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1ماهيت تمدن جهاني: يگانگي  
*لي -ليولين وان   

 
 

 

مسجد شيخ لطف اهللا، اصفهان: تصوير          
 

 مقدمه مترجم
پيرامون و جهان از اديان مختلف دنيا در ايران  هنمايندصدها با شركت هاي متعددي  كنون همايشتا 

تكليف پيروان جميع اديان بر بر  هادر اين نشست  2.موضوع دين و محيط زيست و طبيعت برگزار شده است

همانطور كه . صحه گذاشته شده استيست و كمك به بازسازي و احياي طبيعت ب محيط زهيز از تخريرپ

و محيط  از طبيعت و محافظت مراقبت نقش آفريني در، برخي از موحدين دنيا، مي دهد نشانمقاله زير 

انساني كه خالصانه در . به تجربه قدسي مي دانندرا نه تنها تكليفي ديني، بلكه راهي براي دستيابي  زيست

در اين   دارد عمال پي مي برد كه گام بر مي ،مسير حفظ طبيعت، كه تجلي خداوند تبارك و تعالي است

و  ي نفسانيهااميال و هوس  تعديلِ ،نفس زكيةعالوه بر صميمت و همبستگي اجتماعي، نوعي ت ،فعاليت ها

نظير اين كه به قلم  بسياري مقاالتبي شك،  .هفته استنحيات دسِ و تقعميق يگانگي  كنهايتا در

از جمله عوامل مؤثر در  ،نگاشته شده است ان اهل معرفت جهان براي مخاطبين غير مسلمان در غربمسلمان

 3.است بودهو فعاالن توسعه محلي در جهان علوم مختلف رويج جهانبيني توحيدي در ميان دانشمندان ت

از را  جامعه و طبيعتبراي خدا جو انسانِ موحد و دغدغه منديِ  صراحت لف بهؤگر اينكه، مدينكته مهم 

و مكاتب شبه  حقيقي مي داند و بدينوسيله مرز بين عرفانمعارف ديني  فعليت بخشيدن به كليديِ ملزومات

                                                                                              .را روشن مي سازد امروز عرفانيِ

                   

هر  در حال بازي و ه، هر گريه، هر كودكهر خند. با هم نگي ساده است؛ يگانگي يعني همه چيزگاي
چيزي را نمي توان خارج . بخشي از يگانگي عالم استهمه و همه، ، و خونريزي خسته از جنگ سربازِ

                                                           

:نوشته ترجمه متن زير استاين   1
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هر فكر و هر رويا به هر فكر و روياي ديگر . نيست و مستقل هيچ چيز جدا. ت پنداشتاز اين وحد
                .كل هستي را منكر شده ايم ،قرار دهيمجزئي را كه خارج از اين يگانگي هر . مرتبط است

 

 يدنِاز د »يكبل ويليام« وقتي شاعر انگليسي. در همه اوقات صدق مي كند و اين يگانگي در همه جا
بلكه به  ،، او از استعاره و تشبيه شاعرانه استفاده نمي كندسخن مي گويد »شناز در ذره اي  يجهان«

كل عالم  همه چيز، هر سلول از آفرينش، شامل وحدتي است كه بر 4.حقيقتي ساده اما ژرف اشاره دارد
                             . وحدت ايمو در عين حال كل اين  وحدتبخشي از اين هم ما . حكمفرماست

 

حضور قدم مي گذاريم،  از دوگانگي بيرون و به يگانگيِوقتي ما، حتي براي لحظه اي كوتاه، پا 
نده خنور و تاريكي، نيك و بد،  در اين تصوير جديد، .تصويري بسيار متفاوت از هستي رخ مي نمايد

و اگر چه هر يك از ما  م به هم پيوسته ايمه ما. متفاوت اند اما با هم در پيوندند همو گريه، هنوز با 
كه در عين حال  -، اما چيزي هست كه همه چيز را دربرمي گيرد استداراي هويت و حيات فردي 

متأسفانه، در عصر حاضر، دو گانگي در ضمير . يگانه خود حيات است اين همه چيزِ. است »همه چيز«
يجي ايم، و با نتا جدا افتادهما از يكديگر . وجود آوردهبه  ما چيره شده و زندگي اي آكنده از جدايي را

اين جدايي به ما . فاصله گرفته ايمآن زمين و از ضرب آهنگ هاي طبيعي  به مراتب ويرانگرتر، از كرة
ما نياز داريم كه يگانگي حيات را . اجازه داده كه سياره اي كه در آن زندگي مي كنيم را تاراج كنيم

                                                       . درد جدايي بميرد زجهان ا اينكهاز  پيش ،دريابيممجددا 
 

 ما مي دانيم كه بايد به عصر مسئوليت پذيري جهاني قدم بگذاريم و . ما اين حقيقت را مي دانيم
زمين و اينكه و ارتباط جزء جزء حيات روي  پيوستگيعلمِ امروز، . ل حيات را اذعان كنيميوستگي كپ
ابزار دستيابي به  همتكنولوژي . استاثبات رسانده  هبنيز جزئي از تعادل شكننده آن ايم را انسان ها ما 
اما، اين . ماهواره ها، شبكه هاي تلفن همراه و اينترنت: جهاني را به ما داده است و شعورِ آگاهياين 

براي ترويج فرهنگ زياده خواهي و  تيصنع ابزار جهاني ارتباطات، بيشتر توسط شركت هاي بزرگ
  5.تخريب زمين را به امري جهاني و همه جايي تبديل كرده استو ماديگرايي مورد استفاده قرار گرفته 
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ات به ما داده شده، ابزار زيستن بر اساس اين يگانگي هم براي ما فراهم يگانگي حي نه تنها علم بهپس 
آگاهيِ  اين هدايا را به غير واگذار كرده ايم و اجازه داده ايم كه اين نيروهاي عظيمِما  اما. شده است

آيا اين سرنوشت . بسته اند مورد استفاده قرار گيرند حياتجهاني توسط عواملي كه كمر به تخريب 
م كنيم؟ شايد ما از اين رومح گيچه چيزي موجب مي شود كه ما خود را از ثمرات يگان ماست؟

چه واقعا . را نيز در پي داردمسئوليت هايي  ذيرشِپ الزامِ ،آگاهيپذيرفتن قلبي اين خوف داريم كه 
 نيست، انگار تماما متعلق به خود ماتجربه كنيم كه طوري را  اگر ما زندگي احساسي خواهد داشت

هيچ چيزي وسيع، مهيب و در عين حال زيبا كه ما  ،بزرگتريم كليت بسياربخشي از يك فقط بلكه ما 
باورِ اين دغدغه ها ريشه در  آن نداريم و فقط مي توانيم با حيرت و تحسين به آن بنگريم؟ كنترلي بر
تنها مانع بين . ي داريمديگر اجزاء طبيعت جداييم  و بر آن برتر ازمي پنداريم كنوني ما دارد كه  وهميِ

با  انسان ها همكاري. است همين باورِ وهمي يگانگي عظيمِ بهره گيري از قدرت و تاثيرِ نِما و امكا
                             . در گرو فايق آمدن بر اين مانع وهمي استاست حيات  كلِبه نفع كه يكديگر 

 

و ميل به كنترل  وهمي استقاللِمي طلبد كه ما  در عصر يگانگي نهادنگام خروج از عصر جدايي و 
از ارزش هايي كه براي نفس ما رخي كه ما ب اقتضا مي كندچنين كاري . نيمخودمان را رها ك سرنوشت
باورهايي كه ع شخصي و فبرخي از منا ازبيان ديگر، ما بايد بتوانيم به . است را تسليم كنيمشده مهم 

آيا اين گامي است كه از برداشتن آن اكراه  .پيدا كرده ايم عبور كنيم براي حفاظت از نفس در برابر غير
اين . كمك مي كردتعلقات فردي  ازيند گذشت آبه ما در فرباورها و ارزش هاي ديني پيشترها،  داريم؟

تعليمات و آموزه هاي ديني اما متأسفانه، . متعلق به باور قدسي ِيگانگيِ حيات اندارزش ها باورها و 
 و اميال ها به جاي كمك به افراد براي عبور از خواسته. ه استمت نفس درآمددر خد زر ما نيدر عص
قرار  7»محور -يادگيريِ خود«و  6»كامي خود«هدايت شخص به  ،اين تعليمات تنها هدفنفساني، 
                                                                                                             .گرفته است

 
خارج  جهانِ ما نه تنها به آلودگيِو زياده خواهي هاي فردي عت طلبي فمناين در صورتي است كه 

رون و بهره درون و ب جهانِدگيِ آلو براي توقف. كدر ساخته است نيزما را  درونيِچشمِ  انجاميده بلكه
به همان  ،ما بايد به باطن خود رجوع كنيم ،ي به ما دادهآگاهانه از هدايايي كه يگانگ مؤثر و گيريِ
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بهبود شرايط زندگي در جوامع و نوزايي و شكوفايي . جايي كه درك عميق يگانگي هستي ميسر است
در اين تالش . خواهد بودو طبيعت طبيعت، از جمله ثمرات اين درك دروني يگانگي بين انسان ها 

خود به ما نشان خواهد داد كه راه و روش يگانگي به  ،حياتكه  معنوي و اجتماعي، پي خواهيم برد
همزيستي كنيم به صورتي گونه با ساير اجزاء آفرينش از او خواهيم آموخت كه چ. چه صورت است
از اين طريق بشريت و فرهنگ . برخوردار كندمادي و معنوي  مواهبِرا از  همگان ،كه اين همكاري
يعت مي پيوندند، يعني به همان چيزي كه خود تجليِآن بار ديگر به طب هاي مختلف  خداوند ذات

                                                                                                            . است يگانه
 

. يي غايب استپيدا اما از فرط دور تا دور ما خودنمايي مي كند تولد جديدنشانه هاي آغازين اين 
. تبادل نظر مي كنند يكي از اين نشانه هاستبا هم  جهاندر  ي كه مردمروش هاي گوناگونپيدايش 

عد شبكه جهاني اينترنت اساسي ترين ابزار براي جمع گرايي نسل بشر امروز است كه موانعي چون ب
قادرند دور و نزديك  از نقاطمردم . را مرتفع كرده استي، قومي و ملي نژادو تفاوت هاي  مسافت

اين . عاليق مشابه اند را شناسايي و تجارب و دانسته هاي خود را به اشتراك گذارندافرادي كه داراي 
به  بوروكراتيك از كنترل هر گونه سلسله مراتبِفارغ خود جوش اند و  كامال مردمي يشبكه ها

                                         . دات انياين شبكه ها متعلق به خود ح. مشورت با هم ادامه مي دهند
 

ي تلفني، همايش ها و ديگر فرصت هاي تماس بين انسان ها، به هم گرايي تجارت، مسافرت، شبكه ها
در حال  حو اين تماس ها در جميع سطو. است افزودهبين مردم در سطح بين المللي تبادل نظر و 
ارتباط فرهنگ ها سطوح مهم ترين يكي از  هاي معنوي، بين اديان و سنتمثال گفتگوي ِ .خداد استر
سنت ها و آئين ها از شرق به غرب اينگونه در سطحي عميق تر، مهاجرت و جابجايي . استبوده  همبا 

نه شرقي است و نه غربي«نوري معرفتي به وجود آورده است كه  شرايطي براي تولد«.                      

 

و  ردم راه هاي جديد و متنوعي براي همكاريم جهان پيرامون ما ديده مي شود كه همچنين در
هنوز در سطح عام  ي جديدراهكارهااين  از و كارِس اگر چه. كرده اندابداع  يكديگرهمزيستي با 
اما ي ساده يراه حل ها ،از جوامع انساني نمونه هايِ آزمايشي و بديعنيست، اما اين  شناخته شده
نشانگر استعداد عظيم اند كه خود  كردهارائه حل برخي از پيچيده ترين مسايل روز دنيا راي ب قدرتمند

براي تبادل آگاهي و اين همكاري ها صرفا  .بهره گيري از همفكري و همكاري مردم با هم است
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 8.ستبلكه پايه و اساس روابط اجتماعيِ جديدي بين افراد و گروه ها را بنيان نهاده ااطالعات نيست، 
در حال زاده شدن  در جهان جديدي چيزِباقي نمي گذارد كه شكي اين تحوالت عظيم و گسترده 

                                                                                                                  .  است
                        

اين نيروي . جديد از حيات ساري و جاري است يينيرو ،عي و ارتباطيدر اين الگوهاي جديد اجتما
در اين برهه  ادامة حياتحياتي با شتاب و فوريتي همراه است كه بشريت و سياره زمين براي تغيير و 

زترين راين تحول كه با. اين نيرو همچنين داراي قدرت يگانگي است. ستابحراني واقعا به آن نيازمند 
 طلبي بيش از آنكه متوجه تملك و منفعتاست،  مختلفشكل هاي به  مردم ندهم آمدويژگي آن گر

اين حركت جهاني حاويِ نشاط و . ستبه اشتراك گذاشتن اشخصي باشد، در پي مشاركت جويي و 
ّيقيناً اين هم گرايي مردم از فرهنگ هاي . عميقي است كه آگاهيِ از يگانگي با خود مي آورد حظ

                                                                  .ايه اي از يگانگي قدسي استپير حاويمختلف 
 

راهي است كه انتخابِ براي جدي و مانعي پابرجاست ع شخصي هنوز فبه مناتعلق خاطر با اين وصف، 
يم، مانند همان چشم انداز شخصي خود بچسبفردگرايي و اگر ما به . فراروي ما قرار داده استيگانگي 
عمل كرده ايم كه در قرون گذشته حاضر نبودند بپذيرند كه كره زمين مركز عالم هستي نيست،  كساني
تمدنِ جهاني اي كه در حال شكوفايي است براي . ه را تكفير كردندلكه كپرنيك و گالي كسانيهمان 

و تا وقتي كه ما از اين  .تجلي گاه اوست  عالمكه اين  استقدسي  يمتعلق به ذاتكل جهان است و 
ه همان زياده خواهي ها و بدور از ذهن غافل بمانيم، قوا و ابزار يگانگي را هنوز اما  آشكارحقيقت 

به عنوان  ما انسان ها،. گرديم ازب أما بايد به مبد. منافع شخصي مي سپاريم كه در حال ويراني ماست
تمدني  تنها از اين طريق. ا به حيات آوريماين حقيقت ر، مسئوليم كه از يگانگي قدسي موجودات آگاه

                                                                           .قابل دستيابي است ،پويا و زنده ،جهاني
 
                                                           

اين جوامع كه خود. جوامعِ سالم در نقاط شهري و روستايي جهان استو گسترشِ سريع مؤلف در اينجا به ظهور بيسابقه  ةاشار  8
  

معرفي مي كنند، با گردهم آمدن جمعي » شهرهاي در حال گذار«و « محله سالم«، »روستاي سالم«، »اكو ويلج«ون چ نام هاييرا با 
اين جوامع كوچك و خودجوش مي كوشند تا الگوهايي عملي . از جوانان و دانش آموختگانِ آگاه و متعهد جهان به وجود آمده اند

اطالعات بيشتر در مورد اين . بدور از خشونت و تخريب، را به وجود آوردندبراي همزيستي انسان ها با يكديگر و با طبيعت، 
آمده  5555جوامع، كه يكي از ملزومات رسيدن به اهداف خود را برقراري اقتصاد مقاومتي مي دانند، در منبع ذكر شده در پاورقيِ 

  .است
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 يادداشتي از مؤلف
سرابي  ،جدايي. نيست بلكه حقيقتي تجربي است ذهني يگانگيِ هستي يك مفهومِ ،براي يك عارف

، اين شودمي  »راستين خود«تسليم  آدميوقتي نفس . غيرواقعي، ساخته و پرداخته نفس آدمي است
حيات چيزي نيست درك عميق اين حقيقت كه آنچه باقي مي ماند خداست و  .گرددبرچيده مي سراب 

نقش . مي شود، يگانگي حيات مستقيماً ديده مي شودوقتي چشم دل گشوده . جز تجلي ذات اقدس او
 به نظارهو حضور خداوند را در هر چيز با اين يگانگي زندگي كند  ،ف اين است كه در هر َنَفسعار

                                                                                                                   .بنشيند
 

يم و نه همانطور كه واقعا هست زندگي كنهد كه با حيات دآگاهي ما از يگانگي حيات به ما امكان مي 
بر كره ارض مبتني بر بيداري اگر عصر بعديِ زندگي بشر . ما مي سازد براي با سرابي كه ذهن و نفس

 ة، سرابي كه در آن به تعقيب مجموعنوي نباشد، ما مجدداً سراب ديگري براي خود خواهيم ساختمع
به مركز  ،و در جهان خارجمان يدر دلها ،وند رااگر خدا. بودديگري از سايه ها مشغول خواهيم 

وظيفه عارف اين است كه اين آگاهي . هيچ چيز واقعي هرگز متولد نخواهد شد توجهمان برنگردانيم،
مردمك چشم «اين است كه  عارف ةبه نقل از ابن عربي، وظيف - تذكر شود حقيقي را براي بشريت م

                                                                                                                 .باشد »بشريت
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در سال هاي اخير، تمركز آموزش ها و نوشته. استتبار  ة انگليسيمعارف اسالمي و نويسنددرس لي، م -ليولين وان    *
  

پيروان اديان در نقش آفريني بيشتر در رويارويي با مسائل حادي است كه ادامه حيات بشر و  مسئوليت تبيينوي بر  هاي
اين آثار شامل عناويني چون . از وي منتشر شده استاثر  40404040  تا كنون بيش از. وي كره زمين را تهديد مي كندحيات بر ر

  . است »كيمياي نور«و » نور احديت«، »با احديت همكاري«

 


