
  
  

  ٢٠١٣آب شدن يخ های قطب شمال تا سال 
  

های قطب  را درباره ناپديد شدن يخ نی هايشگفت آور ترين پيش ب از يکیدانشمندان آمريکا 
  .شمال ارائه دادند

 آخرين مطالعات آنها بر روی نمونه ها نشان می دهد که آبهای قطب شمال در عرض تابستان
  .خواهند داد يخ روی سطح خود را از دست ،سال آتی ۵ - ۶های 

فيزيک آمريکا گفت که با  در يکی از اتحاديه های ژئو"  کیوسال ماسلوسوي" پروفسور 
ه مشاهده وضعيت کنونی، پيش بينی قبلی راجع به روند آب شدن يخ ها درست از آب در نيامد

  . است
ميليون کيلومتر مربع بر روی  ۴٫١٣ها در تابستان امسال باعث از دست رفتن  آب شدن يخ

  .دريای قطب شمال بود، کمترين ميزان در دوران جديد
سکی و تيم او، با استفاده از واما جالب توجه است که اين ميزان کم با مدلی که پرفسور ماسلو

سی می کنند، اصًال ربرای پروژه های آينده خود بر ٢٠٠۴تا  ١٩٧٩اطالعات سالهای 
  .هماهنگی ندارد

  
  :، کاليفرنيامدرسه تحصيالت عالی ناوال، مانتری

دو سال  همچونهای قطب شمال،  درباره از بين رفتن يخ ٢٠١٣پيش بينی ما برای سال " 
  ." حساب نمی شود ٢٠٠٧و  ٢٠٠۵

  ."زيادی محافظه کارانه باشد ٢٠١٣با توجه به اين امر، شايد پيش بينی های ما برای سال " 
  

  دنيای واقعی
  

 ی ازای بررسی پيامدهای آتی، بخش استاندارداستفاده از ابرکامپيوترها بردر سالهای اخير 
  .ه تغييرات آب و هوايی شده استبم مربوط وعل

سکی که شامل همکارانی در ناسا و مؤسسه اقيانوس شناسی، آکادامی وسلوگروه پرفسور ما
امر از ديگران پيشی  نعلمی لهستان می باشد به توليد مدلهای اطالعاتی شهرت داشته و در اي

  .گرفته است
تيم های ديگر نيز از بررسی اقيانوس در تابستان، اطالعاتی بدست آورده اند اما نتايج آنها در 

  .می باشد ٢١٠٠تا  ٢٠۴٠وسيعی سخن گفته و درباره سالهای  گستره
 از برخی مراحل آب شدن اما محققان مانتری بر اين باورند که مدلهای کنونی به طور جدی

ها بايد با  سکی تصريح کرد که اين مدلور ماسلوبخصوص دکت. ، پيروی نمی کننديخ
که آبهای گرم از اقيانوس آرام و اقيانوس اطلس به سمت  طريقیتصويرهای واقعی تری از 

  .آبگير قطب شمال می آيند، هماهنگی داشته باشد
  :سکی گفتوپرفسور ماسلو

های افقی هوا به نظر من مدلهای آب و هوايی جهانی، مقدار گرمايی را که توسط جريان " 
  ."انتقال می يابند، و بر يخ های سطح اقيانوس اثر می گذارند، دست کم می گيرند

  ."محدود آنها،  آنها را از ديدن فاکتورهای جزئی باز می داردبه اين دليل که راه حلهای " 
هايی با وسعت بيشتر برای اقيانوس منجمد شمالی استفاده کرده و با اطالعات  مدلاز ما " 
  ."ها را بررسی می نماييم حرکت يخ ،ی واقعیجو
بخش درون دولتی تغييرات آب و هوايی، بخشی از سازمان ملل که به ارزيابی سيستم آب و " 

هوايی کره زمين می پردازد، برای پيش بينی کاهش يخ ها در قطب شمال، از مدل متوسطی 
  .استفاده می نمايد



 ۵٫٣٢را که  ٢٠٠۵قبلی عقب نشينی در سال  ، رکورد٢٠٠٧عقب نشينی يخ ها در سپتامبر 
  ."ميليون کيلومتر مربع بود، به هم زد

 ۶٫۴، ٢٠٠٠تا  ١٩٧٩پايين ترن مقدار متوسط عقب نشينی در دراز مدت، بر اساس داده های 
ميليون کيلومتر مربع رسيد،  ٢٫٣١اين مقدار به  ٢٠٠٧و در سال . ميليون کيلومتر مربع است

  .منطقه ای به مساحت آالسکا و تگزاس و يا به عبارتی ده برابر بريتانيا
   

  بازگشت روند کاهش
   

پروفسور پيتر وادهامز از دانشگاه کمبريج در بريتانيا، يکی از متخصصين يخ های قطب 
ع آوری شده از نيروی دريايی استفاده کرد تا نشان دهد ای صوتی جمهاو از داده . شمال است

سکی همخوانی وميزان کاهش يخ ها سرعت يافته است و اين با نتايج مدل پرفسور ماسلو
  ."دارد

  : او ابراز کرد
  ."، بر آورد درستی نکرده اند ها از روند فيزيکی که در حال وقوع است برخی مدل" 
در حالی که برخی از مدل ها گمان . حال نازک شدن استيخ بيش از آنکه کاهش يابد، در " 

  ."می بردند يخ نسبتًا پهن و ضخيم است
کار آمد تر است زيرا با اطالعات کار می کند و روندی را که درون يخ اتفاق می ال سمدل وي" 

  ."می نمايد افتد، بررسی
دريافت گرمای بيشتر، بيشتر يافتی يخ استناد می نمايد  که بر اساس آن آبها با  او  بر اثر باز

  ."يخ می گرددآب شدن گرم می شوند و اين باعث افزايش 
کاهش يخ در امسال باعث افزايش آن . اين روند يک چرخه نيست بلکه دائمًا در تغيير است" 

  ."در سال بعد و حتی وضعيت بدتری می گردد
  
و اين باعث جذب بيشتر گرما  ی ماندمبا از بين رفتن يخ ها، سطح بيشتری از آبها بدون يخ " 

  ."می شود
  
اتفاق نمی  ٢٠١٣اين امر زودتر از سال . در پايان، همه يخ به طور ناگهانی آب خواهد شد" 

  ."روی خواهد داد ٢٠۴٠افتد اما به زودی و بسيار قبل تر از 
  

مرکز اطالعات برف و يخ آمريکا با جمع آوری اطالعات شهودی از يخ های قطب مال، به 
دانشمند محقق، دکتر در اين خصوص از . ر منظم بيانيه هايی را به اطالع عموم می رساندطو

" AGU" مارک سرز،  خواسته شد تا يکی از مهم ترين سخنرانی ها را در جلسه پاييزی 
  .    ايراد نمايد

  :او درباره آب شدن يخ های اقيانوس منجمد شمالی در خالل ماههای تابستان گفت
روی خواهد  ٢١٠٠و يا قبل از  ٢٠٧٠، ٢٠۵٠يش، من فکر ميکردم اين اتفاق در چند سال پ" 

ها هم  اما همانطور که می بينيم، مدل. داد، زيرا اين چيزی بود که مدلهای ما به ما می گفت
اکنون به اندازه کافی سريع نيستند؛ ما با سرعت بسيار بيشتری در حال از دست دادن يخ ها 

  ."هستيم
  ."ها از بين بروند همه يخ ٢٠٣٠ر من اين است که بعيد نيست تا سال و حاال نظ" 

  :و بعد دکتر سرز به خبرنگار ما گفت
کاهش است، به اين دليل ساده که  کمی بی باکال  درباره پيش بينی اش يسمن فکر ميکنم و"  

الهای آتی آب شدن يخ ها در سآب شدن يخ ها يعنی دگرگونی های طبيعی ميتواند اتفاق بيفتد تا 
ال باهوش است و اگر پيش بينی او درست از آب در يساما و. کمی کمتر از سالهای قبل باشد
ون رئيس جمهور پيشين آمريکا بوده است در امع که " الگور ."آيد، مرا شگفت زده نمی کند



سخنرانی جشن اهدای جايزه نوبل روز دوشنبه در اسلو، به تجزيه و تحليل های پرفسور 
  .کی استناد می کندسوماسلو

http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/7139797.stm 
 

 و طبعأ  و آباز مصارف انرژی  ۵٠% ش از تواند بي گياهخواری می
 .را متوقف کند و کره زمين هوا لودگی آروند رو به رشد 

  
 
 

 چرا انسان بايد گياهخوار باشد
  

های گياهی و محصوالت لبنی طبيعی مجاز و غذاهای منشأ  کادر اين رژيم غذايی، خور
برای اين رژيم داليل بسياری وجود دارد که . گرفته از حيوانات مانند تخم مرغ ممنوع هستند

کنيم و از مهم ترين آنها اين است که ما بايستی از کشتن موجودات با ادراک صرف نظر 
  .تو نبايد قتل کنی، پيروی نماييم: قانونی که می گويد

واضح است که آزار نرساندن و نکشتن موجودات زنده به نفع آنهاست، اما آنچه که شايد واضح 
نمی باشد اين است که اذيت نکردن ديگران، به همان اندازه برای ما خود ما نيز مفيد است چرا 

  ." هر چه بکاری، همان را درو ميکنی : "که در قانون کارما داريم
اگر برای بر آوردن نيازهای غذايی خود، مستقيمًا يا غير مستقيم، موجب کشته شدن يک 

موجود زنده شويم، دينی به اين قانون خواهيم داشت و عواقب کار خود را پرداخت خواهيم 
  .کرد

احساس بهتر بودن . داريمدر واقع رژيم گياهخواری هديه ای است که ما به خود ارزانی می 
ميکنيم و همانطور که سنگينی دينمان تقليل می يابد، کيفيت زندگی مان بهتر شده، به هوشياری 

  .بنابراين گياهخواری ارزشش را دارد. و عالم روحانی و تجارب درونی دست می يابيم
اما داليل معتبر بسياری از داليل مذهبی مخالفت با گوشت خواری برای مردم متقاعد کننده اند، 

ديگری نيز در تأييد گياهخواری وجود دارند که همگی از عقل سليم نشأت می گيرند و به 
مسائلی همچون سالمت شخصی، محيط زيست، رنج حيوانات و گرسنگی جهان مربوط می 

  .شوند
  سالمت و تغذيه

ساختمان بدن . دمطالعه سير تکامل بشر نشانگر آن است که نياکان ما ذاتًا گياهخوار بوده ان
، استاد "هانتيگن. اس. جی" اين نکته را دکتر . انسان برای گوشت خواری مناسب نيست

او خاطر نشان کرده است . دانشگاه کلمبيا در تحقيقی بر مبنای آناتومی قياسی به اثبات رساند
بر عکس . که روده های جانوران گوشت خوار، کوتاه و روده بزرگ آنها صاف و کشيده است

گوشت به دليل مقدار زياد پروتئين و حجم کم . خوار، هر دو روده دراز هستنددر حيوانات گياه
محتوای فيبری، برای جذب شدن به زمان زيادی نياز ندارد و بر همين اساس است که طول 

  .روده های گوشت خواران کوتاهتر از روده های گياهخواران است
طول روده های ما روی هم رفته، . واران دراز استروده های انسان همانند روده های گياهخ

صاف نبوده  روده کوچک چند بار در خود پيچيده است و جدار آن. تقريبًا هشت و نيم متر است
به دليل آنکه روده های ما طوالنی تر از روده های گوشت خواران است، . دار می باشد و موج

يمان می ماند و در نتيجه فاسد شده و گوشتی که می خوريم، زمانی طوالنی تر در روده ها
اين سموم موجب سرطان روده بزرگ و افزايش کار جگر که مسئول . مواد سمی توليد می کند

تصفيه خون می باشد، می شوند و اين نيز موجب سيروز کبد و حتی سرطانی شدن آن می 
  .شود



که باعث افزايش فشار  گوشتدارای مقدار فراوانی اسيد اوريک و پروتئين اوروکيناز می باشد
گرم  ١۴در نيم کيلو گوشت، . کار کليه می شوند و می توانند باعث تحليل رفتن کليه گردند

اگر سلول های زنده در اسيد اوريک مايع قرار داده شوند، . پروتئين اروکيناز وجود دارد
ست و اين بعالوه گوشت فاقد سلولز و يا فيبر ا. شان را از دست می دهند خاصيت متابوليک
سادگی موجب يبوست گردد و می دانيم که يبوست خود می تواند باعث ه فقدان می تواند ب

  .بيماريهايی همچون بواسير و سرطان گردد
هايی قلبی می شوند که در حال  کلسترول و چربی اشباع شده در گوشت موجب ناهنجاری

  . حاضر، عامل اصلی مرگ و مير می باشد
باب کردن کآزمايشها نشان داده اند که پختن و . مير، سرطان است دومين عامل مهم مرگ و

در آن توليد می کند که خود ماده "  نتيل کوالن ترن" گوشت، نوعی ماده شيميايی به نام 
موشهايی که اين ماده شيميايی به آنها داده شده بود، نمونه های . سرطان زای قوی می باشد

خون و معده را در خود بروز  سرطانوان، مختلفی از سرطان همچون تومور استخ
تحقيقات نشان داده اند که موشهايی نوزادی که توسط موشهای مادر مبتال به سرطان سينه .دادند

تغذيه شده اند نيز دچار اين بيماری شده اند، بعالوه تزريق سلولهای سرطانی انسان به حيوانات 
ن نشان می دهد چنانچه گوشت مصرفی اي. نيز اين بيماری را در آنها آشکار ساخته است

روزانه ما از حيوانات بيمار تأمين شود، احتمال اينکه ما هم به اين بيماری دچار شويم زياد 
  .است

عده ای از مردم فکر می کنند گشتی که دراختيار ما قرار می گيرد، به علت کنترلی که در 
م که رقم کشتار آنچنان باالست ييد بداناما با. ها انجام می گيرد، سالم و بی خطر است کشتارگاه

به عبارتی کنترل سرطانی بودن تکه . ها  عمًال غير ممکن است که آزمايش تک تک گوشت
در کشتارگاه ها صرفًا عضو ! ای گوشت نيز ممکن نيست چه برسد به کنترل گوشت همه دامها

  . رسانند مبتال به بيماری را جدا کرده و قسمتهای باقی مانده را به فروش می
زمانيکه ما گياهخواری می کنيم، : " گياهخوار معروف گفته است" کاوگ  .اچ. ج" دکتر 

ديگر نگران اين مسئله نخواهيم بود که حيوانی که از آن خوراک درست کرديم، از چه بيماری 
  !"مرده است و در نتيجه حوردن غذا برايمان لذت بخش می شود

داروهايی چون استروييدها و . ل ديگر نيز باقی می مانداز همه اينها که بگذريم، يک مشک
گزارش شده که اين مواد  .يوانات تزريق يا خورانده می شودحهورمون رشد و آنتی بيوتيک به 

از طريق گوشت به مصرف کننده انتقال می يابد و در نتيجه بدن شخص مصرف کننده در 
ايی که ب هنگام بيماری مصرف می کند، مقابل آنتی بيوتيک مصونيت پيدا ميکند و اثر داروه

  .تقليل می يابد
دکتر ميلر، جراح . برخی عقيده دارند که رژيم گياهخواری به اندازه کافی مغذی و قوی نيست

متخصص آمريکايی، در تايوان بيمارستانی را بنا نهاد که در آن همگان، کارکنان و بيماران 
موش يکی از حيواناتی است که می : و می گويدا.های گياهی پذيرايی می شدند همه با خوراک

اگر دو موش را در . تواند زندگی اش را از طريق گياهخواری يا گوشت خواری تأمين کند
نظر بگيريم و به يکی فقط گياه و به ديگری فقط گوشت بدهيم، خواهيم ديد که رشد و پيشرفت 

ار طوالنی تر و مقاومتش در هر دو آنها مشابه است، با اين تفاوت که زندگی موش گياهخو
او همچنين عقيده دارد که . برابر بيماريها بيشتر است و بعالوه زودتر از بيماريها بهبود می يابد

اما يک رژيم . علوم دارو درمانی پيشرفت زيادی کرده اند و قادر به معالجه بيماريها هستند
شود که خوراک های گياهی  او متذکر می. گياهی صحيح ميتواند از بيماريها پيشگيری کند

مردم ر حالی حيوانات را می خورند که منبع خوراک . منبع تغذيه مستقيم تری از گوشت هستند
تاه است و تقريبًا تمامی بيماری هايی که وزندگی حيوانات بسيار ک. خود حيوانات، گياه است

ن با خوردن گوشت پس خيلی محتمل است که انسا. انسان به آنها مبتال می شود را می گيرند
بر اين اساس، چرا انسان خوراک خود را مستقيمًا از . حيوانات ناسالم، دچار بيماری شود

  ." گياهان نگيرد
  



  
  
  
  
  
  

  
  
  



  
  
  
  
  
  

  
  
  



دکتر ميلر پيشنهاد کرده که ما می توانيم تمام مواد الزم برای تندرستی مان را از غالت، 
  .حبوبات و سبزيجات تأمين کنيم

يوانی از آنرو که پروتئين کاملی است بر پروتئين گياهی بسياری عقيده دارند که پروتئين ح
اما واقعيت اين است که عالوه بر اينکه برخی پروتئين های گياهی کامل هستند، . رجحان دارد

  .ن نا کامل گياهی غذايی کامل تهيه نماييميمی توانيم با تهيه غذاهای مرکب از چندين پروتئ
کا اعالم کرد که رژيم گياهخواری به شرط آنکه ، سازمان تغذيه آمري١٩٩٨در ماه مارس 

  .درست برنامه ريزی شود، از نظر سالمت و تغذيه کامل خواهد بود
اما آزمايش . ها قوی تر از گياهخواران هستند افرادی به اشتباه بر اين باورند که گوشتخوار

گياهخواران انسان گوشتخوار نشان داد که  ١۵انسان گياهخوار و  ٣٢انجام گرفته بر روی 
  .طاقت بيشتری دارند

که اين آزمايش ساده را روی اين افراد " يل " استاد دانشگاه "  آيرونگ فيشر " پروفسور 
 ٣٠تا  ١۵انجام می داد، از همه آنها خواست تا دستهای خود را به اطراف کشيده و به مدت 

  . دقيقه در همان حالت نگه دارند
فرد گوشت خوار، تنها دو نفر توانستند برای  ١۵ز ميان ا. نتيجه آزمايش کامًال روشن بود

 ٢٢از صف گياهخواران . دقيقه، دستهای خود را به اطراف باز نگه دارند ٣٠تا  ١۵مدتی بين 
تن بيشتر از دو ساعت و حتی يکی از  ۴تن بيشتر از يک ساعت و  ٩دقيقه،  ٣٠ا  ١۵نفر بين 

  .در آن حالت نگه دارد آنها توانست بيش از سه ساعت دستهای خود را
باربارا " دکتر . خيلی از قهرمانان دو استقامت پيش از مسابقه مدتی را گياهخواری ميکنند

اين زن . ساعت و نيم دويد٢٧مايل را در زمان  ١١٠متخصص گياه درمانی، مسافت " مور
  : ساله که تمام رکورد های مردان جوان را شکست، گفته بود ۵۶
دهم افرادی که در طول زندگی شان گياهخواری ميکنند، از بدنی  من می خواهم نشان" 

  ."نيرومند، مغزی فعال و زندگی سالم برخوردارند
  آيا در رژيم گياهخواری، پروتئين الزم وجود دارد؟

درصد کالری روزانه از پروتئين ها تأمين می  ۴٫۵سازان بهداشت جهانی توصيه کرده که 
 .کالری برنج به صورت پروتيئن است ٨%الری بروکليو ک ۴۵% کالری گندم،  ١٧. % شود

با اين مزيت . پس حفظ يک رژيم غذايی بدون گوشت و سرشار از پروتئين بسيار آسان است
که از بسياری از بيماريهای ناشی از رژيمهای غذايی پر چربی همچون بيماريهای قلبی و 

گوشتی و ساير منابع غذايی حيوانی رابطه بين استفاده زياد مواد . سرطان جلوگيری می کنيم
محتوی مقادير زياد چربی اشباع شده با بيماريهای قلبی، سرطان سينه، سرطان روده و سکته 

بيماريهای ديگری که اغلب توسط رژيم گياهخواری قابل پيشگيری يا . به اثبات رسيده است
م معده، سنگ کيسه حتی درمان هستند، عبارتند از سنگ کليه، سرطان پروستات، ديابت، زخ

، بيماريهای لثه، اکنه، )آرتروز( صفرا، سندرم بيماريهای التهابی روده، التهاب مفاضل 
سرطان لوزالمعده، سرطان معده، کاهش قند خون، يبوست، التهاب موضعی روده، افزايش 

  .فشار خون، پوکی استخوان، سرطان تخمدان، بواسير، چاقی، آسم
  .غير از سيگار کشيدن، خوردن گوشت است بيشترين برای سالمتی شخصی،

  اکولوژی و محيط زيست
پرورش حيوانات برای گوشت آنها پيامدهايی مانند تخريب جنگلهای استوايی، افزايش گرمای 

جهان، آلودگی آب، کمبود آب، سوء استفاده از منابع انرژی، بيابان زايی و گرسنگی را در 
مين، آب، انرژی همراه با تالش انسان برای توليد استفاده از ز. جهان بهمراه خواهد داشت

  . گوشت، راه صحيحی برای بهره وری از منابع زمين نيست
از جنگلهای استوايی آمريکای مرکزی سوزانده و به چراگاه  ٢۵% ، حدود ١٩۶٠از سال 

گرم همبرگری که از حيوانات اين منطقه بدست  ١٠٠محاسبه شده است که هر . تبديل شده اند
بعالوه افزايش گله ها . متر مربع از جنگلهای استوايی بوده است ۵ده، به بهای نابودی آم

  :مسائل زير را به دنبال خواهد داشت
  نوع گازی که باعث گرمای کره زمين می شوند، کمک ميکند،  ٣اوًال، به توليد  



. ب نياز استليتر آ ٩٣٢۶گرم گوشت، به  ۴۵٠برای توليد  .ثانيًا، باعث آلودگی آب می شود
ليتر آب  ۵٢۶گرم نان گندم تنها به  ۴۵٠ليتر آب و  ١١٠در حاليکه توليد گوجه فرنگی فقط 

  .تقريبًا نيمی از آب مصرفی در آمريکا برای رشد مواد غذايی دامهاست. نيازمند است
اگر منابعی که برای توليد دام، به کار گرفته می شوند، صرف توليد غالت برای استفاده 

اگر جو دو سر توليد شده از يک .ها می شدند، غذای بيشتری به مردم جهان می رسيدانسان
 ٢۵برابر و کالری آن  ٨جريب زمين به جای حيوان به انسان خورانده شود، پروتئين توليد ان 

برابر ميزانی  ١٠پروتئين و کالری و نياسين يک جريب زمين بروکلی، . برابر خواهد بود
اينچنين . نی که در همان جريب زمين تغذيه شده بدست می آيداست که از گوشت حيوا

اگر منابع جهان بجای توليد خوراک دام، برای کشت غالت . آمارهايی بسيار زياد می باشند
   .مصرفی غذای مردم استفاده می شد، بهروه وری باالتری نصيب ما می شد

از طرفی . يم تر رفتار کنيماتخاذ يک رژيم گياهخواری باعث می شود که با اين سياره مال
وقتی بدانيم که با اصراف نکردن و قناعت به آنچه مورد نياز ماست، از کشتن يک موجود 

  . زنده جلوگيری کرده ايم، با احساس بهتری خواهيم زيست
  گرسنگی در جهان

هر ساله .تقريبًا يک ميليارد انسان از گرسنگی و سوء تغذيه در اين کره خاکی رنج می برند
علی رغم اين . ميليون نفر که اکثر آنها کودک هستند، از گرسنگی می ميرند ۴٠يش از ب

در . مسئله، بيشاز يک سوم محصول غالت جهان، به جای انسانها، صرف تغذيه دامها می شود
اگر اين مواد غذايی . از غله توليدی را مصرف ميکنند ٧٠% اياالت متحده آمريکا، دامها 

  . نسانها خورانده می شدند، ديگر هيچ گرسنه ای روی کره زمين نداشتيمبجای حيوانات، به ا
  رنج حيوانات

هزار گاو در آمريکا کشته می شود؟ در کشورهای غربی، اکثر  ١٠٠آيا می دانيد که روزانه 
حيوانات در دامداريهای صنعتی پرورش داده می شوند تا با حداقل هزينه، حيوانات بيشتری 

ات در ازدحام اين مکانها به هم فشرده می شوند و شکلشان تغيير داده می حيوان. توليد شوند
اين وقايع حقايقی . شود و با آنها مثل ماشين رفتار می شود تا ه گوشتهای خوبی تبديل شوند

می گويند که بازديد از يک کشتارگاه شما را برای . هستند که بيشتر ما هرگز نخواهيم ديد
  .دهميشه گياهخوار خواهد کر

ماداميکه کشتارگاهها وجود دارند، ميدان رزم هم وجود خواهد : " لئو تولستوی گفته است 
اکثر ما فعاالنه کشتار حيوانات را منع ." گياهخواری در واقع محکی بر انسانيت است. داشت

نمی کنيم، در نتيجه بدون آگاهی از اين مسئله که چه اتفاقی برای حيوانات می افتد، عادت 
  .اری توسعه يافته و از طرف جامعه نيز حمايت می شودگوشتخو

  مجمع قديسين و ديگران
عبری " در افسانه های قديمی . می بينيم که گياهان از ابتدای تاريخ، غذای طبيعی بشر بوده اند

کاهن های قديمی مصر، هرگز گوشت . سخن از مردمی است که ميوه خوار هستند" يونان 
همگی طرفدار گياهخواری " پالتو، ديوژنز و سقراط" يونان مانند  فالسفه بزرگ. نمی خوردند

  . بوده اند
اصل نيازردن موجودات زنده تأکيد کرده " اهيمسا " به اهميت " شاکيامونی بودا" در هند 
او به اشگردانش گوشزد کرد که گوشت نخورند، در غير اين صورت، ساير موجودات . است

بشر از ابتدا . گوشتخواری فقط يک عادت اکتسابی است: می گويدبودا چنين . از آنها می ترسند
گوشتخواران بذر رحم و بخشش را از . طوری آفريده نشده است که خواهان گوشت باشد

به اين ترتيب که من ....وجودشان خارج می کنند و يکديگر را به قتل می رسانند و می خورند
، و اين روال ...ا در زندگی بعدی می خوريدشما را در اين زندگی می خورم و شما نيز من ر

  "اينان چگونه می توانند از سه قلمرو توهم بدر آيند؟. ادامه می يابد
در انجيل مقدس آمده . بسياری از يهوديان، مسيحيان و تائويست های اوليه، گياهخوار بودند

  : است



موده ام و اما بای من انواع حبوبات و ميوه را برای خوراک شما فراهم ن:" و خدا فرمود
  )١:٢٩پيدايش ( ." حيوانات وحشی و پرندگان، انواع علفها و برگهای گياهان را گذارده ام

  : و يک نشان ديگر از ممنوع کردن گوشت خواری در انجيل
شما نبايد خوراکی را که خون در آن جريان دارد، بخوريد، چرا که زندگی در آن جاری 

  ) ٩:۴پيدايش .( است
. چه سی به شما گفته است، گوساله و بز را قربانی کنيد و آنرا به من تقديم نماييد: خدا گفت

در غير اين صورت . خودتان را از خون بی گناهان بشوييد تا من صدای دعايتان را بشنوم
توبه کنيد تا شما را . مهرم را از شما بر می گيرم، زيرا دشتهای شما آغشته به خون است

  ."ببخشم
بهتر است نه :" کی از حوارين عيسی مسيح در نامه ای به رومی ها نوشتپولس مقدس ي

  ).١١۴:٢١رومی ها ." ( گوشت بخوريد و نه شراب بنوشيد
تاريخ نويسان، اخيرًا کتاب قديمی ای را يافته اند که در آنها ديد تازه ای از زندگی مسيح و 

وانات را می خورند، در واقع افرادی که حي: مسيح گفت است. آموزشهای ايشان بيان شده است
. گور خويش را مهيا می کنند، صادقانه به شما بگويم انسانی که می کشد، خود کشته خواهد شد

فردی که موجود زنده ای را می کشد و گوشتش را می خورد، در واقع گوشت يک انسان مرده 
  ."را می خورد

مردم نمی توانند " شده است که  مذاب هند نيز خوردن گوشت را منع کرده اند و اينطور گفته
کسی که به موجودی صدمه بزند، هرگز . بدون کشتن يک موجود زنده، گوشت بخورند

  ."بخشوده نخواهد شد، بنابر اين از خوردن گوشت پرهيز کنيد
  . منع شده است" خوردن خون و گوشت حيوان مرده " در قرآن کتاب آسمانی مسلمانان، 

 
 خوردن گوشت

 
نآل عمرا)٩٣(  

ها برای بنی اسراييل حالل بود مگر آنرا که يعقوب  همه طعام
شير  که گوشت شتر و(پيش از نزول توريه بر خود حرام کرده

را بياوريد و بخوانيد اگر راست  يهبگو ای پيغمبر تور) آن است
 ميگوييد

 
مائده)١(  

بهائم بسته , عهد و پيمان خود وفا کنيده ای اهل ايمان البته ب
شما حالل گرديد جز آنچه بعدا برايتان تالوت خواهد زبان برای 

 شد و جز آن صيدی که بر شما در حال احرام حالل نيست
 

مائده)٢(  
و چون از احرام بيرون شديد صيد کنيد.......  

 
مائده)٣(  

هر گاه کسی در ايام سختی از روی اضطرار نه بقصد ...... 
و سخت گناه چيزی از آنچه حرام شده مرتکب شود حق بر ا

 نگيرد که خدا بسيار بخشنده و مهربان است
 

مائده)۴(  
کرد که بر آنها چه چيز حالل  ای پيغمبر از تو سوال خواهند

 نيز گرديده  بگو برای شما هرچه پاکيزه است حالل شده  و



انها ه سگان شکاری آموخته ايد که به که ب حالل شده صيدی
صيدی که برای شما  شما ياد داده می آموزيد پس ازه آنچه خدا ب

نگهدارند بخوريد ونام خدا را بر آن صيد ياد کنيد و از خدا 
 بترسيد که خدا زود بحساب خلق ميرسد

 
 (٩٣)مائده
که ايمان آوردند و نيکوکار شدند باکی نيست در آنچه از  بر آنان

های  کار ماکوالت خوردند هر گاه تقوی پيشه گرفته و ايمان و
 ايمان آورند باز پرهيزگار و شوند و نيک کنند باز پرهيزگار

کار شوند که خدا نيکوکاران را دوست دارد نيکو  
 

مائده)٩۴(  
چيزی از صيد می آزمايد که در ه ای اهل ايمان خدا شما را ب

دسترس و تيرهای شما آيند تا بداند که چه کس از خدا در باطن 
 ميترسد پس هرکه از اين بعد از حدود الهی تجاوز کند او را

دبود سخت عذاب دردناک خواه  
   

شعری سرود که شديدًا در رد گوشتخواری " هان شانتسه " يک استاد بزرگ چينی ذن به نام 
سريع جهات خريد گوشت و ماهی به بازار می رويد و غذی همسر و بچه هايتان را :" است

ی است و نه تنها اين غير منطق. تهيه می کنيد ولی چرا بايد جان آنها به خاطر ما گرفته شود
  ."شما را به بهشت نزديک نميکند، بلکه به قعر جهنم می فرستند

تعدادی از نويسندگانمشهور، هنرمندان، دانشمندان، فيلسوفان و مردان بزرگ، گياهخوار بوده 
  :افراد زير مشتاقانه به دنبال گياهخواری رفتند. اند

اويد، پتراچ، فيثاغورث، سقراط،  شاکيامونی بودا، عيسی مسيح، ويرجيل، هوراس، پالتو،
ويليام شکسپير، ولتر، اسحاق نيوتن، لئوناردو داوينچی، چارلز داروين، بنجامين فرانکلين، 
رالف والدو امرسون، هنری ديويد توريو، اميل زوال، برتراند راسل، ريچارد واگنر، پرسی 

وستوی، جرج برنارد شاو، جی ولز، آلبرت انيشتين، رابيندرانات گورو، لئو ت. بيشه شلی، اچ
  ....مهاتما گاندی، آلبرت شوايتزر، و 

من فکر می کنم تأثيرات پاکسازيی که يک رژيم گياهخواری بر : " آلبرت انيشتين گفته است
بنابر اين انتخاب اين راه توسط . وضعيت انسان می گذارد، برای نوع بشر بسيار مفيد است

اين نصيحت تمام ." صلح و آرامش به ارمغان می آوردنديده بوده و برايشان سمردم، بسيار پ
  .بزرگان و مقدسين در طول تاريخ بوده است

  ال و جوابؤس
خوردن حيوانات به معنی کشتن موجودات زنده است، آيا گياهخواری هم نوعی کشتار  - ١

  نيست؟
ما  خوردن گياه هم کشتار موجود زنده است و در نتيجه مقداری مانع کارمايی برای: جواب

خلق می کند، اما اثر کارمايی آن کمتر است و با تمرينات معنوی صحيح، کارمای آن پاک می 
  .شود

 ساز طرفی ما بايد برای ادامه زندگی چيزی بخوريم، پس غذايی را انتخاب می کنيم که ح
گياهان از آب است و بر اين  ٩٠. % آگاهی آن کمتر است و کمترين درد را متحمل می شوند

بعالوه ما با . سطح آگاهی آنها همچنان پايين است که به ندرت متحمل درد می شونداساس، 
خوردن گياه نه تنها ريشه آن را قطع نمی کنيم بلکه به توليد دوباره قسمتهای غير جنسی و در 

بر . نتيجه به توليد محصول کمک می نماييم، پس کار ما می تواند عمًال به نفع گياهان باشد
پرورش دهندگان گياهان می گويند که پيرايش و شاخه زدن گياهان باعث رشد و همين اساس، 

  . زيباتر شدن گياه می شود



يک ميوه رسيده با بوی خوش، رنگ زيبا و خوشمزه . تر است اين مسئله در ميوه ها آشکار
بذر افشانی می  بودنش انسان را به خوردن آن ترغيب ميکند، و به اين ترتيب درختان ميوه

اگر آنها چيده و خورده نشوند، ترشيده شده و از درخت افتاده و فاسد می گردند و دانه ها . ندکن
بنابر اين خوردن ميوه و سبزی گرايشی . زير سايه درخت از آفتاب محروم مانده و می ميرند

  .طبيعی است که اصًال دردی را برای آنها همراه نخواهد داشت
آيا اين درست . ر اين نظرند که گياهخوارن کوتاهتر و الغر تر از گوشت خوارانندبه ای عد - ٢

  است؟
اگر رژيم غذايی متناسب باشد، آنها هم . تر و کوتاهتر نيستند گياهخواران الزامًا الغر: جواب

همه حيوانات درشت اندام مثل فيل، گاو، زرافه، اسب آبی، اسب و غيره . بلند و قوی می شوند
آنها نيرومند تر از حيوانات گوشتخوار بوده و خيلی آرام هستند . زی و ميوه می خورندفقط سب

اما حيوانات گوشتخوار خشن و غير مفيد . و همچنين برای کمک به انسان بسيار سودمند هستند
. اگر انسان گوشت حيوان را بخورد، سخت تحت تأثير غرايز حيوانی قرار می گيرد. می باشند

. تخوار الزامًا بلند و قوی نيستند و حتی ميانگين عمر آنها بسيار کوتاه استانسانهای گوش
اسکيموها تقريبًا فقط گوشت می خورند، اما آيا بلند و قوی هستند؟ عمر درازی دارند؟ فکر می 

  .کنم اين مسئله را به خوبی درک کنيد
  آيا گياهخواران می توانند تخم مرغ بخورند؟ - ٣

مرغ يعنی کشتن موجود زنده،عده ای می گويند که تخم مرغ های  نه، خوردن تخم: جواب
اين مسئله تنها به ظاهر . امروزه، بی نطفه اند و بنابر اين خوردن آنها کشتن موجود زنده نيست

يک تخم مرغ از اينرو بی نطفه می ماند که شرايط مناسب برای باروری از آن . صحيح است
در اينجا . ير تکامل و تبديل شدن به جوجه را طی نمی کندمضايقه شده است و نتيجتًا مراحل س

بايد گفت که اگرچه اين تکامل صورت نپذيرفته، اما نيروی نهفته حيات که برای اين فرايند 
نيروی زندگی در تخم مرغ وجود دارد و به . الزم است، همچنان در تخم مرغ وجود دارد

عده ای به اين مسئله اشاره می کنند که . ر شوندهمين دليل تخمها تنها سلولهايی هستند که بارو
تخم مرغ شامل اساسی ترين مواد خوراکی از جمله پروتئين و فسفر است که برای انسان 

اما پروتئين در تمام دانه های گياهی و فسفر در انواع سبزيها از جمله سيب . ضروری است
  .زمينی وجود دارد

نيم که راهب های بسياری بوده اند که گوشت و تخم ما از دوران باستان تا به امروز می دا
برای "  يينگ گوانگ" برای نمونه استاد . اند و با اين حال عمری دراز داشته اند مرغ نخورده

. سال زندگی کرد ٨٠هر وعده غذا يک بشقاب سبزی و اندکی برنج می خورد و بيشتر از 
که علت اصلی اختالل های قلبی  بعالوه زرده تخم مرغ حاوی مقدار زيادی کلسترول است

  . است که در آمريکا و فورموسا يکی از مرگ آورترين بيماريهاست
  .شگفت آور نيست که می بينيم بيشتر بيماران تخم مرغ می خوردند

چرا نبايد آنها را . انسان، حيواناتی از قبيل خوک، گاو، مرغ و اردک را پرورش می دهد - ۴
  بخورد؟
ر هم بچه هايشان را بزرگ ميکنند، اما آيا حق دارند که بچه ها را خب، پدر و ماد: جواب

. بخورند؟ همه موجودات زنده حق زندگی دارند و هيچ کس نبايد آنها را از اين حق محروم کند
اگر نگاهی به قانون در هنگ کنگ و برخی از ديگر کشورها بيندازيم می بينيم که حتی 

  .وجود زنده ديگر به مراتب قانونی تر استپس کشتن م. خودکشی، خالف قانون است
اگر ما آنها را نخوريم، دنيا را پر می نند، . حيوانها زاده می شوند که انسانها آنها را بخورند - ۵

  آيا اينطور نيست؟
آيا شما قبل از کشتن حيوانی از او می پرسيد که اصًال می . اين عقيده غلطی است: جواب

رده شود يا نه؟ همه موجودات تمايل به زنده ماندن دارند و از خواهد توسط شما کشته و يا خو
ما نمی خواهيم توسط ببری خورده شويم، پس حيوانات چرا بايستی توسط ما . مردن می ترسند

خورده شوند؟ انسان فقط ده ها هزار سال است که بر روی زمين زندگی ميکند اما پيش از 
آيا آنها زمين را پر کردند؟ . ات وجود داشتندپيدايش انسان نمونه های مختلفی از حيوان



موجودات زنده يک توازن اکولوژيک طبيعی با هم دارند و در صورت کمبود غذا يا مکان، 
اين مسئله جمعيت را در توازن نگه می . کاهش شديدی در جمعيت آنها بوقوع خواهد پيوست

  .دارد
  چرا بايد گياهخواری کنيم؟ - ۶

متوجه هستيد؟ خوردن گوشت . ن خدای درونم چنين می خواهدخوارم چو من گياه: جواب
ما که نمی خواهيم کشته شويم، نمی . است" نمی خواهم کشته شوم " خالف قانون جهانی 

خواهيم مالمان دزديده شود، اگر با ديگران چنين معامله ای کنيم، در واقع عليه خود اقدام کرده 
هر اقدامی عليه ديگران، برای شما رنج بهمراه . ودايم و اين امر ما را متحمل رنج خواهد نم

که نمی توانيد و نبايد خود را گاز بگيريد و يا بزنيد، همانطور هم  همانطوری. خواهد آورد
متوجه هستيد؟ اين مسئله ما را خواهد آزرد، پس . نبايد بکشيد چون خالف عقيده زندگی است

د کردن خود نيست، بلکه به اين معناست که اين به معنای محدو. نبايستی اين کار را بکنيم
زندگی ما به پيکرمان محدود نمی . زندگی خود را به زندگی تمام موجودات زنده گسترش دهيم

شود بلکه شامل زندگی حيوانات و همه موجودات زنده است، اين ما را اصيل تر ، بزرگتر، 
  درسته؟. تر می سازد تر و بی انتها شاد
  ور به صلح جهانی کمک ميکند؟طدهيد که گياهخواری چممکن است توضيح  - ٧

مشکالت . شاهد هستيد که بيشتر جنگها در جهان به داليل اقتصادی اتفاق می افتد: جواب
اقتصادی وقتی که گرسنگی، فقدان آذوقه و يا تقسيم نابرابر آن در کشورهای مختلف غالب 

ت اختصاص دهيد و در مورد حقايق اگر وقتی را به خواند مجال. باشد، مبرم و حاد می شود
پرورش گاو و حيوانات . مربوط به گياهخواری تحقيق کنيد، اين امر را بخوبی خواهيد فهيمد

ديگر جهت استفاده از گوشت آنها موجب ورشکستگی اقتصاد ما در همه زمينه ها و موجب 
ن نمی گويم را م اين. گرسنگی در تمام جهان يا حد اقل در کشورهای جهان سوم شده است

بلکه يک شهروند آمريکايی که اين مسئله را بررسی کرده و در اين باره کتابی نوشته است می 
می توانيد به هر کتابخانه ای برويد و پژوهش های انجام گرفته در مورد گياهخواری و . گويد

را در  می توانيد اين کتاب. کتاب آنتونی رابينز در اين باره جالب است. خوراک را بخوانيد
  .کتابفروشی ها پيدا کنيد
او يک ميليونر . را نوشته است" رژيم گياهی برای آمريکای جديد " جان رابينز نيز کتاب 

ولی برای اينکه گياهخوار باشد همه چيز خود را رها کرد و کتابی . بستنی فروش معروف بود
ل هنگفت، موقعيت پو. در مورد گياهخواری نوشت که بر عليه رسوم خانوادگی و شغلش بود

کتاب بسيار . انجام داد"  حقيقت" اجتماعی و شغلش را از دست داد، اما اين کار را به خاطر 
کتابهای ديگری هم وجود دارند که ميتوانند اطالعات و واقعيت های الزم را در . خوبی است

شما دسترس  مورد گياهخواری و اينکه گياهخواری چگونه به صلح جهانی کمک می کند، در
می . مان را جهت تغذيه چهارپايان از بين می بريم ما ذخيره و موجودی خوراکی. قرار دارند

دانيد چقدر پروتئين، دارو، آب ، نيروی انسانی، خودرو، کاميون، جاده سازی و صدها جريب 
درک ميکنيد؟ در حاليکه همه اين چيزها . زمين تلف می شود تا گاوی برای خوردن آماده شود

انستند در ميان کشورهای توسعه نيافته بطور مساوی تقسيم شوند، و بدين طريق مسدله می تو
گرسنگی حل شود، حاال اگر کشوری به مواد خوراکی نياز داشته باشد، احتماًال به کشور ديگر 

اين امر در دراز مدت باعث عوامل بد و جدال می . حمله می کند تا مردم خودش را نجات دهد
اگر ما کسی را برای آذوقه بکوشيم، خود نيز ".  بکاريد، همان را درو می کنيدهر چه . " شود

باعث تأسف . بعدها به همين منظور کشته خواهيم شد، به طريقی ديگر دفعه بعد، و يا نسلی بعد
ما بسيار با هوش و بسيار متمدن هستيم، با اين حال اکثرمان هنوز علت اينکه چرا ! است

چون سرگرم ذائقه مان، سليقه . تحمل درد و رنج هستند را نمی دانيمکشورهای همسايه ما م
برای تغذيه يک پيکر، موجودات ديگر را می کشيم و به همنوعان خود . مان و شکم مان هستيم

اين گناه  ما حتی هنوز در مورد حيوانات سخن نمی گوييم توجه داريد؟. گرسنگی می دهيم
دانمان فشار می آورد و همين مسئله ما را مبتال به سرطان، بعدها آگاهانه يا نا آگاهانه بر وج



از خود بپرسيد چرا کشور . توبرکلوز و ديگر بيماريهای بی درمان همچون ايدز می کند
  آمريکا بيش از همه جا مبتالست؟

آمريکا باالترين رقم بيماران سرطانی را دارد، چرا که مردمانش بسيار زياد گوشت می 
از خود بپرسيد که چرا چينی . ر از مردم هر کشور ديگری گوشت می خورندآنها بيشت. خورند

. آنها اين قدر گوشت ندارند. ها و يا کشورهای ديگر دارای اين رقم باالی سرطان نيستند
پس مرا سرزنش . متوجه ايد؟ اينها چيزهايی است که پژوهش ها و تحقيقات می گويند، نه من

  .نکنيد
  ياهخوار بودن عايد ما می شوند، چيستند؟فوايد معنوی که از گ - ٨

را به اين طريق مطرح کرديد، چرا که اين بدان  نبسيار خوشحالم که شما سوال تا: جواب
. معنی است که شما تمرکز خود را روی فايده های معنوی گذاشته ايد و اينها برايتان مهم است

المتی، تغذيه و تناسب بيشتر مردم وقتی در مورد گياهخواری صحبت می کنند مراقب س
تو . " جنبه های معنوی گياهخواری در اين است که پاکيزه و غير سبعانه است. اندامشان هستند

خدا وقتی اينرا به  ما گفت، نگفت که تنها انسان را از بين نبر، بلکه ." نبايد کسی را بکشی
ا دوست ما ساخته آيا او نگفت که همه حيوانات ر. حرف او در برگيرنده همه موجودات بود

است تا به ما کمک کنند؟ آيا او حيوانات را تحت مراقبت ما قرار نداده است؟ او گفت مواظب 
آيا وقتی اختيار انها با شماست، آنها را می کشيد و می . آنها باشيد و بر آنها فرمان برانيد

، بايد به خب وقتی خدا اين را می گويد. خوريد؟ در اين صورت پادشاهی تنها خواهيد شد
اما چه کسی . سخنان او کامًال روشن است. نيازی به پرسش از او نيست. فرمان او گردن نهيم

  غير از خدا، خدا را می فهمد؟
گونه  من شما را دعوت می کنم که دوباره خدا. بنابر اين برای فهميدن خدا، بايستی خدا شد

ا اين معنی را نمی دهد که صرفًا مراقبه کردن بر خد. خودتان باشيد، و نه کس ديگری. شويد
دريافتن اين . بلکه به اين معنی است که شما خود، خدا خواهيد شد. خدا را پرستش کنيد و بس

آيا مسيح اين را نگفته است؟ اگر ." من و پدرم يکی هستيم." است که شما و خدا يکی هستيد
يکی باشيم، چرا که ما نيز  وی گفت که او و پدرش يکی هستند، ما و پدر و مسيح هم می توانيم

مسيح همچنان گفت که هر آنچه را که او انجام می دهد ما نيز می توانيم . فرزندان خدا هستيم
  چه کسی می داند؟ . بنابر اين ما می توانيم از مسيح هم بهتر شويم. حتی بهتر انجام دهيم

می خواهيم با دختری چرا وقتی هيچ چيز درباره خدا نمی دانيم، او را پرستش کنيم؟ وقتی 
اين روزها چنين معمول است که قبل از مالقات طرفين، . ازدواج کنيم، بايستی او را بشناسيم

ما اين . پس چطور می توان خدا را با ايمانی کور پرستش کرد.ازدواجی صورت نمی گيرد
يم که و اين حق را دار حق را داريم که از خدا بخواهيم خود را بر ما ظاهر و آشکار سازد

می بينيد که در انجيل و ديگر کتابهای آسمانی  به . خدايی را که پرستش می کنيم، انتخاب کنيم
به . برای حفظ تندرستی مان بايد گياهخوار باشيم. صراحت آمده است که بايد گياهخوار بود

 داليل علمی، به داليل اقتصادی و همينطور به خاطر ترحم نسبت به موجودات بايد گياهخوار
در پاره ای از پژوهش ها آمده است که . و بعالوه بايد برای حفظ جهان گياهخواری کنيم. باشيم

اگر در غرب آمريکا مردم فقط يک بار در هفته گياهخواری کنند شانزده ميليون انسان در 
و اين ارقام در کشورهای ديگر که گوشت مصرف . سراسر جهان از گرسنگی نجات می يابند

به . بنابراين برای قهرمان شدن هم که شده، گياهخوار شويد. آمار پايينی نداردمی کنند نيز 
  .خاطر جهان گياهخواری کنيد

  اگر همه گياهخواری کنند، آيا با کمبود مواد خوراکی روبرو نخواهيم شد؟ - ٩
نه محصول غالت به دست آمده از يک تکه زمين، چهارده برابر بيشتر از ميزانی : جواب

از گياهان کاشته شده در يک جريب . کشت علوفه برای تغذيه دامها بدست می آيداست که از 
 هزار کالری انرژی تأمين می شود، حاال اگر اين محصول برای پرورش دام ٨٠٠زمين، 

هايی که گوشت آنها خوراک انسان می شود، مورد استفاده قرار گيرد، گوشت دام بدست آمده 
اين بدان معنی است که در اين روند پرورش دام، . د داشتهزار کالری انرژی خواه ٢٠٠فقط 



بنابراين خوراک گياهی مسلمًا مؤثرتر و اقتصادی تر از . هزار کالری از بين رفته است ۶٠٠
  .خوراک گوشتی است

  آيا يک گياهخوار می تواند ماهی بخورد؟ -١٠
که برای گياهخواری، اما بايد بدانيد ! اگر می خواهيد ماهی بخوريد، اشکالی ندارد: جواب

  .ماهی جزء گياهان نيست
برخی از مردم می گويند، مهم اين است که انسان خوش قلب باشد، لزومی ندارد که  -١١

  گياهخوار باشد؟آيا اين درست است؟
اگر کسی واقعًا انسان خوش قلبی است، چرا بايستی گوشت موجودات ديگر را بخورد؟ : جواب

  . نها قادر به تحمل خوردن گوشت باشداو نبايستی با مشاهده رنج آ
اگر او را زنده ديده باشی، نمی توانی مرگش را تحمل کنی و اگر : " منسيوس هم گفته است

بنابراين يک انسان خوش قلب و . ناله او را بشنوی، نمی توانی خوردن گوشت او را تاب آوری
  ."واقعی از آشپزخانه فاصله می گيرد

ما برای سلب مقاومت آنها از اسلحه و چاقو استفاده می . انات استشعور آدمی باالتر از حيو
انسانی که اين کار را می کند و با . کنيم و آنها ماالمال از بيزاری و نفرت جان می دهند

.  موجودات ضعيف و کوچک، با گردن کلفتی برخورد می کند، نمی تواند شريف ناميده شود
اين . ار ترس، رنج و خشم بيش از حدی می شوندهنگامی که حيوانات کشته می شوند، دچ

حاالت زهری توليد می کنند که در گوشت انها می ماند و به آنها که اين گوشت را می خورند، 
آسيب می رساند و از آنجايی که سرعت ارتعاشات در حيوانات پايين تر از انسان است، بر 

  .ارتعاشات و نتيجتًا بر رشد انسان تأثير می گذارد
  باشد؟" گياهخوار راحت طلب " آيا اين کافی است که انسان به قول معروف  -١٢

منظور از گياهخواران راحت طلب افرادی هستند که در اجتناب از گوشت خواری چندان (
  .) آنها سبزيجاتی ر در غذا با گوشت همراه است جدا می کنند و می خورند. جدی نيستند

رض کنيد که در مايع زهر آلودی ريخته شده و دوباره ز نه، برای نمونه خوراکی را ف: جواب
  فکر می کنيد اين خوراک زهر آلود شده است يا نه؟. آن مايع بيرون کشيده می شود

اگر ما به خوراکی از : " از بودا پرسيده شد" ماهاکاسياپا " ، "ماها پاری نيروانا سوترا " در 
ذا را بخوريم؟ چگونه می توان اين غذا را سبزی و گوشت بخشيده شود، آيا می توانيم اين غ

  "پاک نمود؟
بايستی سبزی را از گوشت جدا کرده و آن را خوب شست تا پاک شود و قابل :" بودا پاسخ داد
  ."خوردن شود

از اين گفتگو در می يابيم که حتی سبزی که با گوشت در غذايی است، زمانی قابل خوردن می 
از اين رو به سادگی می توان فهميد که ! برسد به خود گوشتشود ه با آب شسته شده باشد، چه 

به هر حال عده ای به بودا تهمت زدند که او . بودا و شاگردانش گياهخواری می کردند
ولی . گياهخوار راحت طلبی بوده است و اگر به او گوشت هم داده می شده می خورده است

می گويند، آنهايی هستند که يا نوشته های  افرادی که اينچنين. اين مسئله کامًال بی اساس است
از مردم  ٩٠% در هند بيش از  .مقدس را کم خوانده اند و با اينکه آنها را نفهميده اند

گياهی  کخورا اگياهخوارند، آنها بهنگام ديدن راهب های زرد پوش می دانند که بايستی به آنه
  !شندبدهند، بماند که بيشتر اين مردم گوشتی ندارند که ببخ

فوت بودا بر اثر خوردن پاچه خوک و دچار " خيلی وقت پيش من از استادی شنيدم که  -١٣
  آيا اين مسئله صحت دارد؟" شدن به اسهال بوده است 

اگر ما نام اين . بودا به دليل مسموميت ناشی از خوردن نوعی قارچ مرد. به هيچ وجه :جواب
بان براهمنی به زبان ديگری بر گردانيم، نام قارچ را همينطور به اصطالح تحت اللفظی از ز

  : اين قارچ می شود
در زبان چينی که " لن گن " درست شبيه . اما اين در حقيقت پاچه خوک نيست". پاچه خوک " 

از اين قبيل گياهان . اين واژه در زبان چينی به معنی چشم اژدها می باشد. نوعی ميوه است
  ".چشم اژدها " مثل همين . در حقيقت گياهند زيادند که اسمًا گياه نيستند اما



ناميده می شود که در " سرمستی خوک " يا " پاچه خوک " اين قارچ هم در زبان براهمنی،  
از آنجايی که اين نوع قارچ کمياب بود، مردم هند به . هر دو اين نامها اسم خوک وجود دارد
وی زمين يافت نمی شود و زير زمين می اين قارچ ر. احترام بودا، آنرا به او هديه می کردند

تفاقًا اين قارچ را با ااگر کسی بخواهد اين قارچ را بيابد، بايستی با کمک خوک پيری که . رويد
خوکها بوی اين قارچ را حس کرده و هر کجا که احساس . اشتها می خورد، آنرا جستجو کند

به . و قارچ را يافته و می خورند کردند اين قارچ در زير زمين است با پايشان زمين را کنده
در . می نامند"  سرمستی خوک" و "  پاچه خوک" همين علت است که مردم اين قارچ را 

از آنجا که اين واژه بدون دقت الزم به زبانهای . واقع هر دو نام به همان قارچ اطالق می شود
می دانستند، نسلهای بعدی ديگر ترجمه شده است و از آنجا که مردم ريشه اين نام را واقعًا ن

اين واقعًا . شناخته اند" مردی گوشتخوار " دچار سوء تفاهم شدند و بودا را به اشتباه به عنوان  
  .مايه تأسف است

ما گوشت را از گوشت فروشی می خريم و از : " از مشتاقان گوشت می گويند پاره ای -١۴
  ."اين گوشت بالمانع استآنجاييکه حيوان توسط خود ما کشته نشده است، خوردن 

  آيا فکر ميکنيد که اينها درست می گويند؟
می دانيد که قصاب ها موجودات زنده را از آنرو که ديگران .اين اشتباه فجيعی است: جواب

 اگر گوشت: " گفته است" النکاواتارا سوترا" بودا در . خواهان گوشت هستند، می کشند
کشتن موجود زنده و خوردن گوشت، هر دو به . تادخواری نبود، هيچ کشتاری اتفاق نمی اف

به دليل کشتار بيش از حد موجودات زنده است که فجايع طبيعی و ." يک اندازه گناه است
جنگها نيز به دليل کشتار بی حد انجام می . بالهايی ب سرمان می آيد که خود مسبب آنها هستيم

  ."شوند
د  سمومی چون اوره و اوروکيناز توليد کنند، عده ای می گويند چون گياهان نمی توانن -١۵

کشاورزان به ميزان زيادی مواد ضد آفت بکار می گيرند که می توانند برای تندرستی مضر 
  آيا اين درست است؟. باشند

پاشيده شدن مواد ضد آفت و مواد شيميايی سمی چون ددت روی محصول، می تواند : جواب 
سم هايی همچون ددت، می توانند در چربی . منتهی شود به سرطان، نازايی و بيماريهای جگر

معناست که خوردن اين بدان . پراکنده شوند و معموًال هم در چربی حيوانات ذخيره می گردند
گوشت به معنی جذب تمام مواد ضد آفت و سم های بسيار غليظ می باشد که در خالل رشد 

بار بيشتر از جمع شدن و  ١٣د در چربی تراکم اين موا. حيوان در چربی آنها ذخيره شده است
مواد ضد آفت پاشيده شده بر روی ميوه ها را می . تراکم آنها در سبزی، ميوه و غالت است

از آنجا که اين سموم قابليت . توان پاک کرد، اما مواد جمع شده در چربی حيوان را نمی توان
جه مصرف کنندگان باالی زنجيره تراکم دارند، می توانند طی مراحلی انباشته شوند و در نتي

آزمايش های انجام گرفته در دانشگاه آييوا نشان داد که . مواد غذايی بيشترين آسيب را می بينند
آزمايش کنندگان دريافتند که . تقريبًا همه سموم بدن انسان از خوردن گوشت ايجاد شده است

در . ر بدن گوشتخواران استميزان مواد سمی در بدن گياهخواران کمتر از نصف آن مقدار د
در جريان پرورش . واقع غير از سموم ضد آفت، سموم ديگری نيز در گوشت يافت می شوند

حيوانات، بيشتر خوراک آنها آغشته به مواد شيميايی می باشد که برای تغيير رنگ گوشت، 
شيميايی حتی برای نگهداری گوشت هم از اين مواد . رشد سريعتر و تغيير بافت آنها مؤثرند

در . مشتق از نيترات ها، بسيار سمی هستندبعنوان مثال، داروهای نگهدارنده . استفاده می شود
بزرگترين خطر پنهانی برای تندرستی : " نيويورک تايمز گزارش داد ١٩٧١جوالی  ١٨

گوشت خواران، آلوده های ناديدنی در گوشت، مثل باکتری ها در ماهی آزاد، باقيمانده مواد 
  ."ت، مواد نگهدارنده، هورمونها، آنتی بيوتيک و ساير افزودنی های شيميايی هستندضد آف

با . عالوه بر اين به حيوانات واکسن تزريق می شود که می تواند در گوشت آنها باقی بماند
توجه به همه اينها، پروتئين موجد در ميوه تازه، گردو، فندق و مانند اينها، حبوبات، ذرت و 

درصد  ۵۶چرا که پروتئين گوشت حاوی . ئين موجود در گوشت خالص تر استشير از پروت
پژوهشها نشان داده اند کهاين مواد افزودنی ساختگی، می . ناخالصی های نامحلول در آب است



بنابر ای بهتر است که . توانند موجب سرطان و ساير بيماريها و يا تغيير شکل جنين، شوند
اگر به اندازه کافی . ا تندرستی جسمی و روحی جنين تأمين شودزنان آبستن نيز وگان باشند ت

. البته شير طبيعی و يا شير سويا. شير بنوشيد، کلسيم به ميزان الزم به بدنتان خواهد رسيد
همچنين با خوردن حبوبات، پروتئين الزم و با خوردن ميوه و سبزيجات می توانيد ويتامين و 

  .را تأمين نماييدديگر مواد معدنی مايحتاج بدنتان 
 
 
 
 

  معرفی
رژيم . از مصارف نفت و آب آمريکا را متوقف کند ۵٠% گياهخواری می تواند بيش از 

اتخاذ . گوشت خواری موجب ايجاد گرسنگی جهانی شده و اولين دليل نابودی جنگلهاست
تصميمی مبنی بر روش زندگی سبز می تواند عالوه بر بهبود زندگی ديگران در جهان، بر 

  .سالمتی شما نيز بيفزايد
  
  :گام اول 

. برای اجتناب از ميل شديد به غذاهای گوشتی، می توانيد از مواد جايگزين گوشت استفاده کنيد
خوردن غذای سالم می . مثًال غذاهايی که از سويا و غالت و محصوالت گياهی درست شده اند

  .ه باشدشمزتواند برای جهان خوب بوده و مفرح  و خو
  

  :گام دوم
اگر نگران . ونی گاو، از شير سويا با طعم های مختلف استفاده نماييدرموبه جای شيرهای ه

. دار استفاده کنيد و تمرينات ورزشی نيز انجام دهيد کلسيم کافی هستيد،  از سبزيجات برگ
کلم برگ و . از پوکی استخوانها جلوگيری می کند ،نيز يک رژيم گياهی بدون لبنيات وورزش 

نجا که مردم چين، آاز . با مقداری ليموی تازه نوش جان فرماييد برگهای آن را بخار پز کنيد و
از شير گاو استفاده نمی کنند، دچار پوکی استخوان نمی شوند؛ در واقع آنها برای پوکی 

  .استخوان، کلمه ای در زبان خود ندارند
  

  :گام سوم
ی هستند نه آنها که اگر از محصوالت حيوانی استفاده می کنيد، از آنهايی استفاده کنيد که طبيع

  .به طريق شيميايی توليد می شوند
  

  :گام چهارم
تحقيقات . از روغنهای سالم همچون آووکادو و آجيل ها در رژيم غذايی خود استفاده نماييد

 نشان داده است که وقتی مردم در رژيم غذايی خود نياز به گوشت را احساس می کنند، در
  .ه پروتئينواقع نياز به چربی دارند نه نياز ب

  
  :گام پنجم

غذاهای پخته شده عاری از . ميوه های خام و سبزيجات را به رژيم غذايی خود وارد کنيد
سعی کنيد ساالد بخوريد و با استفاده از سس های سالم . آنزيمهای ضروری برای هضم، هستند

   .همچون سرکه و روغن زيتون به آن طعم ببخشيد
  

  :گام ششم
  .کتابهايی درباره آشپزی گياهی و انواع ساالد ها تهيه کنيد

  



  :گام هفتم
گياهی دنيای غذاهای  بررسیگوشت را کنار بگذاريد و به . غذاهای بين المللی را نيز بشناسيد
د تا در سفره خود، غذاهايی از ديگر نقاط جهان نيز بپردازيشيرين و خوشمزه و خوش طعم 

سعی کنيد طعم . را به يک ماجراجويی تبديل کنيد نه يک کار سخت تهيه هر غذا. داشته باشيد
غذاها را در يابيد نه اينکه آنها را آنچنان ببلعيد که انگار می خواهيد يک فضای خالی در شکم 

  .از هر لحظه غذاخوردن خود لذت ببريد. تان را پر کنيد
  

  :گام هشتم
بيليون حيوان در  ۶ر يابيد که چطور اگر می خواهيد د. در همه کارهای خود مهربان باشيد

  .سال در دامداری ها رنج می کشند، لطفًا از کشتارگاه ها و دامداری ها ديدن نماييد
  

  :گام نهم
دفاتر مربوط به اين . در انرژی صرفه جويی کنيد و در فعاليتهای مربوط به آن شرکت نماييد

ز آنها بخواهيد تا مسيرهای دوچرخه ا. نامه بنويسيد و همکاری کنيد. امور را توجيه نماييد
  سواری ايمنی برای شما بسازند،

و حمل و نقل عمومی را بهبود بخشند و مشوقی برای استفاده به صرفه انرژی در خانه ها  
  .باشند

  
  :گام دهم

  .نقليه عمومی استفاده کنيد وسايلپياده روی کنيد، دوچرخه برانيد و از 
  

  .را بکنيد نداکثر تالش تادر هر زمان يک گام برداريد و ح
  

اگر همه ما شروع به حرکت به سمت دنيايی سبز تر نماييم، 
  .می توانيم همه با هم در دنيای رؤيايی مان زندگی کنيم

  
  

 .برای کسب اطالعات بيشتر لطفا به وب سايتهای زير مراجعه فرمائيد
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