کند

رسد که گویی فردیت هیچ جایی ندارد، و واقعاً هم می

 هیچ جایگاهی كاهمینطور است. فردیت در کارها و پیغام 

، زیرا به هر حال وجود آن تا حدي الزامی استندارد. البته 

در من در یک جسم انسانی هم در حال زندگی هستم. و 

ته هاي خویش انسانی را داشنتیجه باید فردیت و تمامی جنبه

  باشم. 

کنم که بعضی اوقات فردیت مانع به همین خاطر حس می

شده است. پس  هم دانم سد راه شماشود، همانطور که میمی

کند بتوانیم امیدوارم وقتی نفس یا فردیت قد علم می
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ما واقعی ش دانم که این خودیکدیگر را ببخشیم، زیرا می

   من نیست.  واقعیِ دانید که آن خودنیست، و شما هم می

  

ار هاي اول اکنکقدم ناظر برداشتنِ پال توصیف کرد که چگونه

بود تا اینکه توانست محکم در جاي خود  همانند یک کودك نوپا

. البته منظور از این حرف جنبش ببیندایستاده و هدف خود را 

هاي دانست که در دورههمچون پدري مهربان میاکنکار بود. و پال 

هم  یلدلمتفاوتی دارد. به همین  مختلف نیاز به توجه و نگهداريِ

رفتار عجیب و غریب فردیت گرایی به از تمرکز خود را از 

  همکار خدا تغییر داد. موجود در خودگذشتگی 

این بدان معنی است که با عبور جنبش از فازهاي مختلف، 

. حول استتغییر و تکند زیرا دچار متفاوتی را اقتضا میهاي کیفیت

توان تنها زمانی با همان گروه اقناع کرد این ملزومات جدید را می

خود را تغییر دهد،  ،که آن گروه حاضر باشد به خاطر جنبش
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درست همان کاري که پال انجام داد. ولی ممکن است بعضی قادر 

لی شدید ها خیییرات براي آنبه پذیرش این تغییر نباشند. این تغ

  که دیگر تعلیمات مثل قبل نیست. است. گویی 

  

  نویسد،باره میهافر در این

 وشمنده گذارانِبنیانباري که بر سر علت سرنوشت تأسف

این است که هرچقدر به  آید،می هاي گستردهاین جنبش

د، بپردازنمتحد  تالشی در رابطه با ورزي و ستایشسخن

  گرا هستند ...اشخاصی فردیتهمچنان 

ور در فضاي جنبش پویا فردي بیمار مرد خالق و سخن

است... نتیجه این است که وقتی جنبش شروع به حرکت 

ته کنار گذاش به زور کند، وي داوطلبانه انصراف داده یامی

از طرف دیگر، از آنجا که وي قادر نیست وجه شود. می

 تبدیل بهس از مدتی دارد، پانتقادي خود را ساکت نگه
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ده یشود. بدین ترتیب ... وي به انزوا کشمرتد میفردي 

  .. .ي اعدام میابددر جوخه خود را شود یایا تبعید می شود،می

 تر،بیش هاي بزرگ با نمود یافتنعلت اینکه چرا جنبش

که بر آن  سیستمیآزادي فردي کمتري را نسبت به 

اند ب يدهندهفریبقدامات ا ،دهنداند بروز میارجحیت یافته

اي حساس قدرتی است که جنبش را در مرحله يتشنه

فرا رسیدن آزادي اغوا  يمردم را با وعده يو توده دزدیده

توان گفت تنها کسانی که واقعاً در این کند. در واقع میمی

ه نابغپیشگامان  همان ها خیانت شده استفرآیند به آن

  هستند.

  

در اکنکار با این مشکل دست و پنجه نرم  هاکه قدیمیام بارها دیده

قابل درك  نم اند و این موضوع به صورت مستقیم برايکرده

کرد است. به یاد دارم که پتی سیمپسون یکبار گفت که حس می
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کنندسنگ را آغاز میهاي ستهاي جدید وقتی کالسیستکا 

ي هایستکا. دهندرا از دست می كابخش مهمی از طریق انفرادي 

 هاآن ر کناردهایی مطالعه کنند زیرا کسی قدیمی مجبور بودند به تن

 سنگهاي ستها پیش از ورود به کالسنبود. این باعث شد آن

ارتباط درونی قدرتمندي برقرار کنند. به عبارت دیگر، پتی به 

گفت که زیاد خود را درگیر آگاهی هاي جدیدتر مییستکا

  الزاماً طریقی انفرادي است.  كاگروهی نکنند، زیرا طریق 

ولی با گذشت زمان، جنبش اکنکار رشد کرد و قدرت آگاهی 

گروه با آن افزایش یافت. به همین خاطر بعد از اینکه داروین استاد 

ها دیگر د. آنها اکنکار را ترك کردنشد بعضی از قدیمی

رد را کپال می ها را مجذوبِگرایی که آنتوانستند آن فردیتنمی

ها ا براي آنگر رداروین قادر نبود نقش یک بیگانه یا طغیان بیابند.

داشته باشد. او بیش از هر چیزي راوي و مبلغ بود. ولی آنچه جنبش 

ایبند و پنیاز داشت یک شخصیت عجیب و غریب نبود، بلکه یک 
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حقیقی در تعلیمات بود که داروین توانست این نقش را به  ؤمنِم

  خوبی براي آن باز کند.

یز به کنند بیشتر از هرچبسیاري از کسانی که اکنکار را ترك می

خاطر این تغییر فاز بوده است تا چیزي دیگر. از دیدگاه آنان، 

 اکنکار تغییر کرد و دیگر مثل قبل نبود. مطمئن هستم که این الگو

  دهد.در ابتداي هر دینی رخ می

فراد اد. بعضی ندهخود ادامه می رشدکند و به تعلیمات تغییر می

وقتی اکنکار وارد فاز دوم و تحت رهبري داروین قرار گرفت آن 

را  گرایی قدیمیها دیگر آن فردیترا ترك کردند زیرا از نظر آن

 ا تركهارولد آغاز شد اکنکار ر نداشت. دیگران وقتی رهبريِ

ف پیوسته و بدون ساختار متوق کردند زیرا احساس کردند که رشد

ها هرگز قرار گرفتن در یک دین سازمان یافته را شده است. آن

  قبول نداشتند. 
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کنم. ولی بعد از اینکه این نظرات و احساسات را درك می تمامیِ

در پسمربوط به این مراحل را در متون باال خواندم  توضیحات 

. ناگهان متوجه شدم را احساس کردمتر چیزي عظیم ،های آنتمام

د. چرا؟ چه زامی هستنتصادفی نیستند، بلکه ال یها تغییراتکه این

این تغییرات را ایجاد که داشت  وجود زمینه الگویی در پیش

  کرد؟می

نبش پردازد که فاز دوم جدر اینجا هافر به توضیح مؤمنان حقیقی می

  کشند:میرا به دوش 

  

و کند ... امی خوردنوقتی که نظام قدیمی شروع به ترك 

زند، البته مردان ترسوي سخنور را کنار می ]فرد متعصب[

حال  باشند، ولی با این حضور داشته اگر هنوز در آن اطراف

ا ادامه هشعارهاي آن کردنِ تکرارها و به ستایش دکترین آن

 هاي پویاآرزوي تودهترین از درونیدهد. وي همچنین می
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خبر دارد: آرزوي ارتباط برقرار کردن، آرزوي جمع کردن 

 براي رسیدن به مردم، براي انحالل فردیت منفور  يتوده

یک  قدرت و عظمیتقدرتمند ... اتحاد  

است  ایندارد متعصب در توسعه یک جنبش  ي که فردخطر

که قادر نیست آرام گیرد. به محض اینکه پیروزي حاصل 

شد و نظام جدید شروع به شکل گیري کرد، فرد متعصب 

او در  يشود. ذائقهتبدیل به یک عنصر تنش و اختالل می

وي را به جستجوي اسرار فاش  ،یافتن احساسات قدرتمند

کشاند. او همچنان اند میي که باز نشدههاي سرّنشده و درب

  هاست ...به دنبال نهایت

به روش خود ادامه دهند، این اگر افراد متعصب اجازه یابند 

کند باعث ایجاد بدعت در جنبش شده و آن را چندقطبی می

حتی اگر این افراد که تهدیدي براي موجودیت آن است. 

باعث ایجاد اختالف نگردند، هنوز هم با تحریک جنبش 
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ه بتوانند جنبش را غیرممکن می يبراي تالش در انجام کار

د عمل است که قادر است . تنها ورود مرندننابودي بکشا

  اکتسابات جنبش را حفظ نماید. 

  

از  دیمیق پیشگویییک ها گویی داشتم هنگام خواندن این نوشته

س حاز لحاظ معنوي خواندم. داروین میرا آنچه اتفاق افتاده است 

کرد که مجبور است عصاي رهبري را به هارولد واگذار کند، می

داروین در نهایت سعی کرد جنبش را ولی قادر نبود آرام بگیرد. 

خواست شاهد مرگ فاز دوم جنبش باشد. چندتکه کند زیرا نمی

وي، نباید اجازه داد اکنکار آنطور که هارولد  يمطابق با گفته

خواست تبدیل به یک دین سازمان یافته شود. داروین قصد می

  .دهدداشت به انقالب خود ادامه دهد، نه اینکه آن را سازمان 

ی از ام که بخششنیده هاستیکا بسیاري از از سال در طول سالیان

فاز انقالبی جنبش بودند و در زمانی که جنبش به سرعت رشد 
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 وییگولی بعد  شدیدي داشتند. ياشتیاق و عالقهکرد، احساس می

واردها قادر به درك این موضوع خاموش شده است. تازه ايشعله

ند تر هستها که قدیمیندیدند. ولی، آن ها رانیستند، زیرا آن زمان

 ازِبه ف مؤمنان حقیقیفعال و پویاي  در واقع شاهد تغییر از فازِ

گرا بودند. نیاز به انقالب دهی توسط مردان (و زنان) عملسازمان

  گذشته است. اکنون زمان ساختن است.گرایی سازمانبر علیه 

  

  ،دهدمیهافر ادامه 

جاد ای مخربِاحتیاطی فرد عملگرا جنبش را از نفاق و بی

دهد. ولی این ظهور نشان از متعصبین نجات میشده توسط 

حال تمام  يلحظهبا  یدنباشد. جنگفاز پویاي جنبش می پایانِ

گرا به دنبال نوسازي و تعمیر جهان عملي نابغهشده است. 

شورش و  رنیست بلکه به دنبال تملک آن است. فاز پویا ب

 اًاست، و فاز نهایی اساسمتمرکز آرزوي تغییرات گسترده 
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ب کس متشکل از امور اجرایی و دائمی نمودن و حفظ قدرت

  شده است. 

 جنبش در مؤسسات گرا، قدرت انفجاريِبا ظهور مرد عمل

 طی تعیینجنبش دینی  .گرددمهار می ،تقدیس شده

ی پایان یساکل يتوسعهیابد ... مراتب و مراسم تشکل میسلسله

ی با الگوی ،... در این زمان مؤسسات بودجنبش احیاگري  بر

  کنند. عمل واحد را شکل داده و آن را حفظ می

 ،مرد عمل بعد از روي کار آمدن در جنبش اصلیِ يدغدغه

براي از خودگذشتگی و  اتحاد و آماده شدن دائمی ساختنِ

یک کلیت  گرامورد نظر مرد عملآل ایثار است. ایده

متمرکز و استوار است که عملکرد آن خودکار باشد. براي 

، یه نمایدتکهیجان و اشتیاق تواند به آل او نمیکسب این ایده

زیرا هیجان میراست. متقاعد ساختن نیز عملی غیرقابل 

 به تمرین و دیسیپلین رويپیشبینی است. در نتیجه او 
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نیست، بلکه مرد قانون  گرا مرد ایماني عمل... نابغهآوردمی

  است. 

  

پذیر دهی یک تغییر دلها ورود به فاز سازمانیستکابراي بعضی از 

  بود.  نظمبیها براي آن از حد بود. فاز قبلی بیش

کنند که جنبش و روح ند که فکر میولی هنوز هم کسانی هست

 بمیرد. مناسب نبودن این ایده را هافر اینچنین بیانانقالبی نباید 

  کند:می

  

د، عالی باشهرچقدر ارزش و طریقت یک جنبش برتر و مت

طوالنی شود، و  بیش از حد آن در صورتی که فاز فعال

 رد مسلم یمخصوصاً اگر با وجودي که جنبش به تملک

ر دیگ ،این فاز ادامه یابد همچنان ،خود رسیده باشد قدرت

هاي جبنشخود را از دست خواهد داد.  يفایده جنبش
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از جمله جنبش  –اند گی که کم و بیش مفید بودهبزر

هاي فرانسه و آمریکا، و ، انقالب28هااصالحات، پیوریتن

 فازهاي فعال –اخیر  يچند صده هاي ملیِبسیاري از جنبش

کوتاهی داشتند، هرچند کم و بیش تأثیرات تعصبی را با خود 

حمل کردند. رهبر یک جنبش بزرگ که براي مردم و 

ور داند که چطبشریت مفید است، مانند گاندي، نه تنها می

داند فاز فعال آن را اندازي کند، بلکه مییک جنبش را راه

  به پایان برساند. چه زمانی

  

ها زنده نسلبراي هاي بزرگ گوید زمانی که جنبشهافر می

داشته شوند، همانند کلیساي نظامی کاتولیک قرون وسطی، یا نگه

یک دوره «شود اي که حاصل میمداحان متعصب اسالم، نتیجه

  است.» یک عصر تاریک –رکود 
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، روح 1960هم شاهد این مشکل هستیم، زمانی که در دهه  هامروز

هاي افشاگري و انتقاد عمومی که تبدیل خود را در نوشته ،انقالبی

. اکنون ، نشان دادما شد يتار و پود جامعه نِرد کردبه عادت خُ

ه مدت ب روندخطر هستند. تصور کنید اگر این  درتمامی رهبران ما 

  شود.ادامه یابد چه میطوالنی 

جدید شکل گرفت، و روح انقالبی آرام  به محض اینکه نظامِ

ترین دوران خالقیت و نبوغ روي رفت، آن زمان است که بزرگگ

یک جنبش  شور و شوقو آلیزم هگوید که ایددهد. هافر میمی

بلکه آنچه باعث ایجاد شود. نیست که باعث ایجاد رنسانس می

 افراد از ایمان کورکورانه و رها کردنِ رها شدنشود، رنسانس می

  ست. گري بر علیه زمان حال اطغیان حسِ

  

ین تواند در تعینقش حساسی می ،رهبر فردیت و شخصیت

 بزرگ بازي کند. رهبران کمیابی طبیعت و عمر یک جنبشِ
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همچون لینکولن و گاندي کسانی هستند که نه تنها سعی 

وقتی ه بلک ،کنند شیطان موجود درون جنبش را فرونشانندمی

به اهداف مورد نظر خود رسید، آن را  کم و بیشجنبش 

 درتق«ي هستند که شمارانگشت این رهبراندهند. پایان می

  »است. شدهعظمت و سخاوت روح  ها باعث نموددر آن

  

ا ر كاجنبش  و شوق اي نبود که بخواهد حرارتهارولد به گونه

به  که از نقش خود خبر داشته باشد، گوییادامه دهد. هارولد 

و در همین حین آلیزم کرد، ایدهشروع به پایان دادن به آرامی 

  شد.سازمانی را شکل داد که در آن تعلیمات به اجرا گذاشته می

را شگفت زده کرد. ن موجود در مشاهدات هافر م درستی و صحت

ها کسب تري را در مورد فازهاي رشد جنبشآیا او درك عظیم

 ؟استکم ان نظام حکرده بود؟ چرا فقط سه فاز؟ چرا همیشه ای
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کردم که اگر واقعاً خواهان درك این موضوع هستم، حس می

  چیزي در پس این الگو قرار دارد که باید آن را پیدا کنم.

کردم دوباره حس میرا مشغول کرد. ن ها این سؤاالت ذهن مسال

 هااصلی آنهاي مقدس به منشأ گردانیدن سنگکه در حال باز

. هافر ها را بفهممهستم، تا بدین ترتیب معناي حقیقی و معنوي آن

شد؟ چه چیزي بود چیزي را دیده بود. بینش او از کجا ناشی می

که فازهاي اکنکار را حتی پیش از اینکه اولین کالم آن نوشته شود، 

پیشگویی کرده بود؟ به آرامی توانستم بعضی از قطعات پازل را 

ک ی روي دادن تنها بعد از هاآن ی معناي کاملکنار هم بگذارم، ول

  روشن شد. نم سري تجربیات خاص درونی براي

آنچه آموختم، خوانید داستانی است که امیدوارم آنچه در زیر می

را در  ناشی شد نم از آن براي انی کهجو احساس کشف و هی

برداشته باشد. ولی لطفاً به خاطر داشته باشید، این فقط یک داستان 

  است ...
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  جامعه شناسی معنوي

  

را شگفت زده ن م 29ام شدم، حضور کوان تووقتی وارد اتاق مطالعه

او بر  عمیقی فرو رفته بود. يکرد. استاد با چشمان بسته در مراقبه

ود، د نشسته بگوشه اتاق بودر اي قدیمی که روي صندلی گهواره

 یاحساساي پوشیده بود. هاي قهوهندلیک رداي خاکستري و ص

  .ندباز شد کرد. چشمان اوآرامش او را احاطه میاز صلح و 

م به سعی کرد» م.اي پاسخ دهپرسیدهام تا به سؤاالتی که میآمده«

اگر «پی ببرم، کمی مکث کرد و بعد ادامه داد.  گویدعمق آنچه می

نم کفکر می دهم را در کاغذ بیاوريالعاتی که به تو میاین اط

  »مفید باشد.براي دیگران هم 
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جه او ایستاده بودم تا متو خیره بهبا نگاه آنجا  یک دقیقه درحدود 

  م. بنویس بتوانم. سپس به دنبال کاغذ و قلم گشتم تا شدم

  »در چه مورد است؟«پرسیدم 

بینی که چطور تعلیمات معنوي در این جهان می«کوان تو گفت: 

اغلب مردم «سپس ادامه داد. » شود؟از طریق خانواده منتقل می

هاي خود را بدون اینکه حتی بدانند از کجا خانواده باورهاي دینیِ

 ها راه آنپذیرند. این تعلیمات بخشی از ناخودآگاد مینآیمی

  دهد.ها را شکل میزندگی آن هايتشکیل داده و انتخاب

بقاي دین در این دنیا کافی نیست. اهاي خانواده براي ولی سنت«

 باید تعلیمات دینی بتوانند در این جهان باقی بمانند،براي اینکه 

دو روش از پنج روش خلق را براي انتقال پیام خود استفاده  حداقل

ه و دوانید دین ریشهکه شود باعث می ،محرمانه نمایند. این قانونِ

  »دوام یابد.
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 يِیک ملود او خفیف چینی داشت که به صداي يجههکوان تو ل

  ضور او آرامش بخش بود. سپس ادامه داد،بخشید. حخاص می

ق نسل به نسل از طری بیاورم. دین یهود چند مثال وت بگذار براي«

 است، کردن خلق براي خانواده منتقل شده است. این یک روش

وجود بخشیدن به زندگی در این  براي زیرا خانواده یک روش

جود و شود، و باید پدريجهان فیزیکی است. تولد از زن خلق می

ست حاضر ا جهان کند. این قانونِ یاهمرا اولیه  بذرِباشد که  داشته

ی بنا فیزیک يگیري طبقهدر زمان شکل ،که میلیاردها سال پیش

شود آنچه قرار است در این جهان متولد تیجه، هر. در ننهاده شد

  نشأت گیرد. است باید از زندگی که قبالً در آن وجود داشته 

آموزگاران یهودي براي متمرکز ساختن ولی در عین حال، «

 30هاپردازند. خاخامگروهی نیز می تعلیمات خود، به آگاهیِ

اي هدهند تا خانوادهخود را گسترش می دانشهاي مکتوب و سنت

                                                           

30 Rabbis 
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ها مجامعی براي متحد هاي آنیهودي را به هم ملحق نمایند. کنیسه

 ر کردن، و همچنین محلی براي ستایش و برقراکرد مردمانِ خود

 هاوراي آنما در آگاهی و شعوري است که وها ارتباط مابین آن

هاي خانوادگی از طریق حفظ سنت ها درروش آن ،قرار دارد. این

  است. هاتعلیمات آنگسترش 

آگاهی گروهی است، درست روش خلق در طبقه اثیري، از طریق «

یفا ا منشأ زندگی را همانطور که در جهان فیزیکی، خانواده نقشِ

 برقراري از طریقِاثیري  يموجود در طبقه يجامعهکند. می

ها از گیرند. آنشکل می دحتم دیدنِ يو نحوه متحد احساسات

، کنندمحتوا استخراج می ،احساسات و تجسمات مشترك خود

 هاي تلویزیون مابین طرفداران یکدرست همانطور که برنامه

ند. در ک، پیوند ایجاد میدارندی به آن مشترک يعالقهموضوع، که 

 اشتیاقِ امواجِ انتشار آن جهان، اشکال جدید زندگی از طریق

 رنگ ايقهوه يتیرهکوان تو با چشمان » د.نوجود میاب ،گروهی
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یا  شومهاي او میمتوجه حرفخود به من نگاه کرد تا ببیند آیا 

  خیر.

مادران و جا از منظور شما این است که کودکان در آن«پرسیدم 

  »شوند؟پدران متولد نمی

کودکان از بینش و پندارها و اثیري، يدرست است. در طبقه«

شوند. به یاد داشته باش که در آن خود متولد می يجامعهتصورات 

 ندارپبلکه احساس و  –فیزیک نیست  ،جهان تار و پود زندگی

است. بدین ترتیب در آنجا کودکان جسم کوچکی ندارند که نیاز 

 هاي اجتماعیِ این کودکان درته باشد، بلکه مهارتبه مراقبت داش

ها از طریق جامعه آن براي خام است. آموزش و یافتن هدف آنجا

رشد  از این پیوند با استفاده هاشود، در نتیجه آنمهیا می هابراي آن

  »؟کنیك میدرکنند. آیا می

هاي اثیري داشتم فکر کردم و به سفرهاي درونی خود که به جهان

م: ام. پرسیدجا نبودهمتوجه شدم که تا به حال شاهد تولدي در آن



 تمام حقیقت

1618 
 

خواهند در اینجا در آیا به همین خاطر است که بعضی از مردم می«

ا را هکار آناینبه خاطر اینکه  زندگی کنند، هاجامعهون زمین در

   »اندازد؟در جهان اثیري می هایاد زندگیِ آنبه 

کوان تو لبخندي زد و سر خود را به نشان تأیید تکان داد. او ادامه 

دو روش از پنج روش خلق را  ،دین یهود پس متوجه شدي،« داد،

  »کند: خانواده و آگاهی گروهی.استفاده می

هاي این کنم که در حال درك حرفبه دالیلی همیشه حس می

او  فکر کنم تا منظور او هاياستاد هستم. اغلب باید بارها به حرف

  . همینطور بود. اینبار هم متوجه شومرا 

ولی نگاه کن چگونه مسیحیت از این الگو خارج « سپس ادامه داد،

را پایه نهادند که تعلیمات مسیحیت  دیدگاهها این آن شده است،

نه فقط براي یهودیان. بدین ترتیب پیغام مسیح به  براي همه است،

ولی در  ها از خانواده خارج شدند،بیشتري منتقل شد. آن مردمِ

آن یک سازمان و یک سلسله براي تحکیم و دوام بخشیدن  عوضِ
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یت از حبه آن ایجاد کردند. بدین ترتیب دو روش خلقی که مسی

  »کند سازمان و آگاهی گروهی است.آن استفاده می

  »آیا سازمان یک روش خلق است؟«پرسیدم 

ی او از محل» علی چنین است. يدر طبقه بله،«کوان تو پاسخ داد 

د. او دستان رکه نشسته بود بلند شد و به آرامی شروع به راه رفتن ک

 او به سمت يهدو انگشت اشار که به نحوي خود را در هم فرو برد

 50داً که حدوبود به راهبی چینی شبیه کردند. او بیرون اشاره می

قصد دارد من را به کجا هدایت سال داشت. در این فکر بودم که 

  .کند

کند. براهم وجود عظیمی است که جهان را اداره می«وي ادامه داد: 

جاست و قانونی را پایه گذاري او خداوند تمامی مخلوقات آن

او جاري  يه است که مطابق با آن تمامی زندگی باید از سلسلهکرد

در هیچ راه فراري از این قانون وجود ندارد.  ،او در جهانِشود. 

  یابند. تمامی اشکال زندگی از طریق او وجود میجهان علی، 
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یک  شود،زمانی که روح براي اولین بار وارد آن جهان می«

ود طابق با بلوغ و استعدادهاي خبلکه هر فرد م کودك نیست. خیر،

راهم در ب شود. هر فرد مطابق با تصمیمِبه یک جایگاه منتصب می

 ،آن جهان گیرد. خداوندجایگاه خاصی در سلسله مراتب جاي می

 دانی،در تصمیمات خود به شدت خردمند است. همانطور که می

را  ناو خداوند و خالقی است که بسیاري از ادیان سازمان یافته آ

  »پرستند.می

در آن جهان آزادي و اختیار آیا منظور شما این است که روح «

  کمتري نسبت به این جهان دارد؟

ه خیر. بلک«را تکان داد و گفت  خود کوان تو لبخند زنان سر

تر از این روح در آن جهان آزادي و خردي بسی عظیم کس،برع

به زمینِ خود را  يآزادي در سیاره کسبِ براي . جنگجهان دارد

هی و توجفراتر از تقالیی در مقابل بی توانیم چیزيمی سختی

م توان ذهن و جس ،. ثروت و جایگاه خانواگیِ توبدانیماده قدرت ار
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ها و ییتوانا يو تحصیالت تو در دوران کودکی همه تو، فیزیکیِ

کنند. در آنجا هیچ هاي تو در جهان فیزیکی را محدود میفرصت

  کنند.ها هیچ محدودیتی ایجاد نمیاز اینیک 

داند هر هاي ذهنی، روح چنان خرد عظیمی دارد که میدر جهان«

ق خود حکسی مطابق با تصمیمات خداوند در جایگاه صحیح و به

جا همانطور هست که باید باشد. علیت قرار دارد. همه چیز در آن

، زیرا براهم آن شده است تمامی چیزها براي همه شناخته و سازمانِ

خود آغشته کرده است. هر کسی در آنجا  کیهانیجهان را با ذهن 

  امور ببیند. يقادر است دستان خداوند را در همه

ولی سازمان به تنهایی براي بقا در جهان فیزیکی کافی نیست. «

شوند. به منحل می شده یا ایجاد هروز همههاي زیادي سازمان

اگر به  .دوام داشته باشندآید که بیش از چند نسل سختی پیش می

ا از خلقت نیز هم راستروشِ دومی دنبال بقا و دوام هستند باید با 

  باشند.
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ها قرن نگاه کن که 31هاماسونفرا واحد براي مثال به«او ادامه داد 

چه  دوام داشته است، ولی اصول اساسی بقاي آن چیست؟ از

کوان تو متوقف شد. و به من » کند؟هاي خلقی استفاده میروش

  نگاه کرد.

خواهد پاسخ من را بشنود. گفتم بعد از کمی متوجه شدم که می

حرکت ایستاده بود و به من نگاه او کامالً بی» مطمئن نیستم.«

متوجه شدم که به این راحتی از من دست نخواهد کشید. کرد. می

  فکر کنم. موضوع به اینمجبور بودم خود 

نظام  ین،وداراي عنامشخصاً این سیستم  ذار ببینم،گخوب ب«گفتم 

زنم هایی است. این مشخص است. بدین ترتیب حدس میو مراسم

که سازمان بخش اساسی آن است. ولی در آن آگاهی گروهی 

 براي من شناخته شده باشد،خاصی وجود ندارد چون تعلیماتی که 

                                                           

٣١ Masonry Lodgeاي : یا واحدهاي فراماسون که سازمان پایه

   (مترجم) دهند.ها را تشکیل میفریماسون
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ها وجود ندارد. ین ارتباط قدرتمندي هم با خانوادهندارند. همچن

  »کنند چیست؟پس روش دومی که استفاده می

یک  کنند، کههاي اجرایی استفاده میها از تیمآن«کوان تو گفت 

 هاياي که چطور فعالیتروش خلق در جهان ذهنی است. آیا دیده

شود و هر واحد کار خود را به ي انجام میآن نظام به صورت سرّ

هاي اجرایی دهد؟ این موضوع در تیمصورت مستقل انجام می

ها بیشتر از اینکه به حرف و کالم عالقه داشته رایج است، زیرا آن

  مند هستند. باشند، به کار خود عالقه

یا دست به استخدام  کرده جمعرا اعضا  ،براي اهداف خودها آن«

از انقالب آمریکا  تعجب خواهی کرد اگر بدانی چقدر ند.زنمی

ل وها شکل گرفت. به همین نحو بود که سمبهاي آنناشی از تالش

ماسون ساخته شده است در باالي هرمی که با آجورهاي فرا چشم

ن و ساخت سمبولِ. این باز کرد تو هايسکناسراه خود را بر روي ا

  هاست.آناساسی  این اصلِ ي است.سرّ یایجاد با اقدامات و اعمال
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گیري ندارد. هیچ قانون عالم بر خالف جهان علی، جهان ذهنی«

جا جهانی است که تمامی حقیقت تابعی از هدف و مقصودي آن

هیچ چیز در جهان ذهنی  باشد. در نتیجه،که در دست داریم می

یابد. همه چیز بدون پویایی موجود در وظیفه و هدف وجود نمی

د. گیرها نشأت میز کارهاي متمرکز و امور اجرایی گروهدر آنجا ا

ها نهایی آیابند که تیمها تنها زمانی وجود مینظریات و مأموریت

  .»به دوش گیرند را به عنوان وظیفه

 رتندشود و به انجام می هاسمبولدر آنجا ارتباط با استفاده از «

ت شود، زیرا کالم در آنجا به صورچیزي به صورت مستقیم بیان می

. تقابل گیردمورد استفاده قرار می ،اشکالی از عمل و تغییر و تحول

کند، همین هاي اجرایی ملحق میو کار است که مردم را در تیم

شود. اگر در آن جهان روح به کار خود باعث خلق در آن جهان می

شکل و هویت خود را از دست  تحلیل رفته و او نپردازد، قالبِ

  »شوي؟خواهد داد. آیا متوجه می
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سر خود را به نشان تأیید تکان دادم، هرچند بسیاري از آنچه 

ا آن ت رسیده بودم که گفت مرا گیج کرده بود. ولی به چیزيمی

  خواستم بیشتر بدانم.نرسیده بودم، و میموقع 

هدف سازمان تنها بقاي خود بینی که اگر پس می«وي ادامه داد 

واهد داشت. اگر تنها آرزوي یک جنبش، باشد، زیاد دوام نخ

دوام  گسترش آگاهی گروهی یا تعلیمات خود در جهان باشد،

نخواهد آورد. باید حداقل دو روش خلق در گروه فعال باشد در 

هرچه بهتر بتواند بین غیر اینصورت دوامی نخواهد داشت. 

و پیوند برقرار کند پویایی بیشتري داشته و  هاي خلق رابطهروش

  »بیشتر دوام خواهد داشت.

  به محض اینکه کوان تو این را گفت، یاد کتاب هافر افتادم.

ف ها را توصیفهمم که هافر داشت رشد جنبشن میاکنو«گفتم 

ي کنند با نشر تعلیمات خود یک جامعهها سعی میکرد. آنمی
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ها نبشتوان گفت که جرتیب میبدین تگذاري کنند. جدید را پایه

  گاهی گروهی هستند، نیستند؟یک آ

اگر یک جنبش بخواهد دوام یابد، باید تبدیل به یک «و ادامه دادم 

سازمان شود. آگاهی گروهی به خودي خود ناپایدار است زیرا تنها 

ل به باید تبدیها آنبر یک روش متکی است. آیا درست گفتم؟ 

شوند. این همان غیر اینصورت متالشی می یک سازمان شوند در

گویید برقراري ارتباط مابین چیزي است که شما به آن می

  »ها؟روش

به صورت درهم بیرون ریخت کوان تو لبخند  نم وقتی افکار

دوباره  »کند؟می پیرويولی چرا همیشه از این الگو «زد. پرسیدم می

ور وسط مردان سخنتکار گوید آغاز چرا هافر می«گیج شده بودم. 

، و بعد مؤمنین حقیقی و بعد مردان عمل؟ آیا منظور شودانجام می

  »تیم نیست؟ از عمل در اینجا به جاي سازمان،
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استاد خندید و من متوجه شدم که چقدر کم از آنچه به من 

شید تا بارها و بارها به کها طول میفهمم. مدتگوید میمی

آنچه افشا کرده بود را درك کنم.  هباالخر فکر کنم تا هاي اوحرف

ولی کوان تو صبور بود، مثل همیشه. آرامشی داشت که مسري بود، 

  همانند سکونی در سکوت در مرکز زندگی.

ببین، این موضوع هیچ فرقی با مراحل رشد یک گروه «او گفت 

شود. تمامی تغییرات جدید با ندارد. همیشه با یک فرد شروع می

یا  د، زیرا فرد باید مشعل را با خود حمل کند،شویک فرد آغاز می

آتش را روشن کند. هیچ چیز بدون مشتق شدن از  به عبارت دیگر،

عمل در  يروح امکان وجود ندارد. به یاد داشته باش که نحوه

م . این هباشدمیجهان روح، فردیت است. روح فرد است که ابدي 

  روش پنجم خلق است. 
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یابد قدرتمندترین وضعیت خود دست می ولی زمانی تعلیمات به«

که در روش خلق از طریق خانواده موفق شود، یا خود یک خانواده 

  »کنی؟دهد. آیا درك می تشکیلرا 

 . آیا به همین خاطر است که پال به گیل نیازیدصبر کن«من گفتم 

را نوشت، ولی بعد  هاي خوداشت؟ او به مدت هفت سال کتابد

آثار و کارهاي  درهاي او ها و تشویقاز ازدواج با گیل و با حمایت

ت. من همیشه در بود که قدرت شروع اکنکار را در خود یاف خود

رسد، آنطور که به نظر میگیل و اینکه چرا  مورد قدرت کاتالیزري

  »م.اهپال تا یافتن گیل منتظر ماند، در شگفت بود

تقریباً  که دیدخواهی «را به نشان تأیید تکان داد.  ودکوان تو سر خ

رهبران معنوي مردان خانواده بودند و با استفاده از پیروان  يهمه

خیلی نزدیک خود یک خانواده را شکل دادند. شاید بتوان گفت 

به یهودیان که خانواده  ت اومسیح متعهل نبود، ولی تعلیما

بودند، متعلق بود، و او دوازده  تشکیل داده را براي اواي گسترده
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ل بود و همراهان خود را داشت. محمد متعه خود از حواریونیار 

در جنگ گیتا نشان داده شده است که -را داشت. در بهاگاواد

 در آن خانوادگی که آرجونا به عنوان روشی براي اشاعه خرد خود

  جنگید، کریشنا طرف وي را گرفت.می

است تعلیمات خود را اشاعه داده تا یک  این اساس، رهبر قادر بر«

آگاهی گروهی شکل گیرد. آگاهی گروهی پیوندي از احساسات 

ن هاي مردم به آکند. اگر تودهو خالقیت در بین پیروان ایجاد می

  »جذب شوند، قادر است تبدیل به یک جنبش شود.

  »کند؟را متعصب خطاب می مؤمنین حقیقیپس چرا هافر «پرسیدم 

چه  اندازيوقتی یک کندوي عسل را به خطر می«کوان تو خندید. 

افتد؟ آگاهی گروهی هم به همین نحو واکنش نشان اتفاقی می

گروهی دهد. مردم فردیت خود را فراموش کرده و به عنوان می

کنند، حتی بدون اینکه بدانند دارند چه کاري واحد عمل می

 آگاهی هايپردازيخیالها تحت تأثیر احساسات و . آنکنندمی
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گیرند. اگر کل گروه گروهی حرکت کرده و از آن الهام می

  شود.یک دار و دسته شورشی ایجاد می ،دنواکنش نشان ده

ولی اگر یک آگاهی گروهی خواهان دوام باشد باید یک سازمان «

به  اگر سازمان بیش از حد قدرتمند شود،با این حال را شکل دهد. 

خواهد ه مانع رشد خود خواهد شد. اگر دینی میرسد کجایی می

کند،  ها کارجهان علی رشد کند باید در قالب تیم يفراتر از مرحله

ی هستند که تغییر و رشد با خود به همراه که واحدهاي عمل خالق

  آورند.می

  »فهمی؟آیا می«

 نم تر شد، و توضیحات هافر برايناگهان این الگو براي من روشن

  بل درك شد.بیشتر قا

ولی چرا همیشه باید از این الگو پیروي کند؟ چرا «من پرسیدم 

  »همین نظام دقیق باید رعایت شود؟
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 انگار که سؤال خوبی پرسیده بودم، کوان تو سر خود را تکان داد،

کر فو وقتی به پاسخ او گوش دادم متوجه شدم سؤال من از آنچه 

  ضیح داد:کردم بهتر بود. او اینگونه تورا می آن

به مراحل رشد جنین در رحم مادر توجه کن. این مراحل نشان «

تحول زندگی در این سیاره هستند. در ابتدا تنها یک دانه  يدهنده

ماهی  بینیم. سپس شبیه به یکبینیم. سپس یک شفیره میرا می

شود. تبدیل به یک نوزاد قورباغه یا یک دوزیست می بعدشود، می

ل از تبدیل شدن به شکل حیوان و بعد انسان، بعد یک پرنده. قب

  گیرد. تمامی اشکال را به خود می

اي جنین در حال دنبال کردن ردپاي زندگی است، انگار از نقشه«

 پیروياند از خود بجاي گذاشته 32که تمامی اجداد هوموساپین

  کند.می

                                                           

٣٢ Homosapianي باستانیِ انسان (مترجم): گونه  
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رسد کل به همین ترتیب وقتی که کودك رشد کرده و به بلوغ می«

کند. ابتدا کودکان به یادگیري تاریخ جامعه بشري را دنبال می

پردازند، درست مانند باور مردان جن و پري و اشعار میهاي داستان

هاي از جهان اطراف خود. سپس کودکان داستان بدويو زنان 

نگر نظام زندگی است، درست آموزد که بیااساطیري را می

خلق درك  زندگی را از طریق اسرارِ بدويهاي طور که تمدنهمان

کردند. سپس کودك باید قانون و نظم را درك کند، همانطور می

که موسی و همورابی براي مردم خود شرح دادند. مرحله بعدي 

هاي منحصر به فرد آنان است، درست ها و ضعفدرك قدرت

ین را ااز طریق مسابقات المپیک خود که ن باستان مانند یونانیا

  کشف کردند. 

فهم خود و موجودیت خود  يزمانی که کودك آماده ،در آخر«

شد، آنگاه هنر  –به عنوان یک شخص مجزا  –به عنوان یک فرد 

 د، درستندهبعدي یادگیري وي را تشکیل می يمرحله ،و علوم



  فصل دوازدهم: همه چیز شعر است

1633 

 

 هاي نژاد بشر نشانفرهنگ همانطور که این اشکال دانش خود را در

درپاي  کنی؟ کودك در حال ردیابیِ. آیا درك میاندهداد

این الگو را به صورت  33تحوالت جامعه بشري است. رادلف استانر

هاي خود شرح داده است. آیا آثار وي را کامل در نوشته

  »اي؟خوانده

ود که راي اولین بار بدانستم منظور او چیست. ب، می»بله«پاسخ دادم 

به «ام. شده او هايمتوجه حرفحس کردم همزمان با بیانِ او، 

 ،توان گفت که وقتی یک جنبش یا سازمانعبارت دیگر، می

کند در واقع را طی می پنج روش خلقمراحل رشد موجود در 

درحال ردیابی مسیر بازگشت روح از جهان فیزیکی به باال و به 

هاي روح است؟ آیا ذهنی و جهان علی، اثیري، هايسوي جهان

  »منظور شما همین است؟

                                                           

33 Rudolph Steiner 
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ه، ما دقیقاً همین الگوها را ردیابی کرده و باز بل«تو پاسخ داد کوان 

منشأ رسکنیم، زیرا تمامی زندگی در حال بازگشت به تکرار می

  خود است.

 پیش از تناسخ در ،هاي رفیعروح از جهان پایین آمدنِ يبه نحوه«

ها، رؤیاها و تعلیمات و این جهان نگاه کن. به همین نحو هم بینش

شوند، می اندهرپروهاي باالتر هاي معنوي ابتدا در جهانطریقت

گیرند، و در نهایت در طبقات سپس به صورت ایده شکل می

گسترش یافته و یک قدم پیش از قالب گرفتن در این جهان، 

ند. به محض اینکه تولدي گیراحساسات و عواطف را به خود می

چیز مسیر بازگشت گیرد، به سرعت همهدر این جهان صورت می

  زندگی است.  يگیرد. این چرخهمنشأ خود را پیش میسربه 

ند، و کپس دیدي که همه چیز الگوي تحول زندگی را تکرار می«

رچشمه سمسیر خود براي بازگشتن به همانجا که  زندگی با ردیابیِ
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ما  يشود. همهیعنی خداوند، رشد کرده و متحول می، گرفته است

  .»ایمقرار گرفته هاي اقیانوس زندگیاین باال و پایینانعکاسِ در 

دادم، گویی داشتم یک نوع جدید از وقتی به کوان تو گوش می

آموختم که براي اولین بار در جهان جامعه شناسی معنوي را می

  کرد.زیادي را روشن می شد. این دیدگاه جدید چیزهايمطرح می

شوم که چرا هافر از ولی هنوز متوجه نمی«ولی هنوز گیج بودم. 

هایی شاو از جنب رسد کهمی ترسید. به نظرمیعمیقاً  مؤمنین حقیقی

ه قادر بودند استقالل قضاوت و استدالل را از ما بگیرند وحشت ک

 اي هم از همینهاي ضد فرقهگروه ها سال است کهده داشت.

 هايوحشت براي شورانیدن دیدگاه عمومی مردم بر علیه گروه

  کنند.، استفاده مینوینمعنوي و دینی 

متوجه هستم که چطور جنبش نازي در آن زمان کل اروپا را به «

خطر انداخته بود و این موضوع هافر را نگران کرده بود، ولی چه 

ه این حد قدرتمند شود؟ آنگونه ک تا باعث شد جنبش هیتلر يچیز
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ها تنها اشکال و کنید، آنهاي خلق را توصیف میشما این روش

  »رشد هستند.از هایی طبیعی قالب

جالب است. راز «کوان تو سر خود را به نشان تأیید تکان داد. 

لمان در آقدرت هیتلر در پیغام یا مکتب او نبود. ضعف و فقر مردم 

که این اند. بلدانان در این زمینه اشتباه کردهریخآن زمان هم نبود. تا

قدرت به خاطر تکنولوژي بود که در همان زمان کشف شد: 

  »رادیو.

  »رادیو؟«گفتم: 

بله. ببین، براي اولین بار در تاریخ مدرن بشریت، این امکان فراهم «

همزمان به یک چیز و به صورت شده بود تا یک ملت همگی 

اي بود. اینکار یک آگاهی گروهی دهنده گوش دهند. تأثیر تکان

قدرتی شکل داد که پیش از آن شناخته شده نبود. هیتلر این  چنان با

بود. براي همین از بلندگوهاي قدرتمند براي  درك کردهرا 

کشور از  يکرد در حالی که بقیهمیسخنرانی با هزاران نفر استفاده 
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دادند. این طریق رادیوهاي خود به همان سخنرانی گوش می

هوش  احساس که چیزي تاریخی و قدرتمند در حال وقوع است،

هاي خود را با عناصر تصور و خیال را از مردم برده بود. هیتلر پیغام

پردازي و احساسات ترکیب کرد و همین باعث شد آگاهی 

  مواجه شود.  ودمقصگروهی با احساسی از قدرت و 

»ها جدید نداشتند. آن مردم آن زمان هیچ دفاعی در برابر این قدرت

رده تر تجربه نکرا قبلمثل آن چیزي گیج شده بودند چون هیچ 

  پذیر شده بود.بودند. گویی فرابشري است. همه چیز امکان

راي ها بها از رسانه. مبلغین و شرکتاندفرق کردهولی امروز مردم «

از  در حالی که مردم کنند،و متقاعد کردن مردم استفاده می توجیه

  »آنچه در حال وقوع است بیشتر آگاه هستند.

موضوع  کرد،میوقتی کوان تو در مورد این بینش تاریخی صحبت 

در مورد همان روزها پدیدار شد. این موضوع  دیگري در افکار من

بین  گجنام، در مورد برنامه رادیویی بسیار شگفت انگیزي به ن
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این  34بود که توسط اورسون ولز در نیویورك تولید شد. هاجهان

بود.  35کتابی با همین نام و به نوشته ه.ج. ولز برگرفته شده از ،برنامه

ک ی گوییاورسون ولز به نحوي متن رادیویی را نوشته بود که 

شد. مردمی که بعد از در رادیو گزارش می مریخحمله واقعی از 

دانستند که یک دادند نمیشروع برنامه این رادیو را گوش می

 در حالِ واقعی يرادیویی است. فکر کردند یک حمله يبرنامه

  است.  رویدادن

نتیجه یک جنون و وحشت عمومی بود که تا به حال شبیه آن را 

ها از نیویورك فرار مریخیندیده بودیم. هزاران نفر از ترس هجوم 

 هبستکردند ها به خاطر مردمی که از ترس فرار میکردند. جاده

هاي خود را بیرون آورده بودند تا مردم تفنگبسیاري از شده بود. 

هاي آب به خاطر اینکه مردم در شب از خود محافظت کنند. تانک

                                                           

34 The War of The Worlds, Orson Welles 
35 H. G. Wells 
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 خگرفتند پر از سوراهاي فضایی اشتباه میها را با سفینهآن

  هاي تفنگ بود. گلوله

در عجب بودم که چطور ممکن بود مردم تا این حد منطق خود را 

از دست بدهند، ولی اکنون فهمیدم: مردم تحت تأثیر احساس 

 هاگروهی که تا قبل از آن براي آن قدرتمند ناشی از آگاهیِ

هرج و  ها عاملناشناخته بود هوش خود را از دست داده بودند. آن

  . مرج شدند

بعد از آن هیچوقت چنین اتفاقی تکرار نشد. مردم خیلی زود 

ا شوند را باور کنند. و مطابق بآموختند که نباید هرچه در رادیو می

خل و د تشخیصِ يفهمیدم مردم نحوهآنچه کوان تو گفت، اکنون 

 . با این حالاندرا آموخته آن و کنترلِ آگاهی گروهیتصرف در 

ما بازي  مهمی را در شکل دادن به جامعه مدرنِهمچنان رادیو نقش 

  کند. می
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چطور یک برنامه رادیویی چنین تأثیري بر روي آگاهی «رسیدم: پ

  »گروهی دارد؟

ود ش نوعی منتشر هر بهاي که هر نوع برنامه«کوان تو پاسخ داد 

همین تأثیر را دارد. آیا شباهت این را با امواجهی که از کوه نور در 

یري شکل گ يکنی؟ نحوهشود درك نمیي متساعد میطبقه اثیر

آگاهی گروهی به همین نحو است. به همین خاطر است که هر 

دارد که از وي پیروي  پیروانیاي دان و هر هنرپیشهسیقیوم

د که یک آگاهی امواجی هستن . انتشارات یک طرفهکنندمی

  د. ننکایجاد می را گروهی

 ات چاپی خود را اختراع کرد نگاهبه زمانی که گوتنبرگ انتشار«

اتولیک تسلط کلیساي ک ويکن تا شباهت آن را ببینی. انتشارات 

بر روي مردم را از بین برد. براي اولین بار تعلیمات مکتوب خارج 

شد. به همین خاطر است که کلمات از کنترل کلیسا توزیع می



  فصل دوازدهم: همه چیز شعر است

1641 

 

وهی راینقدر قدرتمند هستند، زیرا قادر هستند یک آگاهی جدید گ

  را پدیدار سازند.

جاد هاي پخش شده براي ایبینی که چطور انتشارات و برنامهآیا می«

اه اند؟ به انقالب مارتین لوتر نگها مورد استفاده قرار گرفتهانقالب

یک کلیساي کاتول ها را از یوغستانیک نویسنده که پروت کن،

ه یک تبدیل بد رنسانس آزاد بود که باعث ش رد. انتشاراتخارج ک

ها و انقالب هنر و علم شود، زیرا دوباره باعث پدیدار شدن ایده

سط ها پیش توهاي باستان شد، که قرننظریات یونانیان و مصري

  کلیسا مدفون شده بود.

، جوامع ها،خانواده –ولی بیا و نگاهی به این پنج روش خلق بیانداز «

واحدها همیشه با هم در و فردیت. این  هاي اجرایی،ها، تیمسازمان

حال جنگ هستند. آیا شاهد خورد کردن قدرت خانواده توسط 

ها هستی، به صورتی که اعضاي خانواده دیگر به سختی در سازمان

بسیاري از ادیان سنتی  گروهیِ مانند؟ آگاهیِکنار هم باقی می
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ته قرار گرفهاي اجرایی دانشمندان و محققان جدید تیم جومِتحت ه

ها و مؤسسات همیشه در تالش براي کنترل هنرپیشگان ولت. داست

دانان هستند. به همین خاطر ثبات کمی در این روزها و موسیقی

ی هماهنگی و هارمون ،هاي خلقبه خاطر اینکه مابین روشبینیم، می

  »کمی وجود دارد.

دادم موضوع دیگري خود را پدیدار وقتی به کوان تو گوش می

هاي او در من ایجاد شد. یک سؤال حرف کرد. یک نگرانی از

  پیش آمد. نم جدید براي

تمامی ادیان باید از فاز سازمان  منظور شما این است که،«پرسیدم 

  »به فاز تیم اجرایی انتقال یابند؟

  .»بلهخواهند رشد کنند، اگر می«کوان تو پاسخ داد. 

ه داشت کداد. این تغییر چیزي در خود چیزي بود که مرا آزار می

  کرد.را آشفته مین م
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ییري بت به تغها با مخالفت و اعتراض سازمان نسآیا این«پرسیدم 

وند؟ شدر حال شکل گیري است مواجه نمی که خارج از کنترل آن

و کلیساي کاتولیک  36هاآیا این شبیه به اتفاقی که مابین گنوستیک

مدست هاین تغییر این بود که کلیسا با روم  يافتاد نیست؟ نتیجه

  »ها را بکشند.ها واگذار کند تا آنها را به آنو گنوستیک شد

صلی ا ها نویسندگانِبله، صحیح است. گنوستیک«او پاسخ داد 

ها کلمات را وقتی از درون انجیل بودند. آنهاي بخشبسیاري از 

یحیان ند. این مسنوشتکردند میو طی تجربیات معنوي دریافت می

از  ند کههست قدیمی در باور خود مبنی بر اینکه تنها تعلیمات درون

 ههاي آزادي بودند کها روحآن. پایبند بودند ،نداهمیت برخوردار

ا ی نبودند. به همین خاطر کلیسحاضر به پذیرش تعلیمات سازمان

  »شمرد.ها را به عنوان یک تهدید برمیآن

                                                           

٣٦ Gnosticismیحی (مترجم): عرفان مس  
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 تاریک عصرهايشروعِ ها منجر به گنوستیکبله، و ذبح «من گفتم 

زمانی که در آن کلیسا بر جهان مسیحیت با مشتی  قرون وسطی شد،

لیسا کرد. کنین که منجر به توقف رشد معنوي آن شد حکومت آه

  »سعی کرد همه چیز را سرکوب کند.

ها ها نگاه کن. آنولی از طرف دیگر به صوفی«کوان تو گفت 

هاي اجرایی هستند که در کار خود موفق شدند. نمونه خوبی از تیم

به  هاابتدا با اسالم دچار برخوردهاي مشابهی شدند. تعدادي از آن

اهللا کشته شدند و  خود در موردهاي خیلی صمیمانه خاطر صحبت

ها تا زمان روي کار آمدن یک احساسات قدرتمندي بر علیه آن

 در حقوق آموزشصوفی مشهور، به نام الغزالی شکل گرفت، وي 

 ها را به نحوي براي مسلمانانِو تعلیمات صوفی دیده بود،

  یافته توصیف کرد که بتوانند درك کنند. سازمان

ها قرآن و تعلیمات محمد را به الغزالی نشان داد که چطور صوفی«

ها نکنند. به باور آخرد نوین و معنا مطالعه می از ابدي یعنوان منبع
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قتی وراي کلمات را به خواننده منتقل محمد حقی هايحرف

 خود به دنیا را در جستجوي توجه تمامیِها کرد. این صوفیمی

. رها کردند آنچه محمد درك کرده بود، تنها یک چمشه از یافتن

  ها براي یافتن منشأ خود به فراتر از کلمات رجوع کردند.آن

ر خاطبعدها وقتی ابن العربی، یک صوفی معروف دیگر، به «

در دادگاه  هاي خودتصاویر خارج از دین در کتاب استفاده از

از فرصت استفاده کرد و به صورت کامل توضیح  شد،محاکمه می

خداوند  به هایی از عشق اوسمبولهاي او همگی داد که نوشته

، عشق به خداوند بود، نه یک زن. هستند. عشق او به معشوق خود

واج زیباي نور پر پیچ و خم ل اموپیچش موي معشوق او سمب

ه شوند. مشروبی کمیهاي تحتانی نازل خداوند هستند که به جهان

حضور خداوند بود.  سرمستی ناشی ازگفت می او از نوشیدن آن

کرد احساس عشق به خداوند عشق عمیقی که او به آن اشاره می
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و شد امی سپرد و باعثهاي او را به بادها میبود که تمامی نگرانی

  را به خطر بیاندازد. به خواست خود زندگی خود

 خواستند به دین خود پشت کرده وها نمیبه عبارت دیگر، صوفی«

روهی گ از آن خارج شوند، بلکه سعی کردند تا با سازمان و آگاهیِ

ن زیباتریارتباط باعث شد کنند. همین  برقرار ارتباطاسالم 

  به وجود آید.مکتوبات معنوي که جهان به خود دیده است 

ها فراتر از حدي است که مردم بتوانند در واقع، تأثیرات صوفی«

ها در خفا و به صورت ، زیرا بسیاري از کارهاي آنشوندمتوجه 

  ها به اشکال مختلفی جهان را تغییر دادند.محرمانه انجام شد. آن

ها هایی هستی تا بیاموزي، ببین که چطور صوفیاگر به دنبال نمونه«

ها کردند. آن استوارل خود را مبتنی بر اصول اجرایی و عمل اصو

ي از دیگر معنوي و بسیاران وارهس، و ش37َکیمیاگران، تروبادورها

                                                           

  شاعران (مترجم) ٣٧
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ها بسیاري از کارکردهاي خود را ماسونها را داشتند. فراتخصص

ان کار، بافندگها نسخه برداري کردند، که استادان مساز صوفی

داشتند که  را يمحور-مهارت دیگرِ هايفرش و بسیاري از گروه

کمال گرایی در کار خود به دنبال و در جستجوي  جستجوي با

  تحول معنوي بودند. 

ها اصول رشادت و دالوري را به عنوان دانستی که صوفیآیا می«

در که  اثر بودیک رفتار معنوي تعالی بخشیدند و در نهایت همین 

ر دتوان صوفی را میاروپا گسترش یافت؟ یک جلد از دالوري 

 صده دهم یافت که محتواي آن در مورد وفاداري کامل، بخشش،

. تنوشته شده اسبراي خداوند  اعمالیو از خودگذشتگی به عنوان 

هاي آرتور شاه هیچ چیزي در مورد پیش از آن زمان، داستان

  . دنجنگجویان خود که مبتنی بر شرافت و دالوري باشد، نداشت

لیسی انگ زبانِ تروبادورها به هاي دالوري از زبانِستانمنشأ اولیه دا«

اي هها داستانها مشتق شده بودند. آنها از صوفیتبدیل شد، آن
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از خود گذشتگی و فداکاري را که در  يعشق و اعمال خالصانه

تاروپود اصول معنوي در هم تنیده شده بود، به زبان شعر و رقص 

 ولسمبها بود. این اشعار کردند. شعر عاشقانه مخلوق آنبیان می

داد. این عشق روح به خداوند را در قالب عشق مرد به زن نشان می

بر  بین مرد و زن حادآورد که به اتاي در افکار پدید میاشعار جرقه

 منتهی ر اساس جایگاه اجتماعی یا خانوادگیاساس عشق و نه ب

ازدواج در جهان غرب  نگرش بهشد. این موضوع براي همیشه می

  را تغییر داد. 

 يهها با مطالعها بودند، آنکیمیاگران نیز مشتق شده از صوفی«

در  هاها و تحوالت در جستجوي حقایق معنوي بودند. آنکنش

ها عناصر به دنبال اصول معنوي بودند. آن اتترکیب حاکم بر قوانین

 به دنبال سنگ محک و سنگ فیلسوفان بودند تا از طریق اعمالِ

انش تبدیل این دبود که ها تغییر را کاتالیز کنند. پس از قرن ،معنوي

  به دانش شیمی شد. 
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شده  مشتق هايها یا گروهدانش توسط صوفی و اساسِ در واقع پایه«

معنوي  تها آموزگاران تحوالبنا نهاده شده است، زیرا آن ،هااز آن

ها باور ها بپردازند. آنرانی در مورد نظریهنبودند، جاي اینکه به سخ

داشتند که براي اثبات حقیقت، چه به صورت فیزیکی و چه به 

در حالی که  وجود دارد، هاییها و آزمونروشصورت معنوي، 

ها هنوز بر سر این موضوع به مجادله ان اروپاییدر آن زم

  د. ند برقصنتوانپرداختند که بر سر سوزن چند فرشته میمی

 ینبهماهنگی  ياین بیانگر خالقیت و رشدي است که در نتیجه«

ن . ایسازمان و آگاهی گروهی قابل کسب است جرایی،هاي اتیم

درگیر در این فرآیند است. بیانگر رشد معنوي افراد«  

ه دانستم که براي بیان مطلبی دیگر بکوان تو متوقف شد، ولی می

  گردد، او به من اشاره کرد. دنبال کلمات می

ن ها اهمیت دادحال چنین تصور نکن که منظور من از این صحبت«

چنین  یقطراین جهان است. خیر،  تاریخ درگذاشتن به تغییر یا اثر 
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رشد  يفردیت و نحوه . بلکه موضوع بر سر روح،هدفی ندارد

  آرمان برتر است. یک  خدمت بهآن از طریق عمل و  معنويِ

کنند، و بسیارند کسانی که طریق معنوي را به تنهایی دنبال می«

آگاهی گروهی یا حتی  مان،زاي با ساخواهند هیچ رابطهنمی

اعث نزدیک شدن ها این بخود داشته باشند. به باور آن يخانواده

تر شود، ولی این حقیقت ندارد. ما زمانی سریعها به خداوند میآن

ه خود ب کنیم که فعال بوده و اصول معنوي را در زندگیرشد می

  در این جهان کمک کنیم. طریق کار برده و به تجلیِ

و به گویم. تبه همین خاطر آن را به تو می مهمی است، ياین نکته«

باید براي کسب بیشترین شکوفایی معنوي در  عنوان یک فرد،

هاي خلق فعال باشی. فرد باید براي کسب بیشترین تمامی روش

هاي خلق فعال باشد. آیا هاي تحتانی در این روشرشد در جهان

  »کنی؟درك می
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 جا افتاد، و پیغام نم گفت برايمی توباالخره تمام آنچه کوان

که سعی داشت به من بگوید در سرمقصد خود جاي  او شخصیِ

ر مورد بار د گوید که پال توئیچل یکگرفت. او همان چیزي را می

چهار طریق موجود در پیش پاي واصلین. در  چهار مارگ گفت،

بق منطهاي خلق با روشواقع متوجه شدم که این چهار مارگ دقیقاً 

ود هاي خبه خانواده که همانند کمکی هستند: خدمت به دیگران،

؛ آموزش به آگاهی گروهی؛ انجام کارهاي دهیممیارزانی 

سازمان؛ و اعمال خالقانه هنرمندان، نویسندگان و  برايمأموریتی 

 ،مارگ یتکا را باهها چیزهایی هستند که پال آندانان. اینموسیقی

  38یانی مارگ نامید.مارگ و ج آراهاتا مارگ، واهانا

                                                           

38 Bahkti Marg, Arahata Marg, Vahana Marg, Gyani 
Marg 
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راتر از این گویید طریق فشما میبه عبارت دیگر، «تو گفتم به کوان

براي نمایش اصول  هاهاي خلق قرار دارد، ولی این روشروش

  .»هستندالزم  تعلیمات معنوي، متجلی نمودنِ رشدمعنوي و 

اهی کنند وفاداري به آگها که تصور میبله، آن«داد  پاسختو کوان

ها که داراي جایگاهی کنند. آنگروهی همه چیز است اشتباه می

کنند که از درون آن دین خبر در سازمان معنوي هستند و فکر می

ها که خالقانه زندگی کرده و باور دارند کنند. و آندارند اشتباه می

نند. تمام کتر است نیز اشتباه میمعنوي دیگراناز  ،هاکه زندگی آن

  هاي بیرونی است.حقیقت فراتر از این اشکال و قالب

 ولی در عین حال هر یک در مسیر خود محق هستند، زیرا هر یک«

و همگی در شکوفایی روح در این  ها بعدي از طریق بودهاز این

ق ل. در نتیجه، ایجاد هماهنگی میان پنج روش خباشندمیجهان مهم 

باعث تقویت طریق شده و به رشد معنوي در زندگی ما  عظمت 

 که در پس تمامی ادیان يشود به تمام خردبخشد. این باعث میمی
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 . این خودنزدیک شویمهاي معنوي قرار دارد، و تمامی آموزش

  تعلیمات زندگی است.

هاي خلق به عنوان روشی براي بازگشت در این روش کردن کار«

  ح، راه و روش جوینده است.به فردیت رو

طریق  ،هاي خلقروش درآگاهانه  آغاز از فردیت و کارکردنِ«

  اساتید است.

است دست ر تو، ایستاد،با این کلمات نهایی، استاد چینی، کوان

دید ناپ نم پیش چشماندر خود را به نشان خداحافظی بلند کرد و 

  شد.

  

  پایان

  

 هايانتقادات دیوید لین و درساز این کتاب سفري طوالنی بود. 

شویم آغاز شد. هاي دینی با آن مواجه میمعنوي که طی چالش
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 آغاز حقیقتولی همانند هر سفر دیگري که براي جستجوي 

ن مرا به کجا خواهد برد. ن م ،دانستم سرانجامشود، هرگز نمیمی

کردند قدم را هدایت مین چنان که مات را آنشواهد و ادراکمسیر 

 شاننقدم دنبال کردم، تا جایی که تمامیت این پازل شروع به  به

  خود کرد.  دادنِ

گذر  یها، و سطوح آگاهی مختلف، برداشتنقطه نظراتاین سفر از 

هاي بوده است. بینش شه اینگونهطریق معنوي همی همچنان که کرد،

 نم برايهاي معنوي و مناقشاتی انگیزي در مورد جنبششگفت

. کندها دست و پنجه نرم میما با آن يامروز جامعه کهنمایان شد 

  .ه استگشوداي رو به عصر ما ها دریچهاین بینش

پال به  تعلیمات منشأجستجوي  من مبنی بر به نظر رؤیاي تکراريِ

ن بینم که آرزوي دانستپاسخ مورد نظر خود رسیده است. اکنون می

را  نظور بوده است که متنها به این من داستان، تمام داستان، مابقیِ
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تمامی تعلیمات دینی بازگرداند. عظمت و عمق  به منشأ حقیقیِ

  و شگفتی به جاي گذاشته است. تواضع ،طریق معنوي در من

ه این که ب یهاي بسیاري از مردمها و پاسخاین کتاب از بین بحث

گفتمان جذب شدند سر برآورده است. امیدوارم توانسته باشم 

  دارانه بیان کرده باشم. را امانتها نظریات آن

 این کتاب به صورت گسترده بیانگر کنم کهبا این حال درك می

هاي من است. هر شخص داستان را به نحوي متفاوت بیان دیدگاه

  .هاي متفاوت. درسمتفاوتهاي کند. دیدگاهمی

  اش شعر است.در آخر همه

گر را از یکدی حقیقتقادر به یافتن مرزي که جویندگان معنوي 

 بودیست، –سازد نیستم. هر اسمی که براي خود قائل باشند بمتمایز 

ها از نظر من برادران و تمامی آن –یست کامسیحی، صوفی یا 

ی که وجود دارد دیدگاهی خواهرانی در طریق هستند. تنها اختالف
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قائل هستیم. این است که افکار و اهداف ما  بت به خوداست که نس

  دهد. میرا شکل 

بر این اساس امید دارم که جمالت نوشته شده در این صفحات 

ر این دهر شخص بتواند د و نباش معنایی در برداشتهبراي بسیاري 

گزیند برمیخود در طریقی که در زندگی  چیزي بیابد که هافصل

  . از آن استفاده کند

به برکت ام. بیش تعدادي از اساتید عظیم نائل شده توجه و هدایت

ها را بتوان در جمالت از هرچیز امیدوارم سپاس من نسبت به آن

  این کتاب یافت. 

  کنم.ها تقدیم میاین کتاب را به عزت آن
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  نویسنده درباره

به نویسندگی، سخنرانی و  ،مدت بیش از چهل سال بهداگ مارمن، 

آگاهی پرداخته است. جستجو درهاي معنوي و کالس هدایت  

ه آمیزي را براي وي بمشاغل متعدد و موفقیت او،هاي متنوع فعالیت

توان به موارد ذیل اشاره کرد: می از آن جمله ارمغان آورده است، که

)، ویراستار، کارشناس، مدیر ثبت اختراع 30ژورنالیزم، مخترع (با 

هاي ترین شرکتبازرگانی، عکاس، مدیر اجرایی در یکی از بزرگ

  یک فناوري نوین.  گذاريِشراکت در بنیاندنیا، و 

  هاي زیر نیز هست:کتاب ياو نویسنده

  .هاي رومیدیسکورسیه ما فیه، ف - هستهمین هست که 

  .معنوي ياودیسهیک  - سواالت خاموش

  .راز صلح درون - مانیسوک

خود در شمال غرب ایاالت متحده زندگی  يبه همراه خانواده داگ

  کند.می

ی آزاد در وبسایت خود هایرا به همراه گفتگو يوي مقاالت جدید
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