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********** 
   خـود را بـه    كـار و فعاليـت     مجبورند ضمن    كه   مجهز و مقدر فرموده      انسان ها را طوري     خداوند زندگي 

 همـان طـور    .   خداسـت   مطلوب  شوند كه  باشند و چنان هاي  مادي و معنوي مجهز كنند تا چنان   سرمايه
   همـين    به   هم   آفرينش   عالم   كل  ايم   شده   تشكيل   و از دو اصل      هستيم   و روح   م جس   ما انسان ها داراي     كه

 آنها   و تركيب شوند و از ادغام  مي  در يكديگر ادغام  و روح جسم.   است  و روح  از جسم  تركيبي كيفيت
 و    و سازندگي    و فعاليت    قدرت   اين همه    و حركت    پيدا مي شود و از حيات        و حركت   با يكديگر حيات  

 نگيرد    انجام   خود واگذار شود و روي آن عملي         حال   اگر به   ماده. آيد   به وجود مي     بهشتي   زندگي  عاقبت
 ما انسان هـا      همان طور كه  . مي ماند    و ميت   ن ساك   سياه   بسيار كوچك    و موادي    ذرات   صورت  تا ابد به  

  ، حيـات    بركت   ما به    زندگي و   چيز هستيم    همه  ايم  زنده   گاهي  ،گيريم   قرار مي    و حيات    موت  در دو حال  
 از   حيات  روح آورد و در صورتي كه  مي  دست  خود را به  الهي  انساني كند و ارزش  و معنا پيدا مي مفهوم

  از  كـه   هـم   موجـودات   كـل ،رود  مي  از بين  كلي  ما به  ارزش  يا مردن  خوابيدن   حالت   شود مثل   ما گرفته 
   هوا وقتـي     موت   مثالً حالت  .گيرند   قرار مي    و حيات    موت  طور در دو حالت     اند همين      وجود آمده    به  ماده
آب هـا و    . شـود    مـي    نـور و روشـنايي       مجهز به    كه   است   وقتي   ندارد و حياتش     نور و روشنايي     كه  است

   علـم    روح  انـسان هـا بـه     . ردارنـد  برخو   استمـساك    از روح    كيفيـت    همين  خاك ها سنگ ها وكوه ها به      
 .كنند  مي شناسند و اطاعت  خود را مي  خداي،  روح  و با اين  ايمان  روح  به مجهزند و از آنها باالتر مؤمنين

  شـود و گـاهي       خـدا مـي      معتقد به    فقط   انسان   كه   است   ضعيف   دارد گاهي    و ضعف    شدت   هم   ايمان  روح
 را رها     ماده   و مشتقات    ماده   و تكامل    در مسير ترقي    انسان. كند   پيدا مي   ت و قدر    عصمت   كه   است  قوي
   جهاد و كوشش     به   ميدان   و در اين     عالم   در اين   مدتي. گيرد   قرار مي    و روحانيت    روح  كند و در عالم     مي

  . د ثمر برسان  به  و جسمانيت ماديت   خود را مثل  تا روحانيت  است مشغول
   مـنعكس   شود يـا از مـاده        مي   تركيب   با ماده    وقتي  ، نيست   چيزي   تنهايي   به   روح  دانيم   مي   كه همان طور 

   با ايـن كـه       نور خورشيد منتشر است      و ستارگان    بين ماه   در فضاي . كند  گردد آثار خود را ظاهر مي       مي
 در فـضا    .باشـد      رشـيد خـالي    خو   از شـعاع    شـود كـه      پيدا نمي    و جايي    فضا از نور خورشيد پر شده       تمام

 خورشـيد ظـاهر       روشـنايي    و ستارگان    ماه   در جرم    وليكن   نيست  شود و فضا روشن      نمي   ديده  روشنايي
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 چـرا نـور       در فضا قرار گرفته     اي   نقطه   مثل   ماه   و جرم    نور خورشيد فضا را پر كرده       با اين كه  . گردد  مي
   اسـت    تاريك   ستارگان   و فضاي    ماه   اطراف   فضاي   وليكن  است   رؤيت   قابل   ماه   در چهرة   خورشيد فقط 

 نـور خورشـيد را        وجود ندارد كـه     اي   در فضا ماده     چون  . نور است    و تركيب    انعكاس   عدم   همين  دليلش
سـازد و غيـر خـود را           خود را ظاهر مي      كه   است   نور چيزي  :اند   نور گفته    در تعريف    كند گرچه   منعكس

 غير خود را مگـر    هم  كند نه    خود را ظاهر مي      نه   تنهايي   نور به  : گوييم   آنها مي    به  كند وليكن   مي ظاهر    هم
   يك  غير خود را و اين  همكند،  خود را ظاهر مي  هم  صورت ن شود در آ    منعكس   در ماده   در صورتي كه  

   جعلنـا زوجـين      شي   كل   و من   :رمود است  ف   اشاره   آن   به   در قرآن    هم   خداوند متعال    كه   است   كلي  قاعده
 اجزاء و     تزويج   آثار و تأثير از طريق       و پيدايش   ايم   آفريده   خلقت   چيز را جفت در عالم       همه  اثنين يعني 
شـود مگـر      خود نمـي     تنها منشاء ظهور آثار وجودي       حالت   به   يا چيزي    كسي .  يكديگر است    به  اشخاص

 و در     تنهـايي    را در حـال      دانـشمند و هنرمنـدي       انسان   شود مثالً يك    تركيب با غير خود      در صورتي كه  
خود و   با غير  خود را ظاهر كند مگر در صورتي كه  و هنري  تواند آثار علمي     نظر آوريد او نمي      به  بيابان

 ظهـور    برايشود  مي  وجود انسان ها ميداني  صورت اين  در، و مانند خود رو به رو شود  مثل انسان هايي 
   تـك    در حال    خدا هم    خداوند متعال    مقدس   ذات   كيفيت   همين   به  . و هنرمندان    دانشمندان  آثار وجودي 

    كسي   هم  ظاهر كند نه   را     و قدرتش    آثار علم    دارد كه    و ميداني    او راه    نه   نيست   شناسايي   قابل  و تنهايي 
 كنـزاً    كنـت : فرمايـد    مـي    قدسـي   دا كند لذا خداوند در حديث      پي   آثار آگاهي   آن  از   كه   هست  يا چيزي 

   كه   داشتم   دوست   و پنهان    نهان   بودم   گنجي   من   يعني  . اعرف   لكي   الخلق   فخلقت   اعرف   ان  ببتمخفياً فاح 
ر و بروز    ظهو   براي   خدا هم    پس  . شوم   شناخته   تا در برابر خاليق      را آفريدم    خاليق  اين  بنابر   شوم  شناخته

   ظهـور آثـار روح      خداوند بـراي  .  دارد   و الزم    عالم   عارف   انسان هاي   خود را مثل    خود غير   آثار وجودي 
   و وجـودي     ظهـور آثـار ذاتـي        و براي    را آفريده    ماده   و نور و روشنايي      است   و حركت    حيات  مجرد كه 

 شود از   تركيب  با ماده  روح وقتي،  ا آفريده ر  و حركت  حيات  روح  است  و جرمانيت  جسمانيت  كه ماده
  كنـد و اگـر روح    پيدا نمـي    او قدرت    نباشد روح    انسان  اگر بدن . گردد   آثار هر دو ظاهر مي       تركيب  اين

 خود را ظاهر   يكديگرند، آثار وجودي     به   محتاج  كند مانند دو زوج      پيدا نمي    و حركت    حيات  نباشد بدن 
   و بـاز مـاديون       اسـت    مـاده    منهاي   خالص   روح   انسان   خوديت  كنند كه    مي   خيال  دان دانشمن  كنند بعضي 

   بـراي   اگـر ايـن طـور باشـد انـسان      . است  روح  منهاي  ماده  انسان  و جسميت  خوديت كنند كه  مي  خيال
 ندارد با اين  چيزي   به  احتياج  و شعور است   يا علم    و حركت     حيات    خود كه    آثار ذاتي   ظهور و پيدايش  
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 آثـار   مـاده . شـوند   دو با يكديگر ظـاهر مـي       اين   از تركيب    كه   است   معجوني   انسان  . اين طور نيست    كه
 و   روح  بـه   اسـت   و دانـش   علـم   و پيـدايش   و روشـنايي   و رنـگ    و حيات    حركت   قبول   خود را كه    ذاتي

   و آمـادگي     و روشـنايي     و رنگ    ايجاد حركت   د را كه   خو   آثار ذاتي    هم  دهد و روح     مي   تحويل  روحانيت
 و    ذاتـي    خاصـيت هـاي      ايـن    به   انسان   آشنا نمودن   خداوند براي . دهد   مي   بدن   به   و شعور است     علم  براي

  . است  وجود آورده  به  را در زندگي  و مرگ  خواب تركيبي
  خوابند رابطـه     مي   وقتي ،كنند   خود را رها مي     ي انسان   خود را و جنسيت      خوديت   خواب  انسان ها در عالم   

 ظـاهر    اثـري   انسان  از روحانيت  نه  صورت در اين. شود  مي ها قطع  آن  از روح   بدن   و رابطة    از بدن   روح
 خـود     زندگي  خيزد خود را و محيط       پا مي    به   انسان   بعد از بيداري     او ولي    از جسمانيت    هم  گردد و نه    مي

   و تبادل  و تزويج  تركيب  از طريق  به وجود آمده  در عالم  كه  آثاري  كليه  طور كلي  به  پس.ناسدش را مي
  .  است  مؤثرات آثار بين
   پيـدايش    بـراي    و تعـالي     خداوند تبـارك    . است   انسانيت   انسان ها جامعة     و حركت    فعاليت   سوم  ميدان

   اثـري   در هر ميداني  كه  آفريده  مختلفي  آنها ميدان هاي  مادي و  انسان ها و يا آثار مزاجي       آثار وجودي 
 و مـرد بـا         زن    انـسان هـا ازدواج       ظهور آثار توليد مثل      ميدان .گردد   انسان ها ظاهر مي     از آثار وجودي  
 و  رتباط و مرد در ا  زن  توليد مثل  براي.  مردان  ندارد و هم چنين  توليد مثل  تنهايي  به  زن ،يكديگر است

  روياند و به     مي   ازدواج   وسيله   را به    بشريت  خداوند شجرة . ند فرزندان   پيدايش  ديگر ميدان  با يك   ازدواج
   تمدن   وجود خود كه     ثمرة  آخرين    كه  رويد تا روزي    رويد و مي    طور مي    همين   شجره  رساند و اين    ثمر مي 

   اول  انسان ها در قرون   تكاملي   نبود حركت   اگر ازدواج .  را ظاهر كند     است   فاضله   يا مدينة    انساني  الهي
   قطـع    آن   و بـرگ     شود يا شـاخ      كنده   از زمين    بودند كه   اي   شجره  شد و انسان ها مثل       مي   متوقف  زندگي
 توليـد افـراد      كنند يعني    پيدا مي    رشد كمي    با توليد مثل     انسان ها در مسير زندگي      همان طور كه  . گردد
  مثل توليد   مقدر رسيده و از مسير همين  شمارة  آخرين  زيادتر و زيادتر تا به    شود و هم چنين     ر مي زيادت

 بـا     در ارتبـاط     و تعليمـات    از مسير تفكر و تعقـل     هم   انسان ها     رشد كيفي كنند،     پيدا مي    هم  رشد كيفي 
  . شود  نزاع ها پيدا مي و ها و جنگ  حادثه  و از مسير پيدايش  با طبيعت يكديگر و در ارتباط

ترنـد زيـرا       پيشرفته     اول   از قرن    و فكر و تجربه      و دانش    از نظر علم     تاريخ   دوم   قرن   جا انسان هاي    همه
  اند و در زمان      را از آنها فرا گرفته       اول   قرن   و تفكرات    و آثار و صنايع      علوم   تمامي   دوم   قرن  انسان هاي 
   اول   از قـرن     و بر آن چـه       جلوتر رفته    قدري   در برخورد با حوادث     تفكرات     از مسير همين     هم  خودشان
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اند و از دنيـا    داده   سوم   قرن  اند تحويل    داشته   موجودي   و باز آن چه      نموده   اضافه  اند چيزي   گرفته  تحويل
   از آنهـا در زمـان       مي و رس   شوند و اسم     مي   خارج   زندگي   از صحنة    انسان ها بعد از مردن       گرچه .اند  رفته
   و عملـي     آثـار علمـي     شوند ولـيكن     مي   خاك   به  اند تبديل    برآمده   از خاك    همان طور كه    و ماند   نمي  باقي
   شـخص    در واقـع   .  موجـود اسـت      زمان   آنها در افكار مردم      آنها و خوبي ها و بدي هاي         و رسم    اسم ،آنها

 آنهـا     و عملـي     آثـار علمـي      همان   آنها كه    شخصيت   وليكن   است  ه و ظاهراً نابود شد     آنها از دار دنيا رفته    
 در    ظهـور ندارنـد ولـيكن        مـردم    در برابر چـشم      گرچه  . و موجود است     ثابت   زمان  باشد در افكار مردم   

  از آنها   روند و آثاري     از دنيا مي     هستند كه    كساني   مطلق   ميت :اند   لذا گفته  .ند حاضر و ناظر    افكار مردم 
   عـالم    و بـه     شـده    خـارج    دنيـايي    زندگي   از ميدان    آثار همان طور كه      فقدان   همين  به نظر. ماند   نمي  باقي
  شود گفت    حقيقتاً نمي   شوند وليكن    محو و نابود مي      شده   خارج   فكر انسان ها هم     اند از ميدان     رفته  خاك
   روزگـار يعنـي     صـفحة  آنهـا از       و نام    اسم  اند كه    محو و نابود شده      آن چنان    زمان   گذشتة   انسان هاي   كه

   تـاريخ    در صـفحة     گذشـته    در قـرون     هـم    شـده    سـقط   هاي   بچه   تا جايي كه   ، باشد  نابود شده   افكار مردم 
 هـستند    خود هم  شدة  سقط هاي  بچه شوند طالب  مي   زنده   و محفوظند زيرا پدر و مادر آنها وقتي         مضبوط

   دوم   قـرن    بگـوييم   تـوانيم    مي   در نتيجه  . ثمر برساند    كند و به    ها را زنده     بچه  كنند اين   ميو از خدا تقاضا     
   موجوديـت    بـر ايـن      قـرن    و باز اين     است   اول   قرن   و شخصيتي    و آثاري    و عملي    علمي   كامل  موجوديت

 هرگـز    كنـيم    مـي    لذا مشاهده  .دهد   بعد از خود مي      قرن   آثار را تحويل     جنگ  كند و اين     مي   اضافه  چيزي
  آثـار گذشـته     تمـامي   بلكـه   است  نشده  گم   در تاريخ    و علمي    و يا فكر و ذكري       يا صنعتي    يا اثري   سنتي
  .  سازي   خانه  صنعت  مثل  است  داده  تغيير شكل  گرچه  است  خود باقي  جنسيت  به تاريخ

كندنـد يـا       مـي    در زمـين    اي   بسازند چالـه     پناه گاهي    اين كه    براي   صدر اول    انسان هاي    تاريخ  از ابتداي 
   غارنـشيني  كردنـد شـايد از دوران    مي جا زندگي تراشيدند و در آن    را مي    كوه  ساختند يا بدنة     مي  غاري

   سـنت   همـان   باشد وليكن  شده   فاصله   چند هزار سال     و زندگي    خانه   كوه ها براي     بدنة  انسان ها و تراش   
 يـا     اسـت   ها شـده    ها و آسمان خراش      خانه   اين   به   و تبديل   تر رشد نموده     بهتر و عالي     شكل   به  سازي  نهخا

   در طـول     روشـنايي    كـسب    بـراي    و آتـش     و ايجاد شـعله      يا پيدايش    و آشپزي    دوزي   لباس  مثالً صنعت 
   وسـيلة    به   كه   روشنايي   تا آن    يافته   در مسير تكامل     زندگي   و اين همه     است   خود محفوظ    حال   به  تاريخ
  . است   شده   برق   صنعت   يعني   جهاني   روشنايي   اين   به   امروز تبديل  ،اند  كرده   ايجاد مي    كردن   روشن  آتش

   صد در   زمان  گذشته  در وجود انسان هاي  تاريخ  گذشته  انسان هاي  و عملي  آثار علمي كيفيت  همين به
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  .  شود لي خود نا  و تكامل  تحول  آخرين   به  كه  تا روزي  است  يافته و رشد بيشتري   بوده صد محفوظ
   انـسان هـاي      و حكـومتي    كند رشد اجتماعي     پيدا مي    و تكامل    تحول ،  از مسير توليد نسل      كه  از مسائلي 

كردند و اگـر       مي  ندگي ز  تك   تك   بيابان   وحشيان   شايد مثل    اول   قرون   انسان هاي   . است    و تاريخ    زمان
   كـه    و يا ديـوان      و پري    جن   كلمات  اين. شدند   مي   يكديگر مشغول    و غارت    قتل  ديدند به   يكديگر را مي  
  و انسان ها در هر       است   بوده   زمان   در مردم    و وحشت    جا مظاهر ترس     و همه   گرفته قرار    در افكار مردم  

 در اثر  اند كه  بوده  زمان  وحشي  انسان هاي  شوند همان    يا ديوان    مبادا گرفتار جنيان    ترسند كه    مي  زماني
   اول  در قـرون .اند  بوده اند و مظهر آزار و اذيت  كرده   مي   زندگي   وحشيت   به   و دانش    و عقل    تمدن  فقدان
. انـد   و شـايد در حـد صـفر بـوده            بـسيار ضـعيف      بودن   و اجتماعي    از نظر تمدن     زمان   انسان هاي   تاريخ

   بـا يكـديگر زنـدگي        و مهربـاني     بـا محبـت     انـد كـه      داشته   مخصوصي   شاگردان   هركدام   زمان  پيغمبران
 در  اي  عـده   قدرت  زور و  و اعمال    از مسير سلطه     اول   قرون   و ستم گران     ظالمان  اند و هم چنين     كرده  مي

  انـد و اكثريـت    نموده  مسلط  ضعيف  اكثريت خود را بر  قليل  عده  همان  كمك اند و به  اختيار خود داشته  
 آنهـا و     زندگي. اند  كرده   مي   در بيابان ها جنگل ها و صحراها زندگي          زمان   قلدران   همان  ضعفاء از ترس  

   ديگـر اداره     يا انـسان هـاي       حيوانات   و كشتن    جنگل  هاي   صحرا و ميوه     آنها از علف هاي      و روزي   رزق
   از گوشه كم  كم  حاكمان  و حاكميت  قدرت  يا اعمال  پيغمبران  در اثر تعليمات  كه  تا زماني  است شده مي

 لـذا  .اند  رسيده  تمدن  به  و بيابان گردي     و از وحشيت     شده  آوري  و كنار بيابان و صحرا و جنگل ها جمع        
   ديوبند شهرت هماسب ط نام   به  ايراني  پادشاه  هم  پيغمبر و يكي  سليمان  يكي  مشهور در تاريخ دو قدرت

  و شـهر     نـشيني    ده   و آنهـا را بـه        نمـوده   آوري   را از بيابان ها جمع       بياباني   وحشي   انسان هاي   اند كه   يافته
   انسان هاي  كه  است  اين  معني  بود به  شده  شناخته  با آن هماسب ط  ديوبند كه كلمة. اند  داده دت عا نشيني
داد و   مي   عادت  كاسبي  و كار و     اجتماعي   زندگي  كشيد و آنها را به       بند مي    را به   گلي و جن    بياباني  وحشي

   و جنيـان     ديـوان    كرد و تمامي     بود استفاده    او داده    خدا به    كه  اي  العاده   فوق   پيغمبر از قدرت    نيز سليمان 
 و    نمـوده   آوري  ن ها و جنگل ها جمـع       و كنار بيابا     بودند را از گوشه      بياباني   وحشي   انسان هاي    همان  كه

   غذاپزي   ديگ هاي    مناسبت   همين   به .داد   قرار مي    در اختيارشان    و مسكن   لباس، غذا. زد  آنها را كار مي   
  : فرمايد  خدا مي  كه  داود در دنيا مشهور است  بن سليمان

   گاو و گوسفند يا ماهي هاي      ، نبود   و نقل    حمل   قابل  برجا كه   و پا    ثابت   ديگ هاي    يعني  و قدور راسيات  
  دادند   را غذا مي  وحشي  انسان هاي پختند و آن  ديگ ها مي گرفتند و درآن  صحرا را مي دريا و حيوانات
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 از    و انـس     جـن    يعنـي    و االنـس     الجـن    من   جنوده  و حشر لسليمان  : فرمايد   مي   سليمان  خداوند در تعريف  
   مـا يـشاء مـن        لـه   يعملون: فرمايد   ديگر مي    بودند و در آية      شده   جمع  مقابلش در     همه   سليمان  لشكرهاي
   بودند جمع    وحشي   انسان هاي    همان   را كه    جنيان   آن   سليمان   يعني   كالجواب   و جغان    و تماثيل   محاريب
 يفـ ويـگ هـا و ظر   د كرد كه  مي   وادارشان   و مسگري   آهنگري زد و با     بود و آنها را كار مي        كرده  آوري

 در    شـده    ذوب   صـورت    و آهـن را بـه        مـس   خداوند معـادن  .  بود   بيابان   گويي    از نظر وسعت     بسازند كه 
   بزرگـي   هـاي    مجـسمه    شـده    ذوب   مـس هـا و آهـن هـاي           از آن    جنيان   بود و آن     گذاشته  اختيار سليمان 

  شود و ديـواري      مي   ناميده   هيكل   بود كه   ته ساخ   شهري   سليمان   كه   است   معروف  ساختند تا جايي كه     مي
   آن   از بـاالي    اي   پرنـده    وقتـي    كـه    داشـت   اي   جاذبـه    ديـوار چنـان      بود و آن     شهر را محصور كرده     مسين

 ديگـر     از شـير و حيوانـات       هـايي    مجـسمه   افتـاد و هـم چنـين         مي   زمين  شد و روي     مي   جذب  گذشت  مي
   تخـت    روي   سـليمان    وقتي   شير بود كه     دو مجسمه    سليمان   جلو تخت  :اند  گفته   به طوري كه   ،ساختند  مي
  شد و اگركـسي      مي   يكديگر متصل    به  گذاشتند و سر و گردنشان       مي   هم   سر به    دو مجسمه    آن  نشست  مي
   تخت از  سليمان وقتي. شدند  وارد مي  ورود تازه  شير مانع  دو مجسمه  شود همان  وارد بارگاه خواست مي

   كه   طور زماني   دادند همين    مي  رفتند و راه     كنار مي    دو مجسمه    شود آن    خارج   از دفترش   شد كه    مي  پياده
 برسـانند     سـليمان   خود را به    رد شوند و     دو مجسمه   كردند از آن     نمي   جرأت   ديگران  شد وليكن   وارد مي 
 يـا    تكمـه   به  مربوط  يا ندادن  دادن  راه  و شايد ايندادند  نمي  راه  جز سليمان  به كسي  دو مجسمه   زيرا آن 
   پـايش    و وقتـي   اند  رفته   مي  ها عقب    مجسمه  اشتهگذ   مي   آن   خود را روي     پاي   وقتي   سليمان   كه   بوده  فلزي
  تي مملك   زيرا بيشتر كارهاي     بوده   سليمان   از معجزات   اند يا شايد هم     گذاشته   مي   هم   سر به   داشته  ميرا بر 
 در اختيـار      همـه    و پرنـدگان     و وحـشيان     درنده  حيوانات. شد   مي   اداره   غير طبيعي    اعجازي   قدرت  او به 

از . كردنـد   مـي   اطاعت داد و آنها هم    مي   آنها فرمان    و به    آنها را مسخّر خود نموده       سليمان ، بودند  سليمان
 يـا    شـوند شـهري      مي   كنار يكديگر جمع     آنها كه   دن انسان ها و تم      اجتماعي   زندگي   كه  فهميم  اين جا مي  
   و بـه     رسـيده    امـروزي    تمـدن    تا بـه     يافته   و رونق    و رنگ    شده   شروع  سازند از وحشي گري      مي  مملكتي
 از    آن هـم     كـه    از مـسائلي    يكـي .  خواهد رسيد    است   يا شهر بهشت     فاضله   مدينة   همان   كه   تمدن  آخرين

  .  است  بوده  انساني  ديني  حكومت هاي  پيدايش  ثمر رسيده  تا به رشد پيدا كردهو    شده صفر شروع
 و    دينـي    حكومت هـاي     اولي   حكومت  ، وجود آورده    در دنيا به     حكومت   دو نوع    تاريخ  خداوند از ابتداي  

    پيغمبران.  قدرت زور و   و اعمال  از مسير سلطه  دوم   و حكومت هاي  و تربيت  از مسير تعليم مذهبي
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 انـسان هـا      ، آخرت   با خدا و زندگي      در ارتباط    و پرورش    و آموزش    و تربيت    تعليم   داشتند از خط    سعي
   در اطاعـت     بايـستي    انسان ها آموختنـد كـه        به   تاريخ   ابتداي   از همان  . كنند   آگاه   خودشان   وظايف  را به 

.  ننماينـد    خيانـت    كـسي    كننـد و بـه       يكديگر خـدمت    توانند به  تا ب    كه   است   خدا اين   خدا باشند و قانون   
   به   احتياج ، خودكار بودند    زندگي   و ادامة    بودند در اداره     مند شده    انبياء بهره    از تعليمات   كه  انسان هايي 
  عمليات و يا ت     و عقيده    باشد نداشتند زيرا دين      قدرت   از مسير اعمال     كه   يا امر و نهيي      حاكمي  حاكميت
   و تربيت  يا تعليم   مردم   به  جا بود از مسير خدمت     آنها در هر    از   هركس  . داشت   بر آنها حاكميت    مذهبي

 و    جاهل   انسان ها كه     اكثريت  نمود وليكن    خود آشنا مي     وظايف   را به   كرد و مردم     پيدا مي   آنها محبوبت 
   آنها در زندگي  نبود كه شدند قدرتي  خود واگذار مي  اگر به. بودند  و تربيت  بودند فاقد تعليمات وحشي

 را   كـشتند و ثروتـشان      ضعفا را مي  .  بودند   بزرگي   خدا مصيبت    بندگان   براي   صورت  مهار كند و در اين    
 از انسان ها   فردي  و فاقد تمدن  وحشي  انسان هاي چنين  يك  مهار كردن خداوند براي. كردند  مي غارت

   وحـشي    انسان هـاي     آن   زور و قدرت     و اعمال    سلطه  كرد تا بتواند از طريق       مي   و ثروت   مال  را مجهز به  
   حكومـت   دو نوع  خداوند اين  تاريخ  ابتداي  از همان  و تجاوز آنها گردد و پس  تعدي را مهار كند و مانع   

 در   و قلـدري   زوري حكومت هاي. د شون  بشريت  جامعة امني  و نا  و مرج    هرج   تا مانع    وجود آورده   را به 
 و   زنـدگي   گـرفتن   دست  و به  و مزاحم   مانع   انسان هاي    و كشتن    و وحشت     ابتداء از مسير ثروت      تاريخ
   و از ايـن   خود نمـوده   به  را محتاج  و مردم  خود درآورده  تصرف  را به  مردم  و روزي  رزق  آنها كه   ثروت

   حكومـت هـاي   چنـين اگر يـك  .  به وجود آورد  و اماني  يا كشور امن  و امان   امن شهر     است   توانسته  راه
 و فـساد    و مـرج   هـرج   را بـه   بودند زنـدگي   جامعه  اكثريت  كه  وحشي انسان هاي ، قلدر نبودند  مستبد و 

 مـا    يعني بعضاً سخرياً  ليتخذ بعضكم  بعض  بعضهم فوق و رفع: فرمايد  مي خداوند در قرآن. كشانيدند  مي
 دو  اين.  اختيار خود درآورند خود سازند و به  را  مسخّر  تا ديگران  داديم  مالي  انسان ها برتري  بعضي به

   را در مـسير زنـدگي        بـشريت    زور و سـلطه      و حكومت هاي     و تربيتي    ديني   حكومت هاي    يعني  جريان
   و تعليم  وآگاهي  از مسير دانايي  جامعه  اكثريت  كه  زماني تا  است  داده  آنها ادامه  حيات  و به  نموده اداره

   ديگر حركت  و صنعت هاي  علم  مثل  هم  دو جريان  گردند و اين لي نا  و ايماني  انساني  تمدن  به و تربيت
    . است  داشته  و تكاملي تصاعدي
  ورگو و قلدر بودند و خود را بر اكثريت         زياد ز    خيلي   گذشته   پادشاهان   تاريخ   در طول   كنيم   مي  مشاهده
   زور و   در آينده كردند ولي  مي  آنها را اداره  كردن  و حبس  و بستن نمودند و با كشتن  مي  مسلط ضعيف
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  آزادي،   آگـاهي   و از طريـق   بيشتر و زيادتر گرديـده     مردم  آگاهي  و   دانايي   كمتر شده    پادشاهان  قلدري
  اند تا زماني     قرار داده    و امنيت    را بيشتر در نظام      خود و مردم     هم   زمان  پادشاهان. ندا   پيدا كرده   بيشتري

   از طريـق  يي حكومـت هـا      و پيدايش    پيدا كرده    و تنزل    رفته   از بين    پادشاهان   استبداد و خودكامگي    كه
 آنهـا را بخواهنـد و         مردم  كهرسند     مي   پادشاهي   به  كساني.   است   وجود آمده    به   مردم   و خواهش   خواست
   مردم  باشد بهتر و زيادتر به  داشته  بيشتري  محبوبيت هركس.  باشند  داشته  رأي  كنند و اكثريت انتخاب
.  دارد   ادامـه    مـردم    و آزادي    از مسير آگاهي     هم   انتخابات  كنند و اين     مي   او را انتخاب     كند مردم   خدمت

   مـردم    مبغـوض    زور و قلـدري     شـود و پيـشوايان       مي   اضافه   و مذهب    علم  يان پيشوا   جا بر محبوبيت    همه
  . شوند  مي واقع

   زمين  كرة  انسان هاي  اكثريت آگاهي  و  آزادي  از طريق    كه  شود تا زماني     كساد و كسادتر مي     بازارشان
 و    را بگيرد و جهل      سراسر عالم   و داد   عدل.  داير گردد    زمان   امام   وسيلة   به   الهي   ظهور حكومت   موجبات
انسان هـا در    .  وجود آيد    به   مطلق   آگاهي   از طريق    مطلق   شود و آزادي     برداشته   بشريت   از جامعة   ناداني
   بـه   آل   ايده   زندگي   آن   روزگاري  در چنين .  گردد   مرتفع   كلي   به   و خيانت    يكديگر باشند ظلم     به  خدمت

   انسان هـا اگرچـه       پس .گيرد   قرار مي    در اختيار مردم     است   داده   وعده   بشريت  ه خداوند ب    كه   بهشت  نام
كنند    پيدا مي    شدت   كثرت   يكديگر از مسير توالد و تناسل       كنند و شبيه     مي  در شهر و ديار خود زندگي     
  خود يـك     گي زند   در داخل   روند وليكن    نمي   جايي   هستند و به     ساكن   زمين  و ظاهراً در يك جا در كرة      

   منـابع    بـه    نمودن   و كوشش   ند و با جهاد كردن     مشغول   جهاد و هجرت    به. رند دا   تصاعدي   تكاملي  حركت
   و منـافع     و در وجـود انـسان هـا منـابع           خداونـد در طبيعـت    . شوند   مي  لي نا   انساني  بهتر و بيشتر طبيعي   

   وضـعيت    بـا رهـا كـردن       هخود اجبـار دارنـد كـ         و انسان ها در زندگي       ديده   تهيه   بشريت   براي  بزرگي
   رنج  رقم  كه  خود بسازند تا روزي  براي تري  بهتر و عالي تر زندگي  بهتر و غني  منابع  به  و رسيدنموجود

  نهايـت    آنهـا بـي      و موفقيـت     نعمـت    پيـدا كنـد و رقـم         صفر و زير صفر تنزل       آنها به    و مشقت   و زحمت 
   خدا برايش    شود كه    گردد و چنان     و مسلط    حاكم  ناتي كا   بر همة    الهي   نقشة   طبق   يابد و انسان    گسترش

  .متعال خداوند   مثل  و آدم  عالم  زندگي  و ادارة  الهي  خالفت  مقام  به  رسيدن  يعني  است در نظر گرفته
 از   ثروت مندان .  با ارزش   تنهاي   بي   است   ارقامي   و يا در طبيعت      در وجود انسان     و قدرت    ثروت   منابع  

 از    بزرگـي    ارقـام    بـه    شـده    نهفته   زمين   در كرة    كه  هايي   و گنج    در طبيعت    ثروت   منابع   به   رسيدن  طريق
     زندگي كنيد كه  مي مشاهده. رسانند  مي ر ارزشمنديي ذخا شوند و خود را به  مي لي نا  و ثروت نعمت
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 يـا     وحـشي   حيوانـات    مثـل    و  حد صفر بوده    در   تفسير دانشمندان    به حجر  يا عصر    عصر اول   انسان هاي 
 از بيابـان و يـا         كـه    اسـت    بـوده   اي   يا مقدار ميوه     علف   لقمة   ثروتشان  تمام. اند  كرده   مي   زندگي  درندگان

   خانـة   هـم  و نـه  آنهـا را بپوشـاند     تن اند كه  داشته  درستي  لباس نه. اند   نموده   خود استفاده   جنگل ها براي  
   درندگان  ها و حملة    ها و خشونت     محروميت  خداوند از مسير همين   .  باشد   برايشان   سايباني   كه  مسكوني
   آنهـا از همـين       جهـاد و هجـرت      . است   وادار نموده    كار و فعاليت     انسان ها را به      و باران    طوفان  و اذيت 
  انـد از مـسير قتـل     ابتدا اجبار پيدا كرده   . است   شده  عاند شرو    در حد صفر يا زير صفر بوده         كه  وضعيت
 خود را از ، كنند  تهيه  خود غذا و لباسي  آنها براي  تن  آنها يا گوشت  و پشم  از پوست  و استفاده حيوانات
   زندگي  رها كردن  از اين.اند  رسانيده  شهر غذا و لباس  به  و خشن  خشك  و غذاهاي  و گرسنگي برهنگي

تعبيـر  ، اند  رسانيده  و مسكن  غذا و لباس  خود را به  كه   تكاملي   حركت  شود و از اين      مي   هجرت  عبير به ت
 را    و بيابـان گـري       را رها كرده و صحرا گـردي         فردي   تك   زندگي   كه   حركت  شود و با اين      جهاد مي   به

    . است  بوده  جهاد و هجرت اند نوعي  رسيده  و به تمدن  اجتماعي  زندگي  يك اند و به  سر گذاشته پشت
  باشند نه  يكديگر مي  به  خدمت  انسان ها در خط  تمامي  كه  اجتماعي  نظام  پيدايش  براي  كيفيت  همين به

 به وجود آورند تـا چنـان          يا اجتماعي    ديني   حكومت   خود يك   اند براي    اجبار پيدا كرده    ، خيانت  در خط 
  پيغمبران.  خود آشنا كند     زندگي  في وظا   را به    پيدا كند و هركسي      بر افراد تسلط    نفر   شد يك    گفته  كه
 از  اي  بـا خـدا هـر روز صـفحه       و رابطة    از وحي    با استفاده    و اجتماعي    فكري   تحوالت   در مسير همين    هم

   و فكـري     علمـي   كتاب از      اي   كنند و صفحه     استفاده   آن   از منابع    چطور با همكاري     را كه    طبيعت  كتاب
   يكـديگر باشـند نـه     به  تعاون  و چطور باشد در خط  با يكديگر چگونه  انسان ها را تا رفتارشان      وجودي
   شـكوفايي    عوامـل    در واقـع    گردد،   اضافه  د تا بر معلوماتشان   ان   گشوده   بر بشريت   ، و نزاع    جنگ  در خط 
   كـشف    بـه    هـر روز موفـق       و كيفـي    ها از مسير رشد كمي      طور در آينده     همين   .اند   انسان ها بوده    فكري
 و    صـحرايي    خود مركـب     و براي    نموده   صحرا و دريا استفاده     از منابع و  اند     شده   طبيعت   از منابع   بزرگي
 را    و خـشن     و زمخـت     خـشك   هاي  ميوه، اند   كرده   تبديل   و بوستان    باغ  جنگل ها را به   . اند   ساخته  دريايي
 و   آب   و بي    خشك  و بيابان هاي  ه   بارور و تنومند نمود      و درخت هاي     و شيرين    لطيف  هاي   ميوه   به  تبديل
 از    و بـا اسـتفاده       بيابـان    حيوانات  اند و با تسخير و تصرف        نموده   كشاورزي  هاي   زمين   به   را تبديل   علف
تـر     بهتر و تازه     تجربة   هر روز خود را به      آنها   و شتر و امثال      از اسب    و استفاده    و گوسفندداري   داري دام

     به  و موفق  را شكافته  طبيعت انتها دل اند و در  رسانيده  بهتر و بيشتري هاي تر و همكاري  نافع و علم
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  . اند  شده  بزرگي كشف هاي
 آنهـا     روشـن    ديگر چراغ هاي     و هواپيما و صنايع      ماشين   به    آنها تبديل     و االغ    اسب   سواري  مركب هاي 

 و   كـشفيات  انـد تـا از مـسير ايـن        داده   طـور ادامـه      و همـين     برق   نيروي   به   تبديل   و هيزم   از مسير نفت  
  تـري   بهتر و عـالي  هاي  خود زندگي  و براي  و بد را كنار گذاشته  ناقص  هاي   با يكديگر زندگي      همكاري
 انبيــاء و   تعليمــات  كمــك  متفكــر و بــه مغزهــاي انــسان هــا و   و دانــش  از علــم بااســتفاده. انــد ســاخته

 و داروها و نها از گيا    و اين همه     شده  يعت طب   بزرگ   منابع   كشف   به   موفق   آسماني   بزرگ  هاي  شخصيت
 جهاد .شود  پيدا مي  موفقيت ها از مسير جهاد و هجرت  اين تمامي. اند  نموده   استفاده   و حشرات   حيوانات

 يـا     بـد و نـاقص      هاي   زندگي   رها كردن    يعني   هم   هجرت ،تر   بهتر و قوي     منابع   كشف   براي   كوشش  يعني
   حكومت   در ساية   ها عاقبت   دارد تا انسان     ادامه     جهاد و هجرت     اين  . با خرافات    توأم   غلط  فرهنگ هاي 

   آن شوند و با كـشف   ثروت ها و قدرت ها مي  آخرين  كشف  به گيرند و موفق  قرار مي خدا و اولياء خدا 
  جهـاد و هجـرت  . شوند  مي  الهي  اسماء اعظم توانند و مجهز به  مي دانند و خداگونه  مي قدرت ها خداگونه 

   كـه    اسـت   آن قـر    از آيـات     بعـضي    مـضمون    اسـت    و طبيعت    در وجود انسان     تكاملي   حركات   همين  كه
   علـي    اهللا   يعلمـوا اّن     اولم   الحق   انه   لهم   يتبين   حتي   انفسهم   و في   فاقاآل   اياتنا في   سزيهم: فرمايد  خداوند مي 

   و غـرب     در شـرق     خلقت   عالم   خود را در آفاق      و قدرت    عظمت   آيات   زودي   ما به   يعني . شهيد   شي  كل
خـدا  و       رمـز حقانيـت      داد تا در انتها به       خواهيم   انسان ها نشان     انسان ها به     و همين طور در نفوس      عالم
   بهشتي   خود زندگي   گيرند و براي    خدا قرار    و قدرت    علم   شوند و بتوانند در شعاع       او آگاه    و قدرت   علم
   غفلـت    و هرگز حالت     حاضر و ناظر است      كس   جا و با همه      خدا همه   دانند كه    نمي   مگر مردم  .ر كنند يدا

.  كنـد   را ضـايع   مـردم   را رهـا كنـد و زنـدگي     يا چيزي  كسي  شود كه    نمي   خدا حاصل    براي  و فراموشي 
   و تكامل  و انسان ها در مسير ترقي    شده  و تشكيل    تركيب   نامتناهي   اصل   از سه    وجود انسان    كه  گفتيم

  .  برسانند  گانه  سه  اصول  اين  بايد خود را به و با جهاد و هجرت
 وجـود     در داخـل     گانـه    سـه    اصـول    ايـن   .دهـيم   مـي    اصـل    سه   اين   دربارة   ديگري  در اين جا توضيحات   

   پشت   دوم   آنها باشد و اصل      و سر راه     مردم   از آنها رو به روي       يكي   كه   نيست   كيفيت   اين  يكديگرند به 
 سـر     كه   ديوار يا سدي     باشد مثل    دوم   اصل   براي   يا سدي    حجابي   اول   اصل   كه   كيفيتي   به  ، اول  سر اصل 

   و مـانع     مـزاحم    ايـن كـه      وجود يكديگرنـد بـدون       در داخل    اصول   اين   باشد بلكه    قرار گرفته   جي گن  راه
 در    اصـول    ايـن  . باشـند    يكديگر داشـته     كنند و برخورد به      يكديگر را تنگ    جايمثالً  يكديگر باشند يا    
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   هست  روح  آن،  و خارج  داخل در  بدن جايدر هر.  هستند  با بدن  در ارتباط  روح  با يكديگر مثل    ارتباط
   يا سلولي    يا عصبي    رگي   يا حيوان    انسان   در وجود جسماني    توانيم  نمي.   هست   بدن   هم   روح  و در هرجاي  

   به  تنها باشد و اتصال  كه  را ببينيم   روح   از بدن    در جايي   توانيم   باشد و يا نمي      نداشته    روح    كه  پيدا كنيم 
   انـسان    در بـدن     مخصوصي   جاي   هركدام   آب   مولكول هاي    بياشاميم   آبي  اشد اگر ما قطرة    ب  مواد نداشته 
 كنار   كه  نيست  چنين  در بدن  روح گيرند وليكن  قرار مي  و استخوان  گوشت  مواد و ذرات دارند، پهلوي

  ادغـام .  رگ ها قرار گيرند     يا   اعصاب   آن   به   يا متصل    باشد و كنار روح      حياتي   از سلول هاي    هر سلولي 
   برق   هادي  هاي   سيم   به   برق   نيروي  تر و شديدتر از اتصال       قوي   خيلي   در روح    بدن   و ادغام    در بدن   روح
   نيـروي    كـه   ها پيـدا كنـيم       در سيم    جايي  توانيم  كند نمي    پيدا مي   ها جريان    در سيم    كه   برق   نيروي  .است
   مـسي    سـيم    كه   مسي  هاي   در آن جا نباشد در هرجا براده         سيم  ها كه    سيم  اخل در د    نباشد و يا برقي     برق

   هـم   از ايـن   و حيـوان     انسان   در بدن    روح   جريان  . همان جا هست     هم   برق  اند هستند نيروي     داده  تشكيل
 هـا را  آب.  هـستند   متبـاين   دو جـنس   هـستند يعنـي    آب  و صـفاي   آب  مثـل   و بـدن     روح  شديدتر است 

   ديـده    از باطنـشان     و ظاهرشـان     از ظاهرشان    باطنشان   دارند آن چنان كه      مخصوص   صفاي  د كه بيني مي
  . شود مي

   كنـيم   متـصل   روحمـان   را بـه   دستمان توانيم  ما نمي  نيست  و احساس  لمس  قابل  است   لطيف   خيلي  روح
   مـا بـه    دسـت  زنيم  مي   آب   را به    دستمان   كه  ي يا زمان   مكني   مي   متصل   بدنمان   را به    دستمان  همان طور كه  

   ايـن كـه   شـود بـدون    مـي   وارد بدن شود روح  نمي  متصل  آب   صفا و روشنايي     به  شود ولي    مي   متصل  آب
   جـايي   ايـن كـه   دهد بدون  مي   وجود خود راه     داخل   را به    روح  طور بدن    خود باز كند و همين       براي  جايي
كنـد و      جا باز مـي      عدس   حبه   آن   ما براي    بدن   كنيم   را وارد بدن     عدس   دانة   اگر يك  . باز كند    روح  براي

   كنـيم   وارد بـدن   روح  نيروي  ولت  اگر ميليون ها ميليون دهد وليكن    قرار مي    مخصوصي  آن را در جاي   
كنـد و      مـي    را سوراخ    از بدن    جايي   كه  ت نيس   آمپول   مثل   بدن   به  ورود روح . دهد   نمي   روح   به   جايي  بدن

   آن شود تـا بـا خـروج     پيدا نمي  گشادگي  در بدن  با ورود روح.دهد  جا مي    و خون    رگ  خود را در داخل   
   و همـة     و بـدن     روح   ظـاهر و بـاطن       بـه    محـيط    كـه    سوم   ظاهر گردد و اما اصل       و تنگي    انقباض  در بدن 

 و گـشاد نمايـد و         را تنـگ     و بـدن     روح   خود باز كنـد يـا جـاي          براي   جايي  كه اين     بدون  ، است  ناتيكا
   لطافـت،   و شـدت   در نهايـت  . خداونـد اسـت    مقـدس   ذات، ايجاد كند  دو اصل    فرد و اين     بين  مزاحمتي

   بـه   ه را فرا گرفت     عالم   ظاهر و باطن     كه   است   و نامتناهي    مجرد لطيف   قت حقي   خود يك   خداوند در ذات  
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در )  ع ( اميرالمـؤمنين   مـوال   . دورترين موجـودات     و از هر موجودي      وجودات   نزديك ترين   هر موجودي 
العلّـو    فـي   و سـبق   منه  ادني الدنو فال شي  في  قرب :گويد   مي   خاليق   خدا به    مقدس   و بعد ذات     قرب  وصف

 و    موجـودات    بـه    خـدا آن چنـان      يعني.   شي   عن  با عده  و ال علّوه       شي   من   سا واه    فال قربه    منه   اعلي  فال شي 
 آن   . يا چيز ديگر نيـست       كسي   نزديك تر از خدا به       چيزي   كه   است   و انوار نزديك     و ذرات   مخلوقات

 آيـا    گـوييم   شـود و مـي       مـي    و شعور او فاصله      و عقل    و اراده    انسان   بين   كه   است   نزديك   انسان   به  چنان
   برق  نيروي  خدا به  كه  است  اين جواب.  خدا  يا به ها نزديك تر است  سيم  به  جريان  در حال  برق نيروي
   در حـالي كـه       از خدا تقاضا كند كـه        اگر كسي  .  نزديك تر است     برق  ها و نيروي    ها از خود سيم     و سيم 
   اين كـه     باشد مثل    در سيم    برق  كه طوري     كند به    قطع   را از سيم     برق   دارد رابطة   ها جريان    در سيم   برق

 باشـد نتوانـد       وصل   چراغي   اگر به    طوري كه    باشد به    نداشته   اين كه    باشد مثل    داشته   برق  نباشد و سيم،  
  را در    بـرق    ايجاد كنـد رابطـة      وجود خود حركتي    و   در ذات    اين كه   خداوند بدون .  كند   را روشن   چراغ
 او را نگيـرد و        بگيرد برق    دست   را به    سيم   آن   اگر انسان    طوري كه   كند به    مي   قطع   از سيم    جريان  حال
  گويد من    يا مي    شما نزديك ترم     به   گردن   از رگ   من: گويد   مي   خدا در قرآن     اين كه    معناي . نكند  اذيت
   چنـان   هر چيزي  او به  پس  است  خداوند متعال  قرب  شدت   همين  .اندازم   مي   شما فاصله    شما و ارادة    بين

 از    كسي   كه   دور است    آن چنان    و چيزي    و از هركسي     نزديك تر نيست     آن   به   چيزي   كه   است  نزديك
بعـد  ُ   و نـه   شـده   با شيئي  آن  و برابري  تساوي  اشياء باعث  خدا به  قرب  نه . دورتر نيست  چيز و كس   آن

   درك   قابـل    خـدا و خلـق       بـين    ارتبـاطي    چنين   يك  . است  اء شده  خدا از اشي     دوري  خدا از اشياء باعث   
 ظـاهر     اسـت    حيـات   گيرد و اثر خـود را كـه          مي   تعلق   بدن   و به    هست   بدن   جاهاي   در تمام    روح  .نيست

   يـا چيـزي    كـسي    بـه    هـست     و چيزي     هركسي   در ظاهر و باطن      خدا با اين كه      مقدس   ذات  كند ولي   مي
   و هـر چيـزي      و انسان    آفرينش   طور كلي   به. كند   خود را در چيزي ظاهر نمي       گيرد و اثر ذاتي     مي ن  تعلق

   ايـن كـه      هـست بـدون      ديگري   در جاي   باشند هركدام    مي   متباين   اصل   سه   از اين    خود تركيبي   در ذات 
   كـه    سـوم    اصـل    خود را به    ، دارد با جهاد و هجرت       مأموريت   ميان   در اين   انسان.  يكديگر شوند   ضميمة
  . كند  استفاده  و قدرتش  برساند و از علم  خداست ذات

   :  انسان  تكاملي  حركت  كيفيت
 دارد شـاگرد خـدا    تواند و لياقـت   مي  كه تنها مخلوقي.  خدا هستند  مكتب   شاگردان  انسان ها در زندگي   

   سـاير مخلوقـات    غير از انسان  . است   انسان   همين  او بياموزد   باشد از خدا بياموزد و ياد بگيرد و خدا به         
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   ايـن هـا اشـياء هـستند يعنـي            تمـامي    عالم   يا باطن    در ظاهر عالم     خواه   و حيوانات    و نباتات   از جمادات 
   انـسان    از نظـر احتيـاج       آفريـده    در عـالم     آن چـه    خداوند غير از انسان   .  هستند   انسان   زندگي  تجهيزات
   الزم  ظلمـت   نور و  ، دارد   را الزم    و خورشيد و ستارگان      ماه  دارد،   الزم  ين زم  ، زندگي   براي  ن انسا  آفريده

 و    زنـدگي    ادامـة    بـراي    انسان  داند كه   خداوند مي .  دارد   را الزم    طبيعت   تجهيزات   و تمامي   دارد طبيعت 
  . اسـت    آفريده   دارد برايش    الزم   آن چه   م لذا تما  . دارد   الزم   وسايلي   چه   معلومات   به   رسيدن   براي  حيات
  .   صاحب خانه  جاي  به  هم  و انسان  است  خانه  و تجهيزات  خانه  مثل  خلقت عالم

   بـراي    و تجهيـزات     وسـايل   كنيم   و داماد مي     را عروس    دختر يا پسرمان     ما انسان ها وقتي     كههمان طور   
 تـا ابـد       را كه    تجهيزاتي   تمامي   وارد كرده    زندگي   صحنة   ما را به    ه ك   خدا هم   كنيم   مي   آنها فراهم   زندگي

 كمتـر     چيـزي    آفريـده    خـدا در عـالم      اگـر از آن چـه     .  اسـت    كرده   ما فراهم    براي   داريم   الزم  در زندگي 
ود لـذا    نبـ    الزم   زنـدگي   آفريد براي    زيادتر مي    آفريده  شد و اگر از آن چه        مي   ما ناقص   آفريد زندگي   مي

 ببيند و از خدا بپرسـد         را از نزديك     كند و هرچيزي     گردش   عالم   پيدا كند و در تمام       قدرت  اگر انسان 
 خـدا    اسـت،   زمـين   در دل   ورشـيد و آن چـه      و خ    و مـاه     و يا سـتارگان      منظور آفريدي    چه   فضا را به    كه

  اي   لـذا خداونـد در آيـه         اسـت    كـرده    خلـق   ن انسا   اين ها را براي      همة  كند كه    مي  دهد و ثابت     مي  جواب
   تـا ابـد برايتـان        شـما بـوده      و تقاضـاي     در خـواهش     آن چه    يعني    ما سألتموه    كل   من  واتيكم: فرمايد  مي

   كـه  اي  تنهـا وسـيله  . نـشويد   معطـل ، داريد  الزم  كه  چيزي  براي  زماني  تا شما هرگز و در هيچ   ام  آفريده
  كند تا از هركسي   مي  رساند و او را آماده       مي   عالم   و خارجي    داخلي   نامتناهي   ثروت هاي   ين ا   را به   انسان

.  آن را بدانـد      كنـد كـه     تواند اسـتفاده     مي   چيزي  آن  از   انسان  . است   و معرفت    كند علم    استفاده  و چيزي 
   در اختيـار انـسان       و دانـش     علم  و ثروت ها  از مسير        گنج   و اين    است   و ثروت    سراسر گنج    خلقت  عالم

   خـدا آفريـده      از آن چـه      توانـايي    ميزان  كند و به     پيدا مي    توانايي  ، دانايي   ميزان   به  انسان. گيرد  قرار مي 
 باشـد     ضـعيف    و اگـر توانـايي       اسـت    ضعيف   هم   باشد توانايي    و ضعيف    كم   اگر دانايي  .كند   مي  استفاده
  روزگار دولت   كه  لذا روز قيامت  و محدود است    كند كم    استفاده   بتواند از آن    ن انسا   كه   و نعمتي   ثروت

 خـدا    شود و انسان ها سـر سـفرة          مي   پهن   خدا جلو انسان     سفرة   كه   است  روزگاري،     است  خداوند متعال 
دانـد    مي دهند تا آن چه  مي  او ميدان  به كنند يعني  مي  خطاب  انسان  به.كنند  مي گيرند و استفاده  قرار مي 

   و خانـة     زنـدگي    محـل    بدانـد كـه      اگـر انـسان    . كند  داند استفاده    مي   خود درآورد و از آن چه        تصرف  به
 پيدا    او وسعت   همان قدر زندگي  .  هكتار باشد    ميليون   او بايد يك     تفريح   و محل    گردش   يا باغ   مسكوني
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دانـد     را نمـي     كمتـر زيـرا آن چـه         زيادتر و نـه      نه   اوست   دانش  و   برابر علم    انسان   آخرت  ثروت. كند  مي
 برابـر    هر انساني  و قدرت  ثروت  كه  دنيا نيست  زندگي  مثل آخرت.  كند تواند استفاده خواهد و نمي    نمي
   كـه    ايـن قـدر اسـت        هر انساني    آرزوي   مثالً در زندگي   . او باشد    و دانش    فهم   ميليونيم  ، يك    هزارم  يك

   پرنـدگان    و نيـز انـواع       سيل   مثل   جاري   باشد و آب     داشته   جنگل   برابر يك    و بوستاني    دارد باغ   دوست
   انـسان هـا از زنـدگي    لذا تمامي.  خواهد نيست   مي   آن چه    ميليونيم   يك   در اختيار اوست     آن چه   وليكن

 يـا    نيـست    در اختيارشـان     هميـشه   اني جـو    ولي ، باشد   جوان   دارند هميشه   دوستو   هستند    خود ناراضي 
 دارند آن قـدر توانـا باشـند          شود يا دوست     مي   از آنها گرفته     و قدرت    قوه   باشند ولي    دارند قوي   دوست

 اين طور     در صورتي كه   ، نشود   هرگز تمام    باشند كه    داشته   را جا به جا كنند يا آن قدر ثروت           كوهي  كه
   ميليون   دانايي  رقم.  باشد   داشته   خود توانايي    برابر دانايي   شود كه    پيدا نمي   در دنيا    كس   هيچ   پس  نيست

   پادشـاهان   هـم .  هـستند    ناراضـي   كـس    در حد صفر و زير صفر لـذا همـه            توانايي   و رقم   و ميليارد است  
  واقـع    در محـدوديت     فقـرا كـه      و هـم     نيـست    فكرشـان    برابر وسعت    چرا مملكتشان    هستند كه   ناراضي

 الزم   آن چـه   بـه   مـن : باشد و بگويـد      دارد راضي    به آن چه     كه   پيدا نشده    انساني  هنوز در تاريخ  . اند  شده
 يـا     نـاني    لقمـة    وقتـي    هستند كـه    در حد حيوانات  و   بسيار جاهلند      كه   مگر انسان هايي     رسيدام  ام  داشته
 محدود    علمشان  اند آنها چون     رسيده  آل   ايده  زندگي   يك  كنند به   فكر مي . آورند   مي   به دست    آبي  شربت
 موجـود    شوند از وضع     داناتر مي    فردا كه    محدود است    در اختيار دارند هم      كه   و تجهيزاتي    وسايل  است

 برابـر     هـر انـساني      قدرت  آخرت   در زندگي  . باشند   دارند بهتر و بيشتر دانسته       دوست ،شوند   مي  ناراضي
   در وضـعي    شود و عاقبـت      زيادتر مي    هم   و قدرتش   شود ثروت    زيادتر مي    كه  و باز علمش     اوست  دانايي
 و    كـم    خـدا آفريـده      از آن چه     و چيزي    چيز در اختيار اوست      و همه    كس  بيند همه    مي  گيرد كه   مي قرار

   در بيابـاني     كـه   ي كـس   كنـد مثـل      پيـدا مـي      لغويت   خلقت   نباشد عالم    در عالم   كسر ندارد لذا اگر انسان    
 را با اين   مجلل   قصر زيبا و كاخ     از او بپرسند اين   .  گردد   نباشد در آن جا ساكن       كسي   بسازد كه   اي  خانه
   و حيوانات    حشرات   اين كه    دهد براي    و جواب    ساختي   كسي   چه   منظور و براي     چه   براي   تجهيزات  همه

 و   گيرند كه حشرات     باشند عقالء بر او ايراد مي        و گرما محفوظ    شوند و از سرما      در اين جا ساكن     بيابان
   تفريح   موقع   و ملكه    پادشاه   فالن   اين كه    دهد براي    اگر جواب    ندارند ولي    قصري   چنين   ارزش  حيوانات
آنهـا    شأن  مناسب  : گويند   مي  گيرد همه    بر آنها ايراد نمي      شوند كسي    و اين جا ساكن      در بيابان   و گردش 

 و   قصري ، است  خداوند متعال  مقدس  ذات  و عجيب  عظيم  سازندة  در اين جا آن . و قصر است  باغ همين
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 اگـر   . است  دنيا آفريده  زندگي  قصر مثل  در اطراف    و صحرا و بياباني      بهشت   مانند زندگي    مجلل  كاخي
 را    بـزرگ   هاي   اگر شخصيت     ؟اي   آفريده  بايي زي   اين   به   و قصري   آسمان  كسي      چه  از خدا بپرسند براي   

   همـه    اسـت    امـام    پيغمبر و فالن     و فالن    مؤمنه   يا زن    مرد مؤمن    فالن   قصر براي   اين:  كند و بگويد    معرفي
   و حيوانـات     حـشرات    دهد براي    اگر جواب   دانند وليكن    مي   خدا را عقاليي    كنند و صنعت     مي   قبول  كس
    چنـين    يـك    هـم    و حيوانـات    حشرات  مگر  گيرند كه    بر خدا ايراد مي      كس   همه  ام   ساخته  را   زندگي  اين

 خـود    كنـد و اگـر خـدا بگويـد ايـن هـا را بـراي         را فراهم  تجهيزات  اين  خدا برايشان    دارند كه   ارزشي
   جوابي   يك چنين   ، مند شوم    بهره  ام   ساخته   يا از آن چه      و تماشا كنم     را ببينم    ستارگان   تا منظرة   ام  ساخته
  ، خـودش   اسـت   علـم   خودش  است،  قوي  خودش.   است   غني   زيرا خدا در ذاتش      خدا نيست    ذات  مناسب
    . است ييروشنا

   در چهـرة    بيند كه   داند و مي     همان قدر مي    ، شب   ميليون ها برابر تاريكي هاي       مطلق  هاي  خدا در تاريكي  
   اعمـاق   ظلمـت   هـم  كند و نـه   مي   خدا را قوي     بينايي   خورشيد و ستارگان    نه. دبين  داند و مي    خورشيد مي 

 نمي بيننـد      اذيتي   حرارت   ميليون ها درجه    كند وجود خدا در شرايط       مي   خدا را كم     بينايي   قدرت  زمين
انسان ها . برد نمي   بهره  آفريده  خدا از آن چه  پس  برودت  ميليون ها درجه شود يا در شرايط و متأثر نمي

سـازند    مـي   و خانـه   سواري سازند براي  مي ماشين.  مي برند سازند و بهره  خود مي   سازند براي    مي  آن چه 
  سازد كوچـك تـرين    مي چه آن   خداوند به   دارند وليكن   سازند احتياج    مي   آن چه    به   يعني   سكونت  براي

 و    مـؤمنين   ايـن : گويـد    خـدا مـي      كه   است   اين كند   مي  ا قانع  عقالء ر    كه   تنها جوابي   پس.  ندارد  احتياجي
   تا استفاده ام  آنها ساخته  براي ام  ساخته  آن چه. هستند  من  فرزندان  جاي  به، هستند  من  نور چشم مؤمنات

:  فرمايـد  ي مـ   لـذا خـدا در قـرآن     كيفيت   اين  به  دارند و دنيايي  الزم   اين چنين    بهشتي   من  بندگان. كنند
 شما انـسان هـا        براي   هست   در آسمان ها  و زمين        هر چه   يعني   االرض   و ما في    السموات   ما في    لكم  خلق

 بـا    كـه   ظـاهري   نعمت هـاي   اين همه  يعني   و باطنه    ظاهره   نعمه   عليكم  واسبغ: فرمايد   و باز مي    ام  آفريده
   را بـراي     اسـت    اسـتفاده    قابل   و دانش    با علم    كه   باطني   هاي  و نعمت    است   استفاده   قابل   پنج گانه   حواس

 و    االشـياء الجلـك      خلقـت   ايهـا االنـسان   : فرمايـد    مـي    قدسي   و يا در حديث     ام   كرده  شما انسان ها خلق   
را  مـ    كـه    كـردم    خلـق    خـودم    و تو را براي     ام   تو آفريده    چيز را براي     همه   انسان   اي  يعني   الجلي  خلقتك
  . باشم  داشته  تو را دوست  هم  و من  باشي  داشته  و دوست بشناسي

  تواند   مي  خدا آفريده  از آن چه  كه  است انسان  فقط و   شده  خلق  انسان  براي  شده  خلق  آن چه پس 
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  و   عقـل   را بـه   و انـسان   آفريده   و دانشگاه    مكتب   انسان   منظور خداوند ابتداء براي      همين   كند به   استفاده
    . اوست  دانايي  انسان  توانايي  بتواند تنها سرماية  بداند و بعد از دانستن  كه  مجهز كرده نيرويي

   پير برنا بود  دل  زدانش       دانا بود توانا بود هر كه       :  شاعر فردوسي  قول به
   و چطـور انـسان    خداونـد چگونـه    كـه  اسيم خدا را بـشن   و تربيتي  تعليم  هاي   برنامه   است  در اين جا الزم   

. كنـد    مجهـز مـي      وتوانايي   دانايي   اين همه    به  شود در حد صفر است       از مادر متولد مي      وقتي   را كه   جاهل
   معاني  و عبارات    خداوند با الفاظ   .گردد   مي   حاصل   انسان   براي   از مسير ابتالئات     خداوند متعال   تعليمات

   كودكـان   مثالً به . گذارد   مي  اختيار انسان   را در    الفاظ   معاني   با تعليم   گذارد بلكه    نمي  اناختيار انس  را در 
   و غـذا و شـربت        آب  ايـن : گوينـد   چشانند بعد مـي      او مي    كام   را به    و شربت    غذا و آب    دهند مزة   غذا مي 
چـشانند بعـد       او مـي    ما وگرمـا بـه    سـر .   اسـت    لباس  اين: گويند  پوشانند بعد مي     او مي    تن   به   لباس  .است
   و معـاني     جا از مسير برخورد با طبايع        همه   كيفيت   به همين    يا گرم    سرد است    هوا و آب    اين: گويند  مي
 را    الفـاظ    كـر و الل     دهـد لـذا انـسان هـاي          مـي    آمـوزش    انـسان    را به    وكلمات   الفاظ   خداوند آفريده   كه
 و هم     و دريا و ستارگان      و كوه    و آسمان   زمين.  آشنايند   الفاظ   معاني   اما به  توانند بگويند   دانند و نمي    نمي

   ايـن  . كـار برنـد      بـه    يـا عبـارتي      كلمه   اين كه   شناسند بدون   بينند و مي     و انسان ها را مي       حيوانات  چنين
. كنـد   مـي   محتـاج  لمـت  نـور و ظ  شود يا او را به    پيدا مي    و احتياجات    جا از مسير ابتالئات      همه  تعليمات

   و روشـنايي     تاريكي  دهد و معناي     قرار مي    تاريك   در فضايي   گاهي  و   روشن   را در فضايي     انسان  گاهي
 نعمت ها و لذت ها و ضد نعمت ها          مختلف   ارقام   پنج گانه    طور از مسير حواس     فهماند همين    او مي   را به 

 و    تلـخ    و غـذاهاي     لذيد و خوش مزه      غذاهاي ،هر زيبا و نازيبا   آموزد مانند مظا     مي   انسان  و لذت ها را به    
  قـه ي ذا  شـامه  باصره از مسير    و لذت  نعمت نهايت  بي  به  نزديك   ارقامي   كيفيت  شور، غنا و فقر به همين     

  ينكنـد و در مـسير همـ          ضد آنها مبـتال مـي        را به   گذارد و باز انسان      مي  در اختيار انسان     و المسه   سامعه
   انـسان    امتحـان    خدا براي    ابتالئات  كنند كه    مي   گمان  بعضي. رساند   مي   و دانش    علم   را به    انسان  ابتالئات

  .آورد يـا نـه       جا مـي     به  شكر نعمت .   يا عجول    صبور است  ، يا كافر    است   مؤمن   خدا بداند انسان     كه  است
  كند تـا بدانـد عاقبـت     را مبتال مي     خداوند انسان   قيض ضد و ن     حاالت   همين   پيدايش  كنند براي    مي  خيال
  . خدا را منظور دارد يا ندارد  حق، كند يا نه  مي  حركت  ايمان  سوي  به انسان

   راه  يگانـه . شـود    مـي    واقـع    منظـور تعليمـات      به   فقط   ابتالئات  . است   اشتباه   تصورات   اين  در صورتي كه  
 خداوند    وسيله   تا بدين    و ضد نعمت هاست      نعمت ها    به   ابتالئات   او همين    و تربيت    و تعليم    الهي  آموزش
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 پيـدا     مطلق   آزادي   و توانايي    دانايي   بر اساس    بسازد كه   ند و از او موجودي    رسا ب   رشد كامل    را به   انسان
 او    خدا و خليفة    شين خود جان    خود و وابستگان     در ادارة    بتواند و عاقبت     بداند و خداگونه    خداگونه. كند
   نبتليـه    امـشاج    نطفـه    مـن   خلقنـا االنـسان   : فرمايد   مي   دوم   آية  ي ات   هل  سورهدر     در قرآن    چنان كه  .باشد

  كنيم   مي   خلق   است   مواد و امالح     تمامي   به   مخلوط   كه  اي   را از نطفه     انسان   ما   يعني   سميعاً بصيراً   فجعلناه
 ، گردد  لي نا   و دانايي    شنوايي   به   ابتالئات   اين   تا در نتيجة    كنيم   چيز مبتال مي     و همه   كس   همه  بعد او را به   

   در عالم    حوادث  اين همه . داند   مي   از آفريدن    چيز را پيش    خداوند  خود همه   .  پيدا كند    و بينايي   بصيرت
   علـم    در تعريف  .شود   نمي  خدا اضافه    بر علم   روند چيزي   آيند و مي     مي   مخلوقات  شود و اين همه      مي  واقع

   بيش  آفريده  آن چه  خدا به  علم يعني باالشياء بعد االشياء   االشياء كعلمه  باالشياء قبل علمه: اند خدا گفته
   پيش از آفرينش مانند علـم او بعـد از آفـرينش              آفريدگان   خدا به    بيافريند مي داند مانند علم      از آن كه  

 تنهـا يـا     نور تنهـا يـا ظلمـت         مثل   يك نواختي    و فضاي    محيط  ن ها بعد از توليد در يك      اگر انسا .  است
 در حد     نشوند معلوماتشان    واقع   و متناقض    مختلف   تنها قرار گيرند و در مسير تغييرات        سرما و گرماي  

   هـم  فهمند و نه    مي  ينه روشناي . اند   نديده   و تاريكي   اند ظلمت    قرار گرفته    روشن  در فضاي . ماند  صفر مي 
فهمند    مي   حرارت  اند نه   اند كمتر و زيادتر نديده       قرار گرفته    حرارت   سي درجه    يا مثالً در هواي     تاريكي

   كه  ابتداء خداوند از مسير ابتالئات.شود  مي  واقع  الهي  تعليمات  در دنبالة  بشري  تعليمات . برودت  هم نه
 بـه     طبيعت   اشياء و اشخاص     به  برد در او آگاهي      را باال مي     و استعداد انسان     عقل   است   احتياجات  نتيجة

 انـسان هـا      تعليمات. رسد   ثمر مي    انسان ها به     تعليمات   استعداد و آگاهي     اين  آورد و در دنبالة     وجود مي 
خداوند    ولي  و زمين  آسمان  هوا و اين  و اين  است   آب  اين: گويند   مي   انسان   به   است   تذكرات   صورت  به

بخـشد و      نمـي    سـودي    انسان   تعليمات   الهي   و آموزش    از تعليمات    پيش .كند   اين ها مبتال مي      را به   انسان
  گـاهي . دهـد   قرار مي    در وجود انسان     از مسير ابتالء و احتياج       خود را هم    خداوند معارف .  ندارد  اي  ثمره
   انسان گاهي  پدر و مادر و   در واليت    كودك  دهد مثل    خود قرار مي     و سرپرست    را در اختيار ولي     انسان
كنـد     مي   و ناداني    جهل   را مبتال به     انسان  دهد و گاهي     پدر و مادر قرار مي       بدون  سرپرستي   بي  وضع را در 

ليـاء يـا     او   واليت   آزمايش ها در شعاع      همين  دهد و از طريق      قرار مي    در اختيارش    و دانش    علم  و گاهي 
 و    بهتـرين   فهماند كه    مي   انسان  كند و به     خود آشنا مي     واليت   را به    انسان   سرپرستي   و بي    تنهايي  در حال 
 جـا     همه   تو را به     و سرپرستي    واليت  تواند در شعاع    او مي . باشد   تو مي    تو خداي    و سرپرست    ولي  آخرين
   بزرگ ترين    رابطه  آفريد در اختيار تو قرار دهد و در اين         و خواهد      آفريده   چيز برساند و آن چه      و همه 
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   انـسان    بـراي    نـشود چيـزي      و اگـر حاصـل       شده   چيز حاصل    شود همه    اگر حاصل    كه   نعمت  و باالترين 
خواهد    خدا مي    چنان كه    معرفت   اين   وقتي  . است   خداوند متعال    مقدس   ذات   معرفت ، است   نشده  حاصل

   كـه    معرفـت    و اگـر ايـن       در اختيار او قرار خواهد گرفـت         هم  ناتي كا   قرار گيرد همة    اندر اختيار انس  
 چيز از اختيـار       گردد همه    خارج   نشود يا از اختيار انسان       حاصل   انسان   براي   خداست   واليت   به  آشنايي
   كـه    وقتـي    يعني  تو گشت  چيز از      همه   از او گشتي    چون: گويد   شاعر مي   گردد چنان كه     مي   خارج  انسان

   ابـديت   كه  هستي گيرد و تو موجودي مي  قرار اختيارت  چيز در  همه  خدا شدي  و براي  پسند خدا شدي  
   بـه   جـا بـه    همـه   ابتالئات  پس . كني  استفاده تواني  مي  موقع  جا و به  به  و لذتي كني و از هر نعمت     پيدا مي 

   خدا شود و خدا او را بهتـر و بيـشتر دوسـت             بهتر و بيشتر تسليم     ركسيشود ه    مي   واقع  منظور تعليمات 
   حـضرت ابـراهيم      تعريـف  خداونـد در  . شـود    او مقـدر مـي       براي   بيشتر و زيادتري     باشد ابتالئات   داشته
  ي خداونـد در زمـان   يعنـي   امامـاً    للنـاس    جاعلـك    اني   قال   فاتمهن   ربه بكلمات    ابراهيم   اذ ابتلي  :گويد  مي

  . نمود  او را كامل  ابتالئات  رسانيد كه  و پيشوايي  امامت  مقام  را به  ابراهيم حضرت
   زنـدگي    بداند تـا در يـك        بايستي   نخواهي   خواهي   انسان   كه   معلوماتي   كلي   اصول   است  در اين جا الزم   

  .  كنيم  قرار گيرد را روشن  و نقص عيب  و بي كامل
   :  بخش  حيات  كلي  معلومات
 و هرگـز      است  درصد خوشبخت   آنها را بداند و بشناسد صد        اگر انسان    كه  ي بخش   حيات   كلي  معلومات

   يك چنـين    كند تا او را به      آفريند و مقدر مي      مي   حادثه  كند و اگر نداند خدا برايش        پيدا نمي   محروميتي
  : برساند سه چيز است معلوماتي

 حتمـاً بايـد     هـر انـساني    است كـه   و الزم  بسيار واجب  معرفت  اين . است  خداوند متعال    به   معرفت  يكي
   فـرض    بايد خود را مانند درختـي        انسان   كه   است   اين ، خدا را دارد     به   اين قدر معرفت    كه  كند  احساس
 خـود را     اين كـه   ثمر برساند يا      پروراند تا به     و او را مي      اوست   او و مواظب     همراه   باغبان   هميشه  كند كه 

   كه   محبتي   پدر و مادر براساس      اين   و دانشمند كه     كند در اختيار پدر و مادر مهربان         فرض   كودكي  مثل
 رشـد    كننـد تـا او را بـه          او داير مـي      را در زندگي     بخش   مؤثر حيات   هاي   نقشه  د همه  فرزند خود دارن    به

 بگذارنـد و او       خود را در اختيـار او        بتوانند ثروت    كامل   عقل   آن   برسانند تا براساس     كامل   و عقل   كامل
 خـدا هرگـز       بداند و بشناسد و بفهمد كه        مهرباني   ولّي   خود را يك چنين      بايد خداي   انسان.  كند  استفاده
 و    ذلـت    برود يـا بـه       از دست    آبرو و اعتبار اجتماعيش      حادثه   در آن   كند كه    او مقدر نمي     براي  اي  حادثه
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آفرينـد    مـي   انـسان   سر راه  ميزاني ها را به   خداوند حادثه    شود بلكه    مردم   به   مبتال گردد و محتاج     خواري
.  كنـد    بهتـر او را آمـاده        آينـدة    او را باال ببـرد و بـراي          و شعور و يا قدرت      ها فهم    حادثه   از مسير اين    كه

 جـا    شناسـد همـه      فرزند خود مـي      جاي   خود را به     بندة  و   است   مهربان   ولي   كه   ميزان   اين   خدا به   معرفت
  هرگز درسـت  و     است   و الزم    واجب   بر انسان    مقدار معرفت    اين .برد   را باال مي     انسان   و دانش    علم  سطح
 خود در     براي   كه   محروميت هايي    باشد و اين طور فكر كند كه         خود بدگمان    خداي   به   انسان   كه  نيست
 نـدارد     او را دوسـت      چـون  ،  مقـدر كـرده      او برايش    به  اعتنايي  كند خداوند در اثر بي       مي  حساس ا  زندگي
 خدا  ها را ندارند محبوب  حادثه  اين آورد يا فكر كند كساني كه    وجود مي    به   برايش   ناگواري  هاي  حادثه

 بايد   انسان. شود   مي   بدگماني  ير به  تعب   افكار و خياالت    از اين . اند   داشته   بهتر و بيشتري    هستند يا شانس  
 خود بداند و بداند       به   خدا نسبت    و محبت    لطف   به  شود مربوط    مقدر مي    را برايش    هرچه   باشد كه   طوري

   عالمـت    و آخـرين     خـدا بهتـرين      بـه    يا سوء ظن     ظن  حسن. كند   پيدا مي    او جريان    نفع   اين ها به     همة  كه
  كنـد و بنـدة       نمي   غضب  خداوند هرگز بر كسي   .   است   خداوند متعال    تقديرات   به   خدا يا جهل     به  معرفت

  هـايي   نقشه  دائم اندازد بلكه  نمي  عقب دهد و او را در زندگي  قرار نمي  ضرر و خطري خود را در معرض   
   سـعادت    و معرفـت     علـم    همـين    برسد و بر پاية      و معرفت    علم   در دنيا به     انسان   آن   براساس  كشد كه   مي

   مقـدراتي    بـه    نسبت   كه   است   اين   خدا هستند عالمتش     به   فاقد معرفت    كه  انسان هايي .  پيدا كند   آخرتي
 خـود را  ،شناسـند   نمـي   پـدر مهربـان    يـك   جاي  نيستند و خدا را به   شود خوش بين     داير مي    برايشان  كه

.  خود  خداي  به  هستند و هم چنين      خود بدبين   ار و دوستان   پدر و م     به .كنند   مي  دانند و مالمت     مي  بدبخت
   انساني   چنين   يك  ها را سر راه     خداوند حادثه . دانند   خود مي    به   نسبت   و انتقام    دشمني  خدا را در معرض   

  . باال رود كند تا معرفتش سبز مي
 كنـد     ترسيم   خود را طوري    زندگي خدا باشد      و بندگان    بايد خدمت گزار مردم      انسان   كه   است   اين  دوم
 جـا آن قـدر     همـه   با پدر و مادر و دوستان  و در حق  اجتماعي  و برخوردهاي    در مسير كار و فعاليت      كه
   مـردم    و خيـر بـه       نفـع    و بيـان     و عمـل     و زبـان     باشد و تا بتواند با قلم        مردم   حال   به   نافع   است   ممكن  كه

   ننمايـد تـا يـك        را ضايع    كسي   حق   كند كه    زندگي   وارد نسازد طوري     كسي  ه ب   ضرري  برساند يا الاقل  
 كنـد    محـروم   و خداييش  شرعي  را از حق  نمايد و كسي  كسي  به   پيدا كند زيرا اگر ظلمي       قانوني  شاكي
 او را از      شـدة   يع ضـا    نمايـد و حـق       رسـيدگي    مظلوم   آن   شكايت   به  كند كه    مي   خدا حتماً ايجاب    عدالت
 و    بدانـد اعمـال      باشد كه    داشته   معرفتي   چنان   يك   بايستي  انسان.  بستاند   كرده   را ضايع   حقش   كه  كسي
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 را از  كسي  اگر. ثمر برسد   به  كه رويد تا روزي  مي  در وجود او يا در وجود ديگران  بذري افكار او مثل
   انـسان    و انتقال    عداوت   براساس   درختي   صورت   به  سان ان   كند آن    را ضايع    و حقش    نموده  خود ناراحت 

   كـه    زيادتر مي شود تـا روزي        كرده   او ستم    به   كه   كسي   به   نسبت  كند و هر روز عداوتش       رشد مي   ظالم
 در    يا درختي    بذري   مثل   هم   و احسان    خدمت   اين   نموده   احسان   كسي   پيدا كند و يا اگر به        انتقام  قدرت

   بهتـرين    صـورت    او را بـه      كه  كند تا روزي     زياد مي    كننده   احسان   به   او را نسبت    محبت. رويد   او مي   لد
  . دهد  قرار مي دوست

   زندگي  هاي   سرمايه  ، آنها از مسير خيانت      يا دشمني    و خدمت    انسان ها را از مسير احسان         ، دوستي  اين
  آخـرت     ضرر و خطر در زنـدگي        بزرگ ترين   ، و خيانت   روت ث   بزرگ ترين   ، احسان   يعني   است  آخرت
   بعد از ايمان     صالح   عمل   عنوان   خداوند به  ، باشند   هم   حال   به   جا نافع    انسان ها همه     را كه    اصل   اين  .است
     الصالحات  و عمل  آمن  منآمنو و عملوا الصالحات :فرمايد  جا مي كند همه  مي مطرح
   از جانب  كه  و آرامشي  و آسايش  نعمت  و ثروت  انسان  موفقيت  بداند تمامي  كه  است قت حقي  اين سوم،

 نـدارد    خداونـد دوسـت   . شـود    مـي    ذخيره   انسان  آخرت   اين ها براي     همة ،شود   مقدر مي    انسان  خدا براي 
كند    مي   ذخيره   آخرت  را براي  اين ها      همة   او برساند بلكه     را در دنيا به      انسان   و نيكوكاري    نيكي  پاداش

   دنيـا هـم     كنـد و سـرمايه الزم دارد و در زنـدگي             مـي    تا ابد زندگي     انسان   كه   است   جا مركزي   زيرا آن 
.  نرود  از بين  نشوند و آبرو و اعتبارشان       كسي   به   محتاج  كند كه    مي   خود را اداره     بندگان   نخواهي  خواهي

.  ننمايـد    و ناراحتي    محروميت   و احساس    داشته   كامل   موفقيت  ماً بايستي  انسان ها حت     آخرت  در زندگي 
 و    آخـر زنـدگي      يعنـي   آخـرت    زنـدگي   . اسـت    انسان   زندگي   نتيجة  آخرين  و   بهترين  گانه   سه   اصول  اين

  ت رشد و معرف  پيدايش  حركت  و براساس  است  حركت  نوع  در دنيا يك  انسان  زندگي . زندگي آخرين
.   اسـت   ضـد و نقـيض    گرفتـار حـوادث    در مسير زندگي  انسان  كه تا زمانيو   ثمر برسد      به   كه  تا روزي 

   در زنـدگي     انسان   حركت  . است   آخرت   عالم   سوي   او به    و مسافرت    حركت   برهان   حوادث  وجود همين 
   از شهري  مانند مسافرت  ديگر است ان زم  به  ديگر و از زماني  حال  به  از حالي  تكاملي  حركت دنيا يك

  . گيرد  مي  انجام  تكاملي  حركت  در مقدمة  هم  مسافرت  همين  بلكه  نيست  انتقالي  شهر ديگر حركت به
 و    و علمـي     فكـري    موجوديـت    چهل و پنجاه سـالگي       در سنين    هست   كه   و حالي    در هر وضع    اگر انسان 
 چقـدر از   بينـد كـه    كنـد مـي    مقايسه كودكي  و  طفوليت  خود را با زمان شناسي   و بد و خوب     استعدادي

فهمد و خود را طاهر  فهميد و حاال مي  نمي  و نجاست  طهارت كودكي در.   است  جلو افتاده  كودكي دوران
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  شناسد و از غذا و خوراكي هاي         و حاال مي    شناخت   نمي   بد و خوب     خوراك هاي   دارد در كودكي     مي  نگه
  در كـودكي  . داند   خود را مي     قدر سالمتي   كند در نتيجه     مي   استفاده   سالم  كند و از غذاهاي      مي  بد اجتناب 

   تكامل  را بشناسد و حاال در دوران  بد و خوب هاي  انسان، بشناسد  و دشمن  دوست  كه  نداشت اي تجربه
 مـضر     كـسي    و چه    نافع   حالش   به   كسي  د چه دان  شناسد و مي     خود را مي    دشمنانو     كامالً دوستان   زندگي
  شناخت   باشد نمي    و دولت    و حكومت    شهر و ديار و مملكت       خود را كه     زندگي   محيط  در كودكي .  است

   دارد و بـاالخره      كامـل    آگـاهي    خـودش    كـار و مملكـت      شناسـد و از وضـعيت        اين ها را مي      همة  و اآلن 
  هـا و اآلن    و دانش ها و خوبي ها و بـدي هـا و دوسـتي هـا و دشـمني                     علم ها و    از تجربه    است  اي  مجموعه

.  برهانـد   و خطرات  كند و خود را از آفات   زندگي   و آزادي    استقالل   خود بايستد و به      پاي  تواند روي   مي
   از همينفهميد  نمي فهمد و در كودكي  را مي  و بد زندگي  خوب  اآلن  ها كه    دانش ها و تجربه      اين  مجموعة
  گل  و بار و     برگ   كوچك ترين    بود كه    روز تولد از مادر مانند نهالي       . است   شده   حاصل   تكاملي  حركت
  و خـدا    شناسـي     انـسان    و معرفـت     علم   معناي   به   و ثمراتي    شده   باروري   درخت   و اآلن    نداشت  اي  و ميوه 
   يك   تا امروز كه     كودكي   دوران  تواند از آن     مي .  است   آورده   به دست   شناسي   و شقاوت      سعادت  شناسي
 موجـود    وضـعيت    تـا بـه      رفته   چقدر راه    بكشد و ببيند كه      خطي   است   شده  اي   دانشمند و با تجربه     انسان
  هـاي   ربـه شـود و تج      پيدا مي   اي   و شعور تازه     فهم   هر روز در انسان      كه   تكاملي   حركت   اين  . است  رسيده
 ديگـر    قـرار گيـرد كـه     در وضـعي   انـسان   كـه   دارد تا روزي  طور ادامه  همينآورد،  مي دست به   بهتري

 لذت هـا و       و برخوردار از تمامي      كامل   و آسايش    در آرامش    نشود بلكه    ضد و نقيض    هاي  گرفتار حادثه 
  شناسد و به    مي  ن چنان  خود را  آ      خداي   حال   در آن  . كند   خود زندگي    خداي   به   و عالم   نعمت ها و عارف   

   مـادر خـود داشـته        بـه    كه   است  اي   و عالقه    بهتر و بيشتر از عشق       خيلي  كند كه    پيدا مي    و عالقه   او عشق 
 تـصور     بـرايش قابـل      ضرر و خطـري      كوچك ترين   گيرد كه    قرار مي    و اماني    امن   محيط   در يك   .است
   در و ديوارهـاي      اين همـه    بود،   كرده   او را محاصره    اي  انه خ   مانند حبس    كه   حدود و قيود زندگي     .نيست

ـ   نمـي   كه   ناجور و ناشناخته     بودند يا انسان هاي      جلو او كشيده     كه  محسوس  و غير   محسوس  آيـا   ستدان
   كامـل  آرامـش   و  آسـايش  شود و بـه   مي   او برداشته    اين ها از زندگي      تمامي ،. او هستند يا دشمن     دوست

 بزرگ ترها را .بيند   خود مي    يك   درجة   مهربان  شود او را دوست      رو به رو مي      كه   با هر انساني   . رسد  مي
نـشيند همـه      رود و در هرجا مـي        خود هرجا مي     فرزندان  شناسد و كوچك ترها را مثل        پدر خود مي    مثل

   باشـد و جاهـاي      در يـك جـا       فقط   زندگي   وسايل   كه   طور نيست    اين  . هست  جور وسايل در اختيارش     
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   نيـست   يا چيزي  وكسي  است  فاقد وسايل  كه باشد  مردم هاي  و صحرا يا خانه  مانند بيابان   ديگر برايش 
   جـاي    انسان ها بـه      او و تمامي     مسكوني   خانة   صورت   به   تمام   آفرينش   عالم  مند شود بلكه     بهره     از آن   كه

رود و هـر       مي   زحمت   و بدون   خواهد برود فوري     هرجا مي  .كنند  ي م  برادر و خواهر و پدر و مادر او جلوه        
  .  در اختيار خود دارد  جور وسايل  همه جا رفت

   او برداشـته     از زندگي    كلي   ناگوار و محروميت ها به      هاي   حادثه   كه   است   زماني  ، يا آخرت   آخر زندگي 
 در    يـا آخـر زنـدگي       آخـرت . كند   مي   استفاده   طور خالص    به   و زحمت    رنج   بدون  شود و از هر نعمتي      مي

   تـا ابـد يـك     و از مـرگ   از تولد تـا مـرگ   زندگي. شود  پيدا مي  معصوم  خدا و امام هاي   حكومت  شعاع
آموزنـد و      هـستند مـي     كجا كـه    و در هر    حال  در هر    انسان ها ناخود آگاه      كه   است   و دانشگاهي   مدرسه

   تبـديل    ضد و نقيض    هاي   با حادثه    توأم  كنند تا زندگي     مي   خود را عوض     زندگي  دانند و صورت هاي     مي
   كـه    كـودكي   گـردد مثـل      مي   و غش    غل   و بدون    روابط   تيرگي   و بدون    حادثه   بدون   سادة   زندگي   يك  به

  اي  نامه دانـش   گردد و براساس     مي  التحصيل   فارغ   دانشگاه   و آخرين   شود و از بهترين      مي  وارد كودكستان 
   در دوران  كـه   اسـت   زمـان   امـام    آخـرت    زنـدگي   فـاتح . گيـرد    قرارمـي    چيز در اختيارش     دارد همه   كه

  زنـدگي . دهـد    قرار مـي     حادثه   بدون   زندگي   چنين   خود را در يك     كند و دوستان     مي   دنيا قيام   استيصال
   كـه   رويد تـا روزي     رويد و مي     مي   درختي  ل  دنيا مث     در زندگي    هر انساني  .  دنياست   زندگي   ثمرة  آخرت

 و    خـودش    ضـرر بـراي      و بـدون     بسيار سـالم    اش   و عقيده    و رفتار و اراده      و اخالق   رسد اعمال    ثمر مي   به
 دايـر گـردد ديگـر      زمـان   امام  وسيلة  به  الهي  باشند و حكومت اگر انسان ها زنده. كند  مي  جلوه  ديگران
  گيرند و اگر هـم       قرار مي    و سالم    آسان   زندگي  شود و در يك      مي   از آنها برداشته    ي و پير    و مرض   مرگ
 يـا    سـاعت   يـك   ميـزان   بـه   از دنيا بروند خوابي      آخرت   زندگي   و تشكيل    زمان   امام   از ظهور قيام    بيش

 كننـد تـا    احـساس را    زمـان   گذشت  اين كه گذرد بدون  بر آنها مي  چند ساعته    معمولي  برابر خواب هاي  
  .  داير گردد  آخرت زندگي
   اطهار آنهـا را از خـواب         بهتر و باالتر خدا و ائمه        و از همه     و پدر و مادر مهربانشان       دوستان   زمان  در آن 
   آخـرت    با زندگي    هر انساني    فاصلة  پس. رسانند   مي   و سالم    صالح   زندگي   يك  كنند و به     بيدار مي   مرگ
 خـدا     بنـدگان    بـه    ظـالم  ، باشـد    و سـالم     دنيا صالح    در اين    انسان  در صورتي كه  .   عمر اوست    مدت  همين

 از    باشـد كـه      برابـر ظلـم و سـتمي         كرده   ديگران   به   و ستمي    يا ظلم    دانسته   و معصيتي   نباشد يا اگر گناه   
 كافر    نخواسته   و اگر خداي     خواهد داشت    و سالمي    صالح   زندگي   آخرت   در زندگي  ،  است   ديده  ديگران
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 از   دنيـا هـم    و نعمـت   ثـروت  كند و همين  پيدا مي  و قهقرايي گرايي  پس  او وضعيت  خدا باشد زندگي  به
   در محروميـت     داير كنـد بلكـه       خوب   زندگي   خدا برايش    ندارد كه    ارزشي  رود و در آخرت      مي  دستش
   هـم    از نعمت ها گرفتـار عـذاب         بر محروميت    دنيا برود عالوه    از  برد و اگر كافر و ظالم        به سر مي    كامل
   زنـدگي    خدا و يك     بندگان   براي   خوب   خالص   زندگي   يك   آخرت   زندگي   در هر صورت    پس. شود  مي

  . باشد  خدا مي  دشمنان بد براي
 دنيـا را   اند و زندگي ه دنيا شد خدا وارد زندگي  اجبار و تقدير     به   همان طوركه    نخواهي  انسان ها خواهي  

  .بينند  مي  را هم  آخرت شوند و زندگي  مي  آخرت  وارد زندگي  اجبار و تقدير خدا هم اند به ديده
  : از مسير ظهور حكومت ها   آخرت  زندگي  پيدايش  كيفيت
زيـرا    جستجو كنـيم   را از مسير ظهور حكومت ها و دولت ها  آخرت  زندگي  پيدايش   كه   است  بهتر اين 
شـود     پيـدا مـي      در زنـدگي    آنهـا    و علمـي     فكـري    و آمـادگي     مـردم    لياقت   براساس   كه  اي   پديده  بهترين

 انسان ها   تقدير خدا براي اولين. گردد  ظاهر مي  در عالم  كه  است  و باطلي  حق  و دولت هاي   حكومت ها 
 ، كننـد   تواننـد زنـدگي     دولت ها نمي   حكومت ها و      انسان ها بدون  .   است   و دولت    حكومت   يك  پيدايش

   بـه    محتـاج    زنـدگي    به   رسيدن   براي   هر انساني    هستند يعني    و اجتماعي    تمدني   خودشان   در فطرت   چون
 يكـديگر     كنند تا بـراي      انسان ها بايد با يكديگر همكاري        تمامي .باشد   خود مي    زمان   انسان هاي   تمامي
   خانـة    در اختيـار داريـد از قبيـل          كـه    و ثروتـي     نعمـت    و ارقام    زندگي  اگر شما وسايل  .  بسازند  زندگي

   دنيـا زحمـت      مردم   اكثريت   كه   كنيد خواهيد دانست     اين ها را بررسي      ديگر همة    و تجهيزات   مسكوني
  ريخ تا   در طول    چقدر علما و دانشمندان     . است   شما داير شده     زندگي   براي   تجهيزاتي  اند تا چنين    كشيده

 و    پوشـيدني    يا لبـاس    آالت   ماشين   از نوع    زندگي   شما وسايل   اند تا براي     كشيده   زحمت   زمان  و در طول  
   چنين اند كه  كرده  با يكديگر همكاري  تاريخ  در طول اند شايد ميليون ها نفر انسان ها ساخته يا خوردني

   و اجتمـاع     آنهـا بـا يكـديگر را تمـدن           و همكـاري    يكـديگر    انسان ها به     احتياج   اين ،اند   ساخته  وسايلي
 يكـديگر بـسازند و     ، براي  يكديگر باشند    بايد در خدمت     محتاجند و همه     همه   انسان ها به    همة.  ناميم  مي

 آنها در حـد    نباشند زندگي  اگر تنها باشند و در جامعه       هستند كه    خود طوري    انسان ها در خلقت    .بپزند
   بيابان ها و جنگل ها برود جايي         كنار بكشد به     خود را از شهر و جامعه        انساني   يك .دگير  صفر قرار مي  

 يـا    علـف   مقـداري   و غـذايش  خـوراك . يابـد   مـي   تنـزل   تنها باشد چقدر زياد زندگيش   خودش   فقط  كه
  ديگـر حفـظ      و آفـات    تواند خود را از سرما و گرما و حشرات           خواهد بود و هرگز نمي       جنگلي  هاي  ميوه
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   همكـاري   به  احتياج، سر و كار دارند     با طبيعت    از آنها فقط     نيستند هركدام    چنين   حيوانات  كند وليكن 
   صـورت    بـه    انسان ها را در طبيعت       زندگي   خداوند وسايل    قبالً گفتيم   همان طور كه  . با يكديگر ندارند  

   تا صـنايع     نموده   را محتاج    و انسان    آفريده   را در معادن     مثالً فلزات    آفريده   استفاده   و غير قابل    مواد خام 
   قابـل    درآيد كـه     صنايعي   صورت   كار كنند تا به     هن و يا آ     مس   سنگ   روي  يعني. خود را از آنها بسازد    

 ثمـر    كارد و به     مي   را خودش    حيوانات   خداوند علف    و يا پوشاك     طور مواد غذايي     باشد و همين    استفاده
   و برداشت    و داشت    كاشت   ابتداي  همان  انسان ها از    ليكندهد     قرار مي   در اختيار حيوانات  رساند و     مي

   . نمايند  را تهيه  غذا و لباس  كنند تا مواد اوليه  همكاري بايد باهم
   رقـم   كشد تا آخـرين      كار مي   سازد و از مردم      خدا مي    است   الزم   را كه    وسايل   اول   رقم   كيفيت   همين  به

 مـا    ي را برا    زندگي  اند تا اين     بوده   الزم   چند نفر انسان     كه   كنيم   دقت   رياضي   حساب   با يك   اگر درست 
   الزم   تـاريخ   هـاي   و انـسان     موجود زمـان     انسان هاي    تمامي   كه   دانست   خواهيم ، كنند  بسازند يا طراحي  

 هـر    پـس .  بـسازند    مجهـزي    زندگي   چنين   ما يك    كنند و براي     و فعاليت   اند تا با يكديگر همكاري      بوده
 و مـرد      از زن    زمان   انسان هاي    تمامي   به  درت و ق    ثروت   از منابع    و استفاده    زندگي   ساخت   براي  انساني
  كوشـد و فعاليـت    خـود مـي     موجوديـت    حفـظ   خواهد و براي     خود را مي     كه   ميزان   همان   دارد به   احتياج

 و    بـودن    اجتمـاعي    طبيعـت    همين   روي . بكوشد   آنها هم    حفظ  هد و براي   بخوا   را هم   كند بايد ديگران    مي
 بـه وجـود     و ملـت    و دولـت    اند و روستا و شهر و مملكت         شده   ها كنار يكديگر جمع     انسان   بودن  متمدن
   وحـشي    بيابـان هـا يـا انـسان هـاي            وحشي   گرگ هاي    همين .اند   انداخته   راه   آبادي  اند و اين همه     آورده
ـ    و اجتمـاع     تمـدن    عامـل    بزرگ تـرين   ،اند   شده   شناخته   ديو و جن     نام   به   كه  بياباني  .انـد   سان هـا بـوده     ان

 و خـوراك     دوزي   و لبـاس       سازي  اند و خانه     داده   انسان ها را تعليمات      الهي   وحي   از طريق    هم  پيغمبران
  انـد بـه    شهرها و آبادي ها ناميـده       ما در همه     يعني  القري   ام     را كه    كعبه   خانة  اين. اند   آنها آموخته    به  پزي  

انـد     كرده   واجب  اند و بر مردم      را ساخته    خانه   دستور خدا اين     به   تاريخ   اول   پيغمبران   كه   است   دليل  اين
   كيفيت   همين   به . خود ياد بگيرند     را براي    سازي   خانه   را ببينند و تماشا كنند و نقشة         خانه   بروند آن   كه

از . انـد    پيدا كرده   شنايي وآ   و با يكديگر انس      از يكديگر متنفر شده     گيري   و كناره   انسان ها از وحشيت   
 وجـود     بـه    در روستا يـا شـهر خـود رؤسـايي            اجتماع   اين   حفظ  اند و براي     يافته   انتقال   تمدن   به  وحشيت
اند و  آنها شده   بر اند و حاكم  پيدا كرده  خود بر انسان ها تسلط  از قدرت  رؤسا با استفاده اند و آن آورده

   كجـا منتهـي      بـه    عاقبت   و ببينيم    تا بدانيم    وجود آمده    بهتر و يا بدتر به       حكومت ها و دولت هاي       كم  كم
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 و    رواني  و   فكري  ، وضعيت باشند   مي   و مترقي    متكامل   موجودات   خود يك   انسان ها در زندگي   . شود  مي
   بـه    انـساني   هـر  .كنند   مي   بهتر و بهترها فعاليت      سوي   به   در حركت    دائم   كه   است   آنها طوري   استعدادي

 بهتر باشد و  اش  مسكوني  خانه، درآورد  بهتري  صورت   خود را به     موجود زندگي    وضع   كه   است  فكر اين 
   همـة  ،كـشد    مي   زندگي   براي   كه  هايي   و نقشه    با مردم   هايش   ديگر و رابطه     و وسايل    و خوراك   نيز لباس 

 بـا     فكر بهتر باشند دائم      به   هميشه   كه   آفريده  ا طوري  دارند و خدا آنها ر       استعدادي   چنين  انسان ها يك  
   با ظلـم  كنند مبارزة  مي  مبارزه، موجود را از آنها بگيرد كند تا وضع  آنها را تهديد مي      زندگي   كه  عواملي
  ها، و ظالم
 بـه     و طبابـت    انـد طـب      نوشته   كتاب   اين همه    و مرض    با مرگ    مبارزه   و درنده    گزنده   با حيوانات   مبارزه

   يكـي  . و سـتيزند     در جنـگ     عامـل    يا با دو نوع      در دو جهت     دائم ،اند  اند، دوا و دارو ساخته      وجود آورده 
   يـا جنـگ هـاي        زنـدگي   آفـات   و   مـرض    عوامـل   كشاند مثـل    مي   و نابودي      هالكت   آنها را به    كه  عواملي

تازند و بـا آنهـا         ضعفا مي    خود به    از قدرت   ستفاده با ا    كه   دولت ها و قدرت هايي     ،  و مدافعين   متجاوزين
 خود بـسازند و       براي   بهتري   ضعفا يا استثمار آنها زندگي      خواهند با كشتن     خود مي    عقيدة  جنگند و به    مي

   با عوامل    هستند كه    فكر اين   جنگند به    مي  كنند و با متجاوزين      مي   خود دفاع    از حق   طور ضعفا كه    همين  
   پس. بهتر بسازند  كنند يا زندگي  موجود خود را حفظ زندگيو  بجنگند    ر و خراب گر زندگي    خراب كا 

 از    كـه    زندگي   با آفات  .جنگند   خود مي    زندگي   هستند با آفات     كه   و مقامي   وضع  انسان ها در هر     تمامي
 مرض هـا و نيـز        شود مثل    مي  پيدا   خودشان   از مزاج    كه   با آفاتي  ، سرما و گرما    شود مثل    پيدا مي   طبيعت
   اسـت   ايـن   اين ها براي    همة  .ها و تجاوز جنايت كاران       ظالم   ظلم  شود مثل    پيدا مي    از جامعه    كه  با آفاتي 

 ديگر با   ندهند و از طرف اند از دست  كرده  خود تهيه  براي  كنند و آن چه    موجود خود را حفظ      وضع  كه
 و    بـا هنرمنـدان    .كننـد    مـي   دهـد همكـاري      مـي   آنها را ترقي   سازد و    مي  شان بهتر براي    زندگي   كه  عواملي

   بسازند همكـاري     بهتري   و هنر خود زندگي     توانند با دانش    شوند و مي     پيدا مي   جامعه  در   كه  دانشمنداني
   ترقـي   طخ  در   زمين   انسان ها در كرة      تمامي  سپس.  موجود را بهتر و بهتر كنند        زندگي  كنند تا وضع    مي
   تكـاملي   حركـت   همـين   براسـاس .كننـد   مي  بهترها و بهترها حركت      سوي  بهو  دارند     برمي   گام  تكامل و

   مردم   اجتماعي   روابط ،كند   پيدا مي    وسعت   و دانش    علم ،شود  ها بهتر و بهتر مي       انسان ها از گذشته     آيندة
   فرهنگ  گردد و يك    تر مي   تر و عالي     آنها وسيع   هاي  شهرها و مملكت  . شود  تر مي   با يكديگر بهتر و عالي    

 و سـتيز بـا يكـديگر       انـسان هـا ضـد جنـگ         تمـام . آيـد    وجود مي    و فساد به     با ظلم    مبارزه   براي  عمومي
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   زنـدگي    مخـرب   ل عوامـ    كه   و فاسق    ظالم  انسان هاي . گردند   مي   و آرامش    طرفدار صلح   شوند و همه    مي
   يا دانشمند و خدمت گزار در جامعه         و صالح    مؤمن  شوند و انسان هاي      مي  معهفور جا هستند مطرود و من   

 و جلـو    جلـو افتـادگي   ايـن و شود  ها بهتر مي ها از گذشته    آينده   كيفيت   همين   به .كنند   پيدا مي   محبوبيت
  . است  كامالً مشهود و محسوس  و اختراعات  صنايع  از قبيل  زندگي  وسايل  در تهيه رفتن

 را    گذشـته    اشـتباهات  ،كنند  ها فكر مي    تر از گذشته     بهتر و وسيع     آينده   انسان هاي    هم  در فكر و انديشه    
تـر و      بهتر و عـالي      وسايل   در فكر تهيه     دائم   را تكرار كنند بلكه      اشتباهات  فهمند و حاضر نيستند آن      مي

   چنـين   سـاير موجـودات    ولـيكن   اسـت   فطـري   تكـاملي  هاي  حركت اين.  كامل تر هستند    ايجاد زندگي 
  كننـد و نـه       مي   پيشرفت   در زندگي   كنند نه    مي   زندگي   يكنواختي  زنند و در وضع     جا مي   آنها در  .نيستند

   . دارند ي ثابت  وضع گرد بلكه  عقب هم
 جلو   اين بلكهاند   جلوتر نرفته  قدمي،كنند  مي  زندگي  پيش  ميليون ها سال  حيوانات  امروز مثل حيوانات

 بهتـر و      سوي   دارند و به     تكاملي   حركت   يك   انسان ها ناخودآگاه    پس. فهمند   را نمي    و جلو افتادن    رفتن
 يكـديگر را نـابود    خيزنـد و تمـدن    برمـي   جنـگ   با يكديگر بـه   كه  هم  گاهي، هستند  كردن  بهتر زندگي 

 بهتر    تمدن   اين   اين كه    به جاي  .كنند   مي   اشتباه   ولي  خود بسازند    براي   بهتري  خواهند زندگي   كنند مي   مي
 .كنند   خود را آغاز مي      فعاليت  بقا   آورند از مسير تنازع      دست   يكديگر به    به   و خدمت   را از مسير تعاون   

 و    صلح   سوي   دنيا را به     عاقبت   كه   است   بزرگي   عامل   يك   جنگ ها و تجاوزها هم       همين  در هر صورت  
   به   تبديل   جهنمي  هاي   زندگي :  خدا فرموده   شود كه    مي   چنان  كشاند و عاقبت     مي   و همكاري    تعاون صفا و 
  .شود  ميي  بهشت زندگي
   :  زمان  امام  حكومت ها تا حكومت  تكامل
   و تشكيل  نظم كنند خط  فكر مي كنند و تكاملي  مي  حركت  تكاملي  انسان ها در آن  كه  از خطوطي   يكي

 حكومت ها     در پناه   كند كه    ملت ها را وادار مي       زندگي   ضرورت . است  حكومت ها   ولت ها و پيدايش   د
 هستند و ملت هـا        سر و مغز انسان      مثل   بسازند حكومت ها در جامعه       خود زندگي    كنند و براي    حركت

 ندارند   حكومتي  كه  اقوامي   بي سر بود يعني     سر و تن     بي  گويند قوم    مي   كه   است   چنان  مانند اعضاء بدن  
   داشـته   مفيد و نـافعي  تواند حركت  نمي سر هستند كه    بي   بدن   مثل .كنند   نمي   حركت   حكومتي  و در نظام  
 و    انسان ها ترقي     حكومت ها هم     در مسير ايجاد حكومت ها و پيدايش       .كند   خود را نابود مي     باشد بلكه 

تـر     بهتر و عالي    تر و خدمت گزار و حكومتي        نافع   خود دولتي   د براي كنن   مي   جا سعي    همه  دارند و   تكامل
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 متجاوز بودنـد      و مستبدان    قلدران   دولت ها و حكومت ها همان        سران   گذشته  در تاريخ .  وجود آورند   به
  خـط    را به   كردند و مردم     پيدا مي    بر شهرها و روستاها غلبه       و قدرت    ثروت   و جمع    از مسير راه زني     كه

   و در كـشتن     داشـت بيشتري     زور و قدرت     هر كه  .دادند   خود قرار مي     حكومت   خود و در دايرة     اطاعت
 و   قلـدران   زمـان   در آينـدة  رسـيد ولـيكن      مـي    حكومـت    آنها تواناتر بـود بهتـر بـه         كردن آدم ها و مهار   
   افتادنـد كـه      فكـر ايـن     د و به   كساد و كسادتر شد و ملت ها بيدار و بيدارتر شدن             بازارشان  تجاوزگران

 بر آنها   ندهند هر ظالمي  وجود آورند و اجازه  انسان ها به  لياقت  براساس تري  بهتر و عالي    حكومت هاي 
 بهتـر و      از گذشـتگان     آينـدگان    در نتيجـة   . خود قرار دهد    بازي   آنها را اسباب       و جان   مالو   شود    مسلط

  . اند  پيدا كرده  بيشتري اند و آزادي  وجود آورده  به تري به  دولت هاي وبيشتر فكر كردند
 كجـا    شود به  معلوم كند تا عاقبت  پيدا مي  ادامه  كيفيت  همين  بهتر و بهترها به    سوي   انسان ها به    حركت
  . خواهد بود  چطور و چگونه  آيندگان گردد و زندگي  مي منتهي

 و تجـاوز      از مـسير جنـگ      گرچـه    گستر جهاني    عدالت  ومت حك   يك   سوي   انسان ها به     اجباري  حركت
 را   بشريت  عاقبت ند، موفقيت  و طالب  ضد محروميت  انسان ها در زندگي  كه   اجباري   عوامل   همين باشد،

  باشـد زنـده      مـي    و تكامل    ترقي   اصول   همان   را كه    دين   خود اصول    در زندگي   كند كه   وادار و مجبور مي   
   . خود را به ثمر برسانند  زندگي  اصول  آن در پناهنمايند و 

  شود اين    مجبور مي    بشريت   عاقبت   دارد كه    توحيد دو معنا و دو مفهوم       ، توحيد است    دين   از اصول   يكي
 معبـود و      عنـوان    را بـه     واحـد يگانـه      خـداي    ايـن كـه      اول  معنـاي .  كند   خود پياده   دو معنا را در زندگي    

 كنـد زيـرا          قبـول    موفقيـت    عامـل    يگانـه    عنوان   و به    و دائمي    ابدي   پناه گاه    عنوان   و به   عي واق  سرپرست
   برطـرف   باشد قهراً بـراي      آنها مي    ذات   مالزم   خود فقير و محتاجند و فقر و احتياج          در ذات   انسان ها كه  

 در   آن چـه   پيـدا كننـد و بـه        نيازي  غنا و بي     آن   در پناه    هستند كه    پناه گاهي    در پي    فقر و احتياج    نمودن
  . پيدا كنند  كامل  دارند برسند و موفقيت  خود الزم زندگي
   مقدس  نمايد به جز ذات  را برطرف  مردم  دارد نياز تمامي  قدرت  كه نيازي  و بي  غني  پناه گاه  چنين يك

 و    علـم   نهايت   دو بي    اين   و براساس    است  ت و قدر    علم  نهايت   خود بي    خداوند در ذات    . نيست  خدا كسي 
   و قـدرت     علـم   نهايـت    دو بـي     را به   تواند هر انساني     دارد و مي     و آفرينندگي    سازندگي  نهايت   بي ، قدرت

شـوند     مـي    عدد شـمارش     به  باشند كه    مي   و مشخص    معلوم   افرادي   نخواهي  برساند زيرا انسان ها خواهي    
 اعدادند و   از نوع ، آنها از ميليون ها و ميلياردها و تريلياردها بگذرد          شند و شمارش   بسيار زياد با    گرچه
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  نهايـت    بـي    قسمت   كنند خارج    را بر عدد قسمت     نهايت  اند اگر بي    گفته. رسد   نمي  نهايت   بي  عدد هرگز به  
ـ    پس .شود   صفر مي    قسمت   كنند خارج   ت قسم  نهايت  شود و اگر عدد را بر بي        مي  و    در علـم    د كـه   خداون

   ايـن  ، زيـاد باشـند     شوند گرچـه     مي   اعداد شمارش    به   و افراد بشر هم      است  نهايت   بي   و سازندگي   قدرت
   فـيض  ايـن . گيرنـد  خـدا قـرار مـي       نامتنـاهي    و قـدرت     نامتنـاهي    در برابر فيض     و مشخص   افراد معلوم 

كنـد و      پيـدا مـي      گـسترش   نهايـت    چيز بي   ا از همه   از آنه    هر يك    سهم   كنيم   را بر افراد قسمت     نامتناهي
 مقاصـد     تمام   را به   تواند انسان    مي   كه   پناه گاهي   يگانه. ماند   نمي   باقي   كسي   براي  ديگر فقر و محروميت   

   نمـايش    موجـود كـوچكي      بـدن    از نظـر حجـم       گرچـه   انسان.   خداست   خود برساند فقط     و معنوي   مادي
 دارد    الزم   آن چـه    . اسـت    موجـود نامتنـاهي      يـك    و دانـش    ظر فكر و استعداد و عقل      از ن   دهد وليكن   مي

  هـر    به   كه   فضايي ، دارد   الزم   نامحدودي   فضاي   زندگي   و فضاي    از نظر مكان    . است  نهايت   بي   به  نزديك
   بـه    يـا مـانعي      سـدي    سر راهـش     نباشد كه    باشد چنان    نداشته  جا بخواهد برود بتواند برود و محدوديت      

   ممنـوع    و بيـشتر از ايـن        تو از كجا تا كجاست       زندگي   تو و ميدان     حركت  وجود آورند و بگويند ميدان    
   فـضاي   و در همـين   نـداري   حق  وجود آورند و بگويند بيشتر از اين         به   مانعي   انسان   هرجا سر راه    .است

   و بيشتر از ايـن       انتها رسيده    به   حركتش  بيند كه   مي   خود را محدود و محبوس      ، كني  محدود بايد زندگي  
 از    طور انـسان     همين  . است   ضد محدوديت   ، است   نامتناهي   در فكر و دانش      پرواز ندارد زيرا انسان     حق

   هـست   دارد هرچـه   دوسـت  .باشـد    مـي   سوادي   و بي    ضد جهل  و   نامتناهي  آموزي   و دانش   نظر دانشجويي 
 و دانـا      عـالم   كـاري   هر   به  و  بداند و بشناسد     است   ممكن   كه   و هنر و سوادي      علم  هر نوع ببيند و بداند و     

 او   ولـيكن   هـست  داند معلومـاتي   مي  كه  باشد تا زماني  نداشته  عجز و ناتواني    كاري   هيچ   در انجام  .باشد
 بخواهـد     اگـر كـسي     پـس . ه است  را فرا نگرفت     معلومات   چرا آن   شود كه    مي   ناراحت   و ندانسته   نخوانده
كنـد     مي   كفايت  اي   و شناخته   اي   دانسته   قدر كه    را محدود كند و بگويد همين        انسان   و دانش    علم  فضاي

 و    كتـاب هـا را نخـوانم        گويد چرا آن     مي ،كند   مي   محروميت   احساس  شود و در وجودش      مي  باز ناراحت 
   دارد مثـل   دوسـت ،باشد   مي   و نامتناهي    مطلق   قدرت   طالب  طلبي   از نظر قدرت    طور انسان    همين    .ندانم

   احـساس   محـدوديتي   هم  اگر در توانايي   . بخواهد بتواند   آن چه و   قادر و توانا باشد        هر كاري    به  خدايش
   در كـسب    طـور انـسان      همـين   . بـسازم    دريـا و صـحرايي      ام   چـرا نتوانـسته     شود كه    مي  كند باز ناراحت  

 و يـا      هـستند در زمـين       در هر جا كه      خاليق   دارد در نظر خدا و تمامي        دوست  ، است   نامتناهي  تيبمحبو
  و هـر    جـايي   هر . پيدا كند    بخواهد تماس   هرجا بخواهد برود و با هركسي     و   باشد     داشته   محبوبت  آسمان
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 طـور    اين. مادر يا خواهر و برادرند     پدر و      او مثل    براي   كس   همه   كه   انساني  مثل.  را از  خود بداند      كسي
   زنـدگي    از نظـر زمـان       كند و باز انـسان       احساس   يا غربت    خدا محروميت    در حشر با بندگان     نباشد كه 

   نبـوده   اگر ازلي  خدايش   دارد مثل    دوست .باشد   مي   و مرض    و نابودي    ضد مرگ   ، است   و نامتناهي   مطلق
 رو به رو نشود اگـر    و ناتواني  و پيري   و مرض    هرگز با مرگ   ، كند   زندگي   و عالم    باشد تا ابد سالم     ابدي

  شـود از ايـن كـه         مـي    ناراحـت    بيشتر عمـر نـداري       ميليارد سال    با يك    ميليون   يك   او خبر دهند كه     به
كند   مي ف تعري  عظيم  او را با كلمة  خداوند در قرآن  چنان كه  انسان  پس.بيند  خود را محدود مي   زندگي
    . است نهايت  بي  طالب اي  و سرمايه  مايه نوع  در هر  نامتناهي  است  موجودي يك
 و    در ذات    ولـيكن    اسـت    و نامتنـاهي    خواهد مطلـق     مي  آن چه    را كه      موجود نامتناهي    اين  گوييم   مي  حال

 موال و پناه     يك.  برساند   نامتناهي  و   مقاصد مطلق    اين  تواند به    مي   كسي   چه   است  استعداد خود فقر مطلق   
   مقدس   ذات   باشد و آن     و نامتناهي    غني   و كماالتش   ات صف   خود و در تمامي      در ذات    دارد كه    الزم  گاهي

   و آرامش  تواند اطمينان    به جز خدا رو به رو شود نمي          و هرچيزي    با هركسي    انسان  . است  خداوند متعال 
 فقيـر و محتاجنـد و هرگـز           در ذاتـشان     آنهـا هـم      او هستند كـه      مثل  خدا افرادي   پيدا كند زيرا ماسواي   

   ماننـد كـسي  ، خود  مثل   فقيري  ه كند ن    مراجعه   غني  فقير بايد به   . كنند   را اداره    ديگري  توانند محتاج   نمي
 هـستند هرگـز       محـض   بيابان ها فقـر    . كند   خود را اداره     بيابان ها برود تا زندگي       از شهر و روستا به      كه
آورد و   وجود مي    به   و آسايش    آرامش   انسان   براي   كه   تنها خداست   نياز كنند پس     را بي   توانند انسان   نمي

 انـسان هـا     حـساب   با ايـن .رساند  او مي  بخواهد به  آن چه  كند كه  را مطمئن تواند انسان    مي   كه  خداست
 و    مطمـئن    پنـاه گـاه      چنـين    يك   افراد بشر در جستجوي      تمامي  را بشناسند و     پناه گاهي    چنين  بايد يك 

   موالي   عنوان   خدا بروند و خدا را به        پناه   باشد به    و زماني    در هروقت    اجبار دارند كه    نياز باشند يعني    بي
 به جز ضـرر   شوند  پناهنده   هركسي   هر جا بروند و به       به . و اختيار كنند     انتخاب   حقيقي   و پناه گاه    واقعي

   به   كنند و بدانند كه      خود انتخاب    را براي    جز خدا معبود ديگري     بينند اگر اشتباهاً به      نمي   چيزي  و زيان 
  .نياز بروند  و بي  غني  آفرينندة  سوي  شوند و به  منصرف اند بايد از خاليق  رفته اشتباه
  : و اتحاد انسان ها با يكديگر  وحدت،  توحيد  دوم  معناي

   تنهـايي   بـه   كـس  هـيچ . هـستند   يكـديگر   و طالب  اجتماعي اند كه   شده   خلق   طوري  انسان ها در زندگي   
  . اسـت    بـا طبيعـت     كارشان  سر و    هركدام   كه   ساخته   را طوري    خداوند حيوانات  . كند  تواند زندگي   نمي

   انسان ها چنين     ندارند وليكن   ج احتيا   كسي   كمك  گيرند و به     مي   و خاك    خود را از آب     مستقيماً روزي 
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 ثمـر    يكـديگر را بـه   كننـد و زنـدگي    مـي   محتاجند و بايد با يكديگر همكاري     هم   آنها به    تمامي .نيستند
   تهيـه    برايمـان    اين ها را مردم      و تمامي    و مسكن    و پوشاك    از خوراك    داريم   ما الزم    كه  آن چه . برسانند

 در حـد      و صـحرا بـرود زنـدگيش         و كوه    بيابان   كنار بكشد به    را  از جامعه    خود     اگر كسي   كنند پس   مي
   ديگـران    بـراي    در هرجـا هـست       هـركس    است   انسان ها محتاج     تمامي   به  آدمي هر. گيرد  صفر قرار مي  

  تيبايـس و    يافته  گسترش  تمدن  ما كه  گذارد مخصوصاً در زمان      مي  كند و در اختيارشان      مي   تهيه  وسايل
 كننـد و بـا يكـديگر          تهيـه    زندگي   ديگر وسايل    طرف   انسان هاي    براي   زمين   كرة   طرف   آن  كشورهاي
   شـود بـه    دنيا بميرد و يا كشته  و غرب  در شرق  اگر انساني. ثمر برسد    آنها به    نمايند تا زندگي    همكاري
   همة   براي   زندگي   وسايل   سازندة   عامل   يك   مرده   كه   انساني   زيرا آن    است   انسان ها ضرر خورده     تمامي

   كه  كسي كنند مثل  مي  مطالبه  را از ظالم  مظلوم  انسان ها خون  تمامي  لذا روز قيامت  است انسان ها بوده
  .كند  مي  مطالبه  را از قاتل  و خونش  شده  كشته برادرش

  : است  قسمت  يكديگر سه  انسان ها براي  فوايد وجودي
داري يـا     يـا دام     در هرجـا باشـد كـشاورزي         هركس   يعني  ، زندگي   ادارة   براي   و هم كاري    كمك :   اول  

 و    انـسان هـا از خـوراك         مـادي    احتياجـات    بنابراين . بسازد   زندگي   انسان ها وسايل     ديگر براي   صنايع
   تعطيـل    كلـي    به  نباشند زندگي  اگر انسان ها     .شود   مي   ديگر تهيه    انسان هاي    دست   به   و مسكن   پوشاك

  .  نيست  حيات  ادامة  قادر به شود و ديگر كسي مي
   هـر انـساني      بـه    كه   تنها چيزي   . يكديگر است    آنها به    و آشنايي    يكديگر انس    انسان ها به    احتياج :   دوم

   انس   ماية ،كنند   مي   در جوار يكديگر زندگي      او هستند كه    نوع  هم  دهد انسان هاي     مي   و آسايش   آرامش
 كنـد    پيدا مي    وحشت   و جنگل    در بيابان    تنهايي   در حال   شوند لذا انسان     يكديگر مي    به   نسبت  و آشنايي 

 در آن جـا انـسان هـا      برسـاند كـه     جـايي   دود تا خود را بـه        مي .كند   پيدا مي    بر او غلبه     و هراس   خوفو  
  .كنند  مي زندگي
 و   فاقـد علـم    انـسان هـاي   . خداسـت   نعمت هـاي     از بزرگ ترين     و دانش    علم  ،انش و د    علم  مبادله :  سوم
 نعمـت هـا    از تمـامي . گيرنـد   قرار مـي    فهمند در حد حيوانات     دانند و نمي     نمي   چيزي   و كساني كه    دانش
  فقيـت  مو   سـرماية    بزرگ تـرين   . خود را اظهار كنند     جي بگويند و حوا    توانند سخني   شوند نمي    مي  محروم
  دانـايي كـه     اسـت   و دانـش   كنـد علـم    استفاده  و ثروتي تواند از هر نعمت  مي  با آن   كه   در زندگي   انسان
   و دانـش     از علـم     كـه    كودكـان  ،باشند   آنها مي   ترين   انسان ها نادان     عاجزترين .آورد   به وجود مي    توانايي
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 دور كننـد يـا از    توانند از خودشـان   را نمي   باليي  كوچك ترين و   هستند     محروم   هم  محرومند از توانايي  
 بدهـد     آنها درس    به   نتوانسته  اند كسي    ناشنوا بوده    چون   هستند كه    كر و الل ها كساني     . نمايند  خود دفاع 

اد  و سو از علماند   شده  محروم  و بيان  از كالم چون بياموزند   و بيان  آنها كالم اند به پدر و مادر نتوانستهو 
 پيـدا     قـدرت   شـود و انـسان       مي   حاصل   انسان   براي     هرجا موفقيتي    كيفيت   همين   به .اند   شده  محروم  هم
توانـد    اگـر ندانـد مـي    . اوسـت   و دانش  علم   محصول  موفقيت  كند آن  استفاده  يا چيزي  كسي كند از   مي

  :گويد   مي شاعر فردوسي
   پير برنا بود  دل  ز دانش                     دانا بود  توانا بود هر كه        
 و    علـم    و ايـن     اسـت    و معرفت    علم  ها در دنيا و آخرت       ثروت ها و نعمت ها و موفقيت         كليد تمامي   پس

 از  ، جا انسان ها يا شـاگردند يـا اسـتاد            همه .آموزد   مي يكديگر   انسان ها به     كه   است  اي   سرمايه  معرفت
   طـور در آينـده      آموزنـد همـين      آنهـا مـي      خـود هـستند بـه       مادر استاد كودكان   پدر و    ، تولد   ابتداء  همان

  البتـه . آموزنـد    انسان ها مـي      به  ها و در انتها خداوند متعال        و امام    و اساتيد ديگر و پيغمبران      آموزگاران
   .  خداست  انسان ها هم  و دانش  علم مبدأ اصلي

  :كنند  پيدا مي  حالت  با يكديگر سه انسان ها در ارتباط
   مطلوب   هم   و نه    است   محكوم   ديگر نه    حالت  ، است   و مذموم    بسيار محكوم    حالت   سه   از اين    حالت  يك

   سوم   حالت   و همين    است   خدا و بشريت     و مطلوب    بسيار محبوب    كه   است   حالتي   سوم   و حالت   ديگران
   كننـد و پـيش   تواننـد زنـدگي      مـي    و با هم     است  ر داده  ديگر قرا    انسان هاي    انسان ها را كمك      كه  است

   . مقصد برسند  آخرين بروند تا به
 ضرر برسـانند و       هم   باشند به    هم   انسان ها ضد يكديگر و دشمن        كه   است   حالتي   و مذموم    محكوم  حالت

   .كند  مي  و لعنت  را نفرين  ظالم  جا انسان هاي خداوند همه . كنند  يكديگر ستم به
   بـه    انسان ها نـسبت     تفاوتي   بي   بهتر است    اول   از حالت    وليكن   خدا نيست    مطلوب   آن هم    كه   دوم  حالت

 در    دوسـتي    باشد نـه     كسي   دشمن   نه ،  خيري   هم   برساند و نه     ديگري   به  ي شرّ   نه   هركسي  .يكديگر است 
   اسـت    محكـوم    هـم    حالت   اين  .خاصيت   و بي   تفاوت   يكديگر بي    به   نسبت   حيوانات   مثل ،  با مردم   ارتباط

 قـرار     زنـدگي    در برهـوت   كنـد و     پيـدا مـي     حد صفر تنزل   تا     باشند زندگيشان   زيرا اگر انسان ها چنين    
  .گيرند مي

   در هر جا باشد   هركس  كه  انسان ها با يكديگر است  و همكاري  تعاون ، خداست  مطلوب  كه  سوم حالت
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 در    طور هـركس     پدر و مادر همين      كمك   و فرزندان    فرزندان   پدر و مادر كمك    . كند   كمك   ديگران  به
 خـدا و    بسيار مطلوب  حالت اين.  باشد  ديگران  و كمك  زندگي  باشد سازندة  هر جا باشد و در هر حالي      

دهد   يكديگر قرار مي  به   و تعاون    كمك   انسان ها را در حال       تمامي   كه  اي   تنها مسئله   . است   بشريت  عالم
   زنـدگي   و خوش بخـت   با هم  همه آورد كه  وجود مي   به   بهشتي   زندگي   يك   و همكاري   و از مسير تعاون   

    . است  توحيد و خداشناسي  مشكالت  همه  حالل  توحيد است  در خط  حركت همين. كنند مي
   يـك    سـوي   انـسان هـا بـه     حركت   در     نظام   پيدايش   يكي   دو چيز است     بشريت   توحيد در جامعة    عامل
 انـسان هـا       تمامي   براي   مشترك   بتواند هدف    كه   و نعمتي   ثروتو رسيدن به     مقصد فراگير      و يك   هدف

 در   نخـواهي   كند زيرا انسان هـا خـواهي    و مقصد كشف  هدف  خود را در آن  موفقيت باشد و هر انساني 
   چيـز محتـاج      و همه    كس   همه   هستند و خود را به       موجود نامتناهي    خود يك    وجودي   و تجهيزات   خلقت

 فقيـر     انسان   است   خدا غني    كه   اندازه   همان   به  . خداست   مطلق   برابر با غناي     انسان   احتياج  رقم. دانند  مي
  نهايـت   و بي  و مكان  زمان نهايت  بي  به  انسان .نهايت  بي   هم  و فقر انسان  است  نهايت   خدا بي   غناي.  است
 و    ضـد محروميـت    ،  خـود نامحـدود اسـت       خلقت  در   انسان . دارد   احتياج   و ثروت    و نعمت    و قدرت   علم

   به  را نداند و نخواهد وليكن  چيزي  او را محدود  كند يعني  انسان  جهل  است  ممكن. باشد   مي  محدوديت
،   دانـايي   كنـد و همـراه       مـي   فعاليـت    دانـايي   از در طلب  خواهد و ب    داند مي    مي   آن چه    علم   پيدايش  محض
دانـد     را مـي     چيز را بداند و آن چه        همه   قرار گيرد كه     بايد در وضعي     انسان   دارد و باالخره     الزم  توانايي

كنـد تـا       مي  تالشو  كند     مي   احساس   و محروميت    را نداند محدوديت     اگر چيزي  . باشد  در اختيار داشته  
   طـرف   آن: بگويند  انسان اگر به.  اختيار خود درآورد  داند به    را مي   داند بداند و باز آن چه        را نمي   آن چه 
   همين  به. آن جا  برود تواند به  داند و يا نمي      چرا نمي   شود كه    مي   ناراحت   است   و چنان    چنين   خلقت  عالم

   به   و اعداد نامتناهي     جا ارقام    همه  ، نموده   برطرف   انسان   و توانايي    را از دانايي    منظور خداوند محدوديت  
 خواهيد بود و از  ايد و زنده  تا ابد زنده يعني  فيها ابداً خالدين: گويد  مي  از نظر زمان.دهد  مي  وعده انسان

  بهشتي   سوي  به  يعني  و االرض    عرضها السموات    و جنه    ربكم   من   مغفرة  و سارعو الي  : گويد   مي  نظر مكان 
   و زمـين   آسـمان   هست  و هرچه  هاست   آسمان ها و زمين      برابر وسعت    آن   و وسعت    پهنه   كند كه   سرعت
   انـسان هـاي      پاداش  يعني   بغير حساب    اجرهم   الصابرون  انما يوفي :  گويد   مي   نعمت   و از نظر ارقام     است

 و تلـذ      االنفس  فيها ما تشتهيه  : يگر مي فرمايد   د  آية  و در    نامتناهي   يعني  حساب   بي   است  حساب  صابر بي 
  تمـامي . بريـد    مي  خواهيد و لذت     مي  مناظر زيبا از آن چه    .   بخواهيد هست    آن چه    در بهشت    يعني  االعين
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   آن  بـه   وقتـي   دارنـد كـه    الزم  انسان ها مقصدي  پس .دهد نامحدود است  مي  انسان  خدا به    كه  هايي  وعده
   چنـين    يـك  . نكنـد    محروميـت    باشند و احساس     را در اختيار داشته      كس   چيز و همه    مهمقصد برسند ه  

   نامتنـاهي   حقيقـت   خـدا يـك   . نيـست   خداوند متعال  مقدس  جز ذات  به  نامتناهي مقصد فراگير و هدف 
 محدود  و افرادي ا  به  وابستة  بندگان  وليكن  و سازندگي  و ثروت   و حكمت    و قدرت    علم  نهايت   بي  ،است
  . هستند  شمارش و قابل
شـما  .   اسـت    نامتنـاهي    قسمت   خارج   بر متناهي    نامتناهي   تقسيم   كه   شده   ثابت   رياضي   جا در مسائل    همه

  ج و اسـتعداد انـسان هـا خـار           از علـم     آن   شمارش   قدرت   كه   كنيد ميلياردها ميليارد و يا ارقامي       فرض
 ميليـارد     تـوان    اگر ميليارد بـه    ، زياد باشند    هستند گرچه    انسان ها متناهي     اين . وجود دارد   انسان،  است
گوينـد     مـي    كـه    واحد كنند آن چنان      به   بريزند آن را تبديل      هم   بنشينند و بشمارند اعداد را روي       انسان

   شـمارش    بـه   ميليـون هـا نفـر        ميليون ها سـال      ظرف ، ميليارد   و هزار هزار يك      ميليون  هزار هزار يك  
   حـساب  خدا صفر بـه    نامتناهي  و صنعت  و علم   عدد در برابر قدرت      باز آخرين  ، شوند   مشغول  مخلوقات

   بر اين  است  نامتناهي   خدا كه    و ثروت    و قدرت    علم   پس .رسند   نمي   نامنتاهي  آيد زيرا اعداد هرگز به      مي
 ميليون   گرچه  مؤمن   انسان هاي   گردد يعني    مي  امتناهي ن   قسمت  شود خارج    مي   تقسيم   متناهي  انسان هاي 

رسـند و هرگـز        مـي    اجـر و ثـواب      نهايت   بي   خدا هركدام    و حكومت    واليت  و ميلياردها باشند در شعاع    
   در تعريـف     مـوال اميرالمـؤمنين    .شـود    نمـي   برد كم    مي  نهايت   بي   از آن    هر انساني    خدا كه    و نعمت   ثروت
  االعطـاء والجـود      و المجمـود و ال يكديـه         المنع  يفره  ال   الذي  الحمدهللا: فرمايد   خدا مي   يش و بخشا   بخشش
   افـزوده   و نعمـتش   كنـد بـر ثـروت     مـضايقه   و بخـشش   اگـر از بـذل     كه  كنم   مي   را ستايش    خدايي  يعني
 و    و نعمـت     در ثـروت    ي و زيـاد     كـم   شود يعني    نمي   او كم    دارد ببخشد از دارايي     شود يا اگر آن چه      نمي

    . نيست  شمارش  اعداد قابل  به  و نعمت  ثروت آن  زيرا  نيست  خدا مطرح قدرت
 خود قرار دهند      انسان ها خدا را هدف       تمامي   كه   است   انسان ها اين     بين   وحدت   پيدايش   اول   شرط  پس

 بهتـر و      هرچـه   خود قـرار دهنـد كـه       خدا گردند خدا را مقصد         و وابستة    و محبوب    كنند مطلوب   و سعي 
 و    بتوانـد هـدف     شود كه    پيدا نمي    و قدرتي    غير از خدا ثروت    . شهر وجود خدا برسانند     زودتر خود را به   

 را در نظر بگيرنـد يـا هـر      هرجا بروند و هر شهر و واليتي        انسان ها به   . باشد   نامتناهي  مقصد انسان هاي  
 چيـز    همـه   بـه   نماينـد كـه    و راضـي  توانند خـود را قـانع     ر دهند نمي   را مقصد خود قرا      و حكومتي   حاكم
  آيد نه  مي  حساب   به   زندگي  خدا بيابان  خدا در برابر   كنند زيرا غير     كمبود مي    احساس   باز هم  ،اند  رسيده
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 نه دو شـبا   يـا يكـي    و دو سـاعت   ساعت  يك كنند براي  مي   حركت   در بيابان    كه   مسافرين  .شهر زندگي 
 بيابـان هـا و روسـتاها          آورند ولـيكن     دست   و غذا به     آب   كنند مختصري    توقف  توانند در جايي    روز مي   

 را   نـد و احتياجاتـشان    ن ك   اداره   هميـشه    انسان ها را براي      تمامي   ندارد كه    و گشايشي    وسعت   چنان  يك
 و روسـتا     بيابان   برسانند مثل    هدفشان  كوشند خود را به      مي   كس   همه   هدف ها كه    تمامي. دن نماي  برطرف

 كنـد و    را راهنمـايي  تواند انسان  و تا ابد مي نهايت  بي  كه  بزرگي  هدف  وليكن  است  در اختيار مسافرين  
   بـشريت    در جامعة    و توحيد در صورتي      وحدت   پس . خداست   مقدس   برساند ذات    مقاصد عاليه   او را به  
 او را مقصد خود قرار دهند به جـز خـدا     كنند و رضاي  خدا حركت  سوي  به با هم   همه يابد كه   مي  تحقق

 كفـار در      نيـست    منظـور ممكـن      همين  اندازند به    مي   هالكت   را به    هر جا بروند خود را و نيز ديگران         به
  دنيا همـان    و زندگي  دنياست   آنها زندگي    هدف   كفر خود با يكديگر متحد شوند زيرا بزرگ ترين          مرام

   ايـن    آن كـه     خيال   ابتدا به  .  صفر است    قسمت  شود و قهراً خارج      مي   قسمت  نهايت   بر بي    كه   است  عددي
 خود برسند    آل   و ايده    مطلوب   زندگي  توانند به    را بگيرند مي     مملكت   و آن    مملكت   شهر و اين    شهر و آن  

   سـراب   سـوي   دريـا بـه    طمـع   به كنند كه  مي سند مشاهدهر  خود مي   دنيايي   هدف   به   اين كه    محض  اما به 
   همـين    كفـار را بـه       زنـدگي    خداوند هم   . است   بيشتر نبوده    جز سرابي    دريايي  هاي   نمايش  اند و اين    رفته

   آنها نمايش    در برابر چشم     سراب   كيفيت   كفار به   اعمال: فرمايد   نور مي   كند در سوره     مي   ترسيم  كيفيت
 رسـيدند     وقتـي  ، برسـانند    اسـت   كننـد آب     مي   خيال   كه   سرابي   آن  كند خود را به      مي  كند تالش   ا مي پيد

  خـرج را     پول   همه   ابتداء اين   . است   سراب   و حقيقتاً  هدف كفار مانند اين         نيست   چيزي  خواهند ديد كه  
تـر     ضـعيف    بـا قـدرت هـاي       فقيـت  مو  بـراي . سازند   مي   و اسلحه    وتانك  كنند توپ    مي  گذاري  و سرمايه 

   بيشتر نبـوده    اند سرابي   اند و ديده     داشته  كنند  هرچه     مي   آخر رسيد مشاهده     به   جنگشان  جنگند وقتي   مي
انـد مخـصوصاً     بـوده   و ثـروت     علـم    مجهز بـه     دنيا كه    بزرگ   قدرت هاي    جهاني   دوم  جنگ  مثالً در   است
 كرد بعد     خود را شروع     جنگ   جهاني   حاكميت   بود براي   قرار گرفته    در اوج    و قدرتش    صنعت   كه  آلمان

 و    صـنايع   آن همـه  .  شـد    تبـديل    خـاكي    تّـل   ها به    كارخانه   و تمامي    كشور آلمان    جنگ   سال   شش  از پنج 
 آنهـا     شـدند و در انتهـا پيـشواي          دانشمند و هنرمنـد كـشته        انسان هاي    شد و آن همه     ها تعطيل   كارخانه

   نمايش   دريا در نظرشان     صورت   به  اي   آينده  ، و صنعت    ابتداء از مسير قدرت     پس.  كرد  تلر خودكشي هي
 شهر    كردند كه    كردند مشاهده    دريا شروع    آن   سوي   خود را به     حركت   با جنگ    كه   زماني  پيدا كرد ولي  

 دارند نابود   آنها و آن چه  دنياي عاقبتطور   همين  بيشتر نبوده  آنها سرابي هاي  كارخانه   تق  و تق صنعت
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خداونـد  . يابـد   مـي   حـد صـفر و زيـر صـفر تنـزل           آنهـا تـا      قـدرت    زمان  شود مخصوصاً با ظهور امام      مي
  تـازد و هرچـه       ما بـر آنهـا مـي         قدرت  يعني  هباء منثوراً    فجعلناه   عمل   ما عملو من    و قدمنا الي  : فرمايد  مي

 وجـود آورد و    و اتحاد به  دارد در انسان ها وحدت  قدرت  كه  تنها هدفي پس .كند  دارند گرد و غبار مي    
 بـشر     و وحـدت     خداست   مقدس   بشناسند ذات    مقصد و هدف     خود را در آن     توانند سعادت    مي   كس  همه

  .  ظهور نيست  خدا قابل  اعتقاد به  بدون  توحيد يعني  هدف بدون
   قـدرت    فكر و اسـتعداد خـود يـك          تناهي   عدم  انسان ها براساس   ،   و رهبري    حكومت   قدرت   دوم  شرط

 پيـدا كنـد و رهبـر آنهـا           تواند بر آنها حاكميـت       مي   كسي   دارند يعني    الزم   نامتناهي   علم   و يك   نامتناهي
درخواست ها و خـواهش     از نظر      نخواهي   باشد زيرا انسان ها خواهي       نامتناهي   و قدرت    در علم   باشد كه 

   از نظـر تـأمين    هـستند ولـيكن    نامتنـاهي   خـود  اگرچـه    با خـدا و در خلقـت   ارتباطو ميد و آرزوها  و ا 
 آنهـا    وجـودي  و     شد فقـر ذاتـي       گفته   دارند در حد صفرند چنان كه        الزم   بر آن چه     و توانايي   احتياجات
 باشند    تكامل   در انتهاي    گرچه  ن و دانشمندا    تاريخ   انسان هاي    تمام .  خداست   وجودي  و   ذاتي  برابر غناي 

   همـين  . را ندارنـد     غـذايي    يا لقمـة     آبي   قطرة   آفريدن   خود قدرت    ارادة   به   باز هم    و پيغمبران    امامان  مثل
   خود را به  سازندگي  و انسان ها قدرت  خود قرار گرفته  در اوج  و دانش  علم   ما كه    در زندگي زمان    اآلن

   گياهي  و يا برگ  و گندم  برنج  مثل  غذايي  يا حبه  آبي  قطرة  آنها با هم  همة اند باز هم دهمرز اعجاز رساني 
 انـسان هـا تـا      كـه   اسـت   و عجيـب   آن قـدر عميـق    الهي  و صنعت توانند بسازند زيرا حقيقتاً خلقت  نمي

  . دارند  فاصله نهايت  بي  آن  انتهاي  به رسيدن
   طور ماده   آيد و همين     وجود مي    و چطور به     چيست   موجودات است    اين همه   پيدايش مبداء     كه  مثالً ماده 

 و    و يـا رنـگ       و حركـت     حيـات    وسـيله    چـه    از كجا و بـه       است   و حركت    خود فاقد حيات     در ذات   كه
ار  قـر    موجـودي   شـود و چطـور در دل         و از كجـا پيـدا مـي          چگونـه    روح  كند و يا مسئله      پيدا مي   زيبايي

 مـواد   اي  و قاعـده  قـانون   و   حساب  چه  روي. ميرد  شود مي    مي   خارج  كند و چون     مي   آن را زنده   ،گيرد  مي
   يك جا از آنهـا غـذاي  .شوند  مي  اثر و خاصيت    يك جور و يكنواختند داراي       خلقت   در ابتداي    كه  عالم

 از كجـا     نـور و روشـنايي    . جـا كنـد   يك جا تند و يك      .  ديگر  هاي  شود و يك جا مزه       مي   ساخته  شيرين
   عالم  خلقت  كيفيت  به  آفرينش  تا انتهاي شود اگر از مبدأ فكر انسان  مي  تركيب  با ماده آيد و چگونه مي

  در يـك )  ع(  پنجم   انتها لذا امام    و بدون    نامتناهي   است   خطي   كنيم   را معين    و فاصله    بكشيم   خطي  و آدم 
   به   هم  رسد و لذا قدرتشان      نمي   آن   حقيقت   به   انسان ها و عملشان      عقل   كه   چيز است   هس:  فرمودند  بياني
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   بيشتر نيـست     از دانايي    توانايي .كند   مي   حركت   دانايي   پاي   پا به    جا توانايي    نخواهد رسيد زيرا همه     آن
  . نتوانيم  بدانيم  را هم  آن چه  است  و ممكن توانيم  نمي دانيم  را نمي آن چه

 يكديگرند يا     و همراه    مالزم   و توانايي    آيا دانايي    كه   وجود آوريم    به  اي   مقايسه   و توانايي    دانايي  اگر بين  
  ، را از دور ببينيم     اي   ما ستاره    كه   اين است    مثل   دانايي . دارد   سبقت   از توانايي    دانايي   ديد كه    خواهيم  نه

  بينيم   مي  ها را فوري     ستاره   گرچه   برسانيم   ستاره   آن   و خود را به      كنيم   حركت  كه   است   اين   مثل  توانايي
 انـسان هـا     كـه   چيـز اسـت   سـه : فرمايند  مي  امام پنجم  آنها برسانيم  خود را به   كه   نداريم   توانايي  وليكن
   اال اهللا    العـدم    االشـياء الـي      يخـرج   ولن:    دوم .  اال اهللا    العدم   االشياء من    يخرج  لن:   دانند تا بتوانند اول     نمي
 به وجـود آورد و        را از عدم    تواند چيزي    نمي   به جز خدا كسي      يعني . ء شيئاً اال اهللا      الشي   يجعل  ولن:   سوم
   را بـه    توانـد چيـزي      نمـي   طور به جز خدا كسي       بسازد و ظاهر گرداند و همين          چيزي   مبدأ و منبع    بدون
   بـاقي   چيـزي   از آن  نابود كند كه  را آن چنان     چيزي  تواند حقيقت    نمي   كسي  رگرداند يعني  ب   محض  عدم

 بدهـد     و رونـق     و يـا رنـگ       و حركـت     حيـات    مواد عالم   تواند به    به جز خدا نمي     نماند و همين طوركسي   
 تغيير  اين.  نمايد  را ساكن  كند يا متحركي  را متحرك  ساكني، را بميراند اي  كند يا زنده  را زنده اي مرده
   خاصيت   يعني   ماهيت   جعل .نامند   مي   ماهيت   جعل   فلسفه  نامند و در اصطالح      مي   جعل   عربي   را به   ذوات
خداونـد ابتـدا    . شود   مي   خدا شروع    و سازندگي    انسان ها بعد از ساخت       صنايع  .خاصيت   بي   ماده   به  دادن
د و  سـاز    مـي    يـا دوايـي     ، مـواد غـذايي    سازد   مي   و خاك   سازد مثالً آب     مي  اشياء را    ساخت   و مصالح   ماده

 و هوا     آب   دارند از مواد عالم      آيا انسان ها قدرت    .كنند   مي   استفاده   است   خدا ساخته   آن چه  انسان ها از  
   احتيـاج   در حد صفرند و از نظر        انسان ها از نظر توانايي       ديگر پس    و چيزهاي   بسازند يا نور و حرارت    

   قـدرتش    دارند كه    اي   مطلقه   قدرت   يك   به   احتياج  اين بنابر   . دارند  سازد احتياج    و مي    ساخته   آن چه   به
 تـا ابـد       كه   خداست   فقط .داند  تواند مي    مي  تواند و آن چه     داند مي    مي   آن چه   . است   نامتناهي  برابر علمش 

   .خواهند برساند دانند و مي  مي  آن چه  باشد و آنها را به ن و رهبرشا  انسان ها و ولي تواند سلطان مي
   كـه    خـدايي  ، باشـد    عـالم    و خداي    اسالم   مانند دين    پيدا كنيد كه     يا خدايي    يا مرامي   اگر توانستيد ديني  

 برساند   ت و قدر    و نعمت    ثروت  نهايت   بي   اين  تواند انسان ها را به      ميو     وجود آورده    را به    و قرآن   اسالم
   مـسئله    همـان    بـه وجـود آورد كـه         جهاني   انسان ها را متحد نمايد و وحدت         پر از تفرقه     جهان  و در اين  

  . است  و وجود نامتناهي  و قدرت  خداوند از نظر علم .توحيد است
     خدا فوق ن وليك ندست ه د متناهين باش  هرچند بزرگ ، مكان ها  مكان  فوق  وجود يعني از نظر  نامتناهي 
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   تـا انتهـاي      خلقـت    از ابتداي    زمان ها گرچه    ،طور از نظر زمان      همين  . مكان هاست    به  مكان ها و محيط   
 و    ابـدي    وجود خدا از نظـر زمـان         وليكن   است   متناهي   بازهم ، باشد   باشد ميلياردها ميليارد سال     خلقت
 خود و وجود      در ذات    بگوييم   دارد كه    خالء داخلي    نه  وجود خدا از نظر زمان    .  است   نامتناهي   يعني  ازلي

   اسـت    ناقص  شود يا قدرتشان     مي   و كامل    است   ناقص   علمشان   انسان ها كه     دارد مثل    و كسري   خود كم 
 آخـر برسـد     بـه   خدا آن جا نباشد و وجـودش         باشد كه    جايي   دارد چنان كه     خالء خارجي    نه  و هم چنين  

   هم  باشد از ستاره  رؤيت  اگر قابل  كه  آن قدر از خورشيد دور شويم توانيم  مي.ور خورشيد ن  فضاي مثل
   آخري   ندارد كه   ن خدا امكا    براي   ولي   آخر رسيده    نور خورشيد به    گوييم  كوچك تر شود در آن جا مي      

   است  نامتناهي  و زمان ن و مكا  و قدرت  در وجود و علم  كه  خدايي  همين  وليكنكند پيدا  وجودش براي
 و    شـكل    است كـه     متمنع   وجود نامتناهي    دارد زيرا اين     الزم   بر انسان ها واسطه      و حكومت    تربيت  براي
   در عـالم    كه   صورت هايي    بايستد مثل    خود بدهد و در برابر انسان        به   و هيواليي    بگيرد قد و بااليي     قيافه
   آن را بغـل     تـوانيم    و مـي     داريـم    در بيداري    كه   جسمي   مثل   نيست  سمي ج   صورت هاي   ،بينيم   مي  خواب
 كاغذ يا نوار      روي   و فيلم    عكس   باز هم    در نوار البته     مانند فيلم    است   هيواليي   صورت   يك   بلكه  بگيريم
 از نـور   هيواليي  گردد بلكه  ظاهر مي  در جسم  هم  و نه  است  جسم  نه   خواب   عالم   صورت   ولي   است  جسم
 را   انـساني    مادر و پدر يا يك      كنيم   مي  دهد و ما خيال      مي   صورت   آن   خدا به    كه   فرشته   يا از جنس    است
 ظـاهر     خود بگيـرد و برابـر انـسان          به   صورتي   چنان   يك   كه   نيست   خدا ممكن   براي.  ايم   ديده  خواب در

 و يا استاد و شـاگرد         و متعلم    معلم   كند بين    دهد و تربيت    ليم را تع    انسان   كه  آن     براي  گردد و از طرفي   
   خـود را بـه       شاگرد بايد استاد را ببيند و استاد شاگرد را و استاد علم              يعني   است   الزم   و مخاطبه   مواجهه

  سـت  ا  شـود الزم  گيرد تا رؤيت  نمي  صورت  و تعالي  خداوند تبارك  اين كه    كند و نظر به     شاگرد منتقل 
 . بياموزد   انسان ها علم    سازد به    مي   كه  اي   قيافه   همان   وسيلة   بدهد و به     و صورت    را شكل    يا چيزي   كسي

   دهد صـورتي     او تعليم    به   كند يا علم     آگاه  اي   را  از حادثه      خدا بخواهد انسان     كه   وقتي   مناسبت   همين  به
سازد و     مي   خواب   در عالم    است  شناسد و با او مأنوس      را مي  او     كه   كسي   پدر و مادر او به شكل        شكل  به
   آمـوزش    كيفيـت    همـين    بـه    هـم    پيغمبـران  .دهـد    مي   را آموزش    انسان  ، هيوال يا صورت      همان    وسيلة  به
   نورند ايـن     از جنس    و صورتي    نيستند و قيافه     جسم   خواب   عالم   اين صورت هاي     اين كه   دليل. بينند  مي

 خود آنهـا خبـر ندارنـد     زنيم  مي  و با  آنها حرف بينيم  مي  ما پدر و مادر خود را در خواب      وقتي   كه  است
 و بـا او       ببينـيم    را در كوچـه      يا اگـر كـسي      ايم   ديده   ما آنها را در خواب      اند با اين كه      زده   با ما حرف    كه
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 اگـر    ولـيكن .  مـا    و هـم     اسـت    زده   با ما حرف    ه او خبر دارد ك      هم   ياد بگيريم    و از او چيزي      بزنيم  حرف
  .  او نه  ولي ايم  زده  با او حرف  كه  ما خبر داريم  بزنيم  و با او حرف  ببينيم  را در خواب  آدم همان

   و به    ساخته   خواب   ما در عالم     روحي   و خداوند برابر چشم      بوده   خواب   در عالم    كه   است   هيواليي  او يك 
باشـد     مـي    راديو و تلويزيون     صورت   مثل   هم   صورت   و آن   ست خدا  گوينده. زند   مي   او با ما حرف     وسيلة

   كامـل   و قـدرت   علـم  آنها را بـه  دهد و  مي  را تعليم  ابتدا انسان هايي  كيفيت  اين  و به  راه خداوند از اين 
 را    فكـر جامعـه      انسان ها بياموزند و سطح       خود را به     و دانش   كند تا علم    رساند بعد آنها را مأمور مي       مي

   است  اين  معناي  به  دارد زيرا حكومت  الزم  واسطه  هم  كردن باال ببرند و همين طور خداوند در حكومت
 از او ، خـود را از او بخواهنـد   جي كننـد و حـوا    او مراجعـه     باشـند بـه      داشته  رهبر و سلطاني   انسان ها     كه

 و   انسان ها و رهبر آن جا يا سلطان  بايد بين  پس. را از او بگيرند  اطاعتشان  و ثواب كنند و اجر اطاعت
 از پدر   و پدر و مادر كودكان      كودكان   باشد مثل    وجود داشته   ييرو و رويا    مواجهه   آنها يك چنين    محاك

   ذات  چون كنند ولي  مي مك آنها ك  به خواهند و پدر و مادر هم  مي بينند كمك  آنها را مي و مادر خود كه
 برسـاند     بندگانش   خود را به     حكومتي   خداوند بتواند فيض     اين  كه     براي   نيست   رؤيت   خدا قابل   مقدس
 را   خود و آنهـا انـساني    بين  است  كند الزم  را كيفر و مجازات  برساند و بدان   بهشتي   زندگي   را به   نيكان

 ، قـرار دهـد    واسـطه   رسـانيده    و قـدرت     علـم    كمـال    و بـه     نمـوده   ا تربيت  و او ر     است   مردم   از جنس   كه
   متناسب   طرف   از يك    واسطه   انسان  اين.  انسان ها برساند     خود را به     و معنوي    مادي   و بركات   فيوضات

  ا فـيض   باشد تـ     كامل   خدا يعني بايد انسان      با بندگان    ديگر متناسب    و از طرف     خداست   و قدرت   با علم 
كـساني    و   است   اقيانوس   يك   مثل  و حكمت   خداوند در علم  .  برساند   بندگانش   بگيرد و به    خدا را كامل  

   اقيـانوس   چـه  متـصلند، گر     اقيانوس   به  ستند كه  ه   آبي  هاي   لوله  رسانند مثل    مي   مردم   خدا را به     فيض  كه
   خـود آب     يا بيشتر و كمتر برابر ظرفيت        اينچ  و ده    اينچ   يك  هاي   لوله   وليكن   است   حيات   آب  نهايت  بي

 و   اشباع  براي. كنند توانند صحراها و بيابان ها را كامالً آبياري رسانند لذا نمي  ها مي    خشكي  درياها را به  
   نامتنـاهي    انسان هايي  . خدا برسد    بندگان   خدا به   نهايت   فيض بي    اين كه    بيابان ها و براي      تمامي  آبياري

  اند يعنـي     شده   شناخته   كيفيت   اين   به   كه   باشد و انسان هايي      در حد كمال     و قدرتشان    علم   كه   است  الزم
 خـدا    حكومـت  توانند در    و نيز مي     گذاشته   در اختيار مردم     و روايات    قرآن   خدا را به صورت      كامل  علم

 نفـر     چهـارده    همـين  ، او برسـانند     بنـدگان    بـه    شـده    شناخته   بهشت   نام   به   خداوند را كه     وجودي  بركات
 برسـد و انـسان هـا     بست  بن  به  مردم   زندگي   كه   و روزي    است   زنده   زمان   آنها امام    آخرين  معصومند كه 
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 و    و قـدرت     علـم   نهايـت    او بي  .دهد   مي   خود را تشكيل     جهاني  گردد و حكومت     شوند ظاهر مي    مستأصل
 ثمر برساند لذا      كند و به     نفر اداره    نفر تا آخرين     افراد بشر را از اولين      واند تمامي ت   و مي    است  سازندگي

 ظـاهر     زمـان    امـام    كه  رسند وقتي    خود مي    بهشتي   زندگي  شوند و به     مي   زنده   هم   او مردگان   در حكومت 
 پيـدا     جريـان    شده   داده  وعده   چنان كه    آخرتي   شكل  يابد و به     مي   خاتمه   دنيايي   شكل   به  شود زندگي   مي
   موقـع  رسـند در آن   خـود مـي    اعمـال   و عقاب  ثواب شوند و به  مي  زنده   تاريخ   انسان هاي   تمامي. كند  مي

   واحد فرهنگ  واحد حكومت  دين.گيرند  خدا قرار مي  در دين  همه،شود  پيدا مي  و جهاني  بشري وحدت
 روز  دهد كه  منظور خداوند خبر مي  همين به. گردد  داير مي  خداست  تعليمات  همان  واحد كه و تعليمات

   دنيا بـه     زندگي   در اين    جهاني   وحدت  اگر آن .    است   اختالف   و رفع    جهاني   وحدت   روز پيدايش   قيامت
   جهـاني   كرد تا حكومت     نفر از آنها را مأمور مي        خدا يك  ، بود   وقوع   قابل   يا پادشاهان    دانشمندان  وسيلة
  يـك  دارد     قـدرت    كـه    انـساني  . خدا متحد كند     و بندگي    اطاعت   انسان ها را در راه       دهد و همة    تشكيل
 و    و تـسلط     و قـدرت     و حكمت    علم  گانة   سه   جهات   در آن    كه   است   انساني  را اجرا كند     مأموريتي  چنين
   علما و دانشمندان     وسيلة   به   اسالمي   حكومت   ايران  در   كه   اآلن   مثالً همين  . باشد   نامتناهي   و بركت   ثروت

   اين،  و احتجاج  و حجت  حساب  و حرف  و حكمت علم   مجهز به  صد درصد ديني كومتي ح  وجود آمده به
 و   گـويي    حـق    كنـد و از طريـق        را اثبات    شيعه   دين   و حقانيت    باطل   اديان   تمام  تواند بطالن    مي  حكومت

   است   حق   دين   چهارده معصوم    رهبري   به   اسالم   دين   كند كه   ثابت   عالم   اهل   در نظر تمامي     حساب  حرف
   خـود را بـه       ديـن   توانند حقانيت   نميو   ندارند    ي حساب   و حرف   حجتو   هستند     باطل  ديگر   اديان  وليكن
 خـود نماينـد زيـرا         و اجابـت    اعـت  اط   به   را ملزم    علما و دانشمندان     بنشانند و تمامي     و دانش    علم  كرسي
   قـدرت    چنـين    يـك    ايـران    و علمـاي      اند اما ايران     به وجود آمده     مردم   هوا و هوس     به   هستند كه   ادياني
 يـك    بپذيرنـد،    علـم    اهـل    نمايند و اگر هـم       مسلط  ن زمي   اهل   بتواند خود را بر تمامي       ندارند كه   محيطي
   دانايي و توانـايي      احاطة   اين كه    كند و نظر به      را اداره    عالم   اهل   تمامي  كه ندارند     و بركتي    ثروت  چنين

  شود و قابل  مي  واقع  و عدالت ها در مملكت  عدل ها و خالف  مفاسد و خراب كاري   وجود ندارد اين همه   
   محيط  لمشان ع  كه  است  اين  معصوم  امام هاي  وجودي  از خصايص يكي.   نيست  و پيشگيري جلوگيري

   زبـان هـا كـه        تمامي   به   حيواناتند و عالم     و صداي    زبان   به   عالم  . است   و چيزي    هركسي   ظاهر و باطن    به
  . ماند  نمي پنهان  و  از نظر آنها مخفي  چيزي،كنند  مي  تكلم انسان ها با آن

   وجود آورد تا انسان ها با   ها به امام  حكومت  از نوع  تاريخي  نمونة ها يك  انسان خداوند در زندگي
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   نمونـه    ايـن  .  و چطـور اسـت       چگونـه    معـصوم    خدا يا امـام هـاي        حكومت   بفهمند و بدانند كه      آن  مطالعة
كرد بـر      مي   اراده   در مملكتش    اگر  انساني    . داشت   آگاهي   مردم   و باطن    او بر نيات   ، بود   سليمان  حضرت
 و   رفـت    مي   سراغش   به   مأمور سليمان    فوري ، بگويد   بدزد يا دروغ     از كسي    كند يا مالي     ستم  اش  همسايه
   شـخص   نمود و اگـر آن       مي  كرد و زنداني     مي   او را دستگيري     و سابقه    پرونده   و بدون    شاهد و بينه    بدون

 و   ادگـستري  د   و بدون    انتظامات   مأمورين   لذا بدون  . گفت   او را مي     نيت  شد مشخصات    مي  منكر واقعيت 
  توانستند بر يكديگر بتازند و يك        نمي   هم   حيوانات   بود تا جايي كه      و مرتب    منظم   مملكت   تمام  محاكمه
 و در     را مهـار نمـوده       بـاد و طوفـان       خـدا نيـروي      ديگر اين كه   . را صيد كند     ضعيف   حيوان   قوي  حيوان

   بـه    از جـايي     تـصادف   دارد و بـدون     مي را بر   كاهي پر     طوفان  ن طور كه  هما.  بود   گذاشته  اختيار سليمان 
   شـهر بـه      بودند را از ايـن       نشسته   آن   روي   زيادي   و عدة    خودش   را كه    سليمان   بساط ،برد   ديگر مي   جاي
كند و   مي داوند تعريف خ. ايجاد شود  در آن  و لرزشي  يا موج  تزلزلي  اين كه داد بدون  مي  شهر انتقال آن
 را از     امر خدا جمعيت     به   لرزش   و بدون    آرام   بساط   آن  يعني   اصاب   رخاء حيث    بامره  تجري: ايدفرم  مي

   مـاه    يك   اندازة   به   هم   و عصر تا شب      ماه   يك   اندازه   تا ظهر به     صبح . مي داد    انتقال  شهر ديگر    به  شهري
 يـا     بيابـاني    وحـشي    انسان هاي    تمامي   توانست  ت داش   كه   قدرتي   با اين   پيمود  لذا سليمان      را مي   مسافت

   كنـد و آنهـا را بـه          خود جمـع     حكومت   در پناه  ، بود   و غارت گري     قتل   كارشان   متجاوز را كه    روستايي
  . از دريا وادار كند  و جواهرات صيد ماهيو    و دام داري  كشاورزي كارهاي

   را مهار كنـد و آن چنـان          متجاوز و فاقد تمدن      وحشي  اي انسان ه    مأمور توانست    بدون   نفر سلطان   يك
 تجـاوز را      نيت   شدند جرأت    مرگ   به   مشرف   از گرسنگي    اگر هم    قرار دهد كه     مملكتي  آنها را در نظام   

  با  سليمان. و مرد را كشتند  تاختند و زن  ايران  به  بودند كه  انسان ها مغول ها  اين  نمونة رين آخ.نداشتند
 از لشكر خـود       روز خواست   گويند يك    مي   كه   انسان ها را مهار كرد تا جايي         اين   خود همة    الهي  قدرت
   يـك    درآورد تا ببيند، چند نفر هـستند و تماشـا كنـد كـه                نمايش   به   را در ميداني     لشكريان ، ببيند  سان
   رعيـت    و انس    بود و جن     داده   تكيه  ش عصاي   به   بامي   يا پشت    كوهي   باالي   دارد خودش    لشكرياني  چنان

   بـه   در ميدان  و آماده  و مرتب  آنها منظم  كه  موقع  در اين. بود  حاضر كرده  ميدان آن خود را در   و لشكر 
   را قبض    خداوند سليمان  ،كرد   مي   آنها را نظاره     عصا داده    به   تكيه   بود و سليمان     ايستاده   منظم  صف هاي 

روز در    همان طور شـبانه   جمعيت  وليكن  بود از دنيا رفت   عصايش   به   متكي  حالي كه  او در  كرد و     روح
 بنـشينند    ترسيدند كمي    مي  . است   از دنيا رفته     سليمان  دانستند كه    بودند و نمي     ايستاده   مرتب  صف هاي 
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   را وادار كـرد كـه       اي  د موريانه  خداون   پيدا كنند تا عاقبت      انتقال   طرف   و آن    طرف   اين   به  يا از خستگي  
  آرايـي     و از قيد و بند صف        از دنيا رفته     بدانند سليمان    بيفتد و مردم    د تا بر زمين   َجو را ب   ان سليم  عصاي

  . افتاد  زمين  را جويد و او روي  سليمان  عصاي  موريانه.رها شوند
   اقتدار پيدا نـشده   آن   به   سلطاني   زيرا هيچ   پيدا كرد    داوود در دنيا شهرت      بن  سليمان   رو حشمت   از اين 

شـد و    مي  تسليم  و نزاع  جنگ  بدون  سلطان  آن  فوري نوشت  مي   فرماني   در عالم    سلطاني   براي  وقتي. بود
   . شد  آمد و تسليم  با لشكريانش  صبا كه  ملكة  بلقيس كرد مثل  مي  بيعت با سليمان

   الهي   بدانند قدرت    عالم   وجود آورد تا اهل      به  تاريخ  در   و سلطنت   ز قدرت  ا  اي   نمونه   چنين   يك وندخدا
   قـدرت    برابر سليمان    خود چندين      ديگر در حكومت     و ائمة    زمان   امام  . است   چگونه   پيغمبران  يا قدرت 
   جمـع    حـضرت    آن   در حكومت    زمان   امام   تا روز قيام     آدم   افراد بشر از هبوط      دارند لذا تمامي    و عظمت 

  گردد   مي  رسيدگي  حسابشان شود و به  داير مي  آخرت شوند و زندگي مي
   نامتناهي   و قدرت    نامتناهي   علم   مجهز به   چه يا چند نفر ديگر گر       نفر انسان    يك   بگوييد كه    است  ممكن

   چنـدين  ، آن د شـايد در يـك   كننـ   اداره  زمـين   كرة  را در روي توانند ميليون ها انسان     مي  باشند چگونه 
 يا   ساعت  در يك  ناگاه  باشند به  داشته  احتياج  و دانش    يا علم    و مادي    مالي   از ارقام    رقمي   نفر به   ميليون

   نفر   يك  قدرت  از حيطة شود كه  و جواب در انسان ها پيدا ميسؤال   ميليون  چندين  زماني   ساعت  ربع
 از    دهد و هر يك      جواب   آن   و يك    ساعت   را در يك     سؤال   ميليون  بتواند چندين    كه   است   خارج  انسان

   در يـك   زمـاني   آن  انـسان هـا در يـك        كه   است   شده   دارند برساند زيرا ثابت      احتياج   آن چه   آنها را به  
 باشـند     داشـته   تياالؤاگر صد نفر سـ    .  دهند  توانند انجام    واحد كار مي     تنها يك    ساعت   ربع   يا يك   دقيقه

   طـول    سـاعتي    ربـع    هـر يـك      جـواب    كـه    يا معنـوي     مادي   يا خواهش جداگانة     جداگانه   مسئله  هركدام
   حاجـت  بـرآوردن .  دهـد   جـواب    آن   سئوال هـا را در يـك        تواند اين    جواب گو مي    چطور يك . كشد  مي

   وسـيلة   بـه   و سـاعت   زمـان  ر در يك نف  يك  حاجت  با برآوردن  مساوي   ساعت  صدها هزار نفر در يك    
 ميليـون هـا يـا         كـه    خداسـت    فقـط   . نيـست   دهد ممكن    مي   واحد كار  انجام      يك   آن   در يك    كه  انساني

 خداوند  .دهد   مي   انجام   آن   دارد در يك     الزم   زماني   ساعت   يك   هركدام   را كه   ميلياردها واحد كارهايي  
 خدا را    اليؤ س   يا جواب    كاري   به   اشتغال  يعني   شأن   عن   شأن  يشغله ال: دفرماي  كند مي    مي  خود را تعريف  

 پيـدا    و وجـودي   ذاتـي  توانند انقـالب   انسان ها نمي     نخواهي   خواهي .دارد   كار ديگر باز نمي      به  از اشتغال 
  . خدا گردد  ذات  به  تبديل  است  انسان  ذات  آنها كه  واحدي  يك كنند و ذات
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   خدا تغيير جنـسيت      خلق   ذات   نه  . است   و ممتنع    يكديگر محال    به   ذوات   تبديل   كه   است   شده  ابت ث قبال
   خلـق   ذات  بـه  دهـد و تبـديل    مـي   خدا تغييـر جنـسيت    ذات  هم شود نه  خدا مي   ذات   به  دهد و تبديل    مي
   آنها مبادله  بين  آثار وجودي .ت اس  ديگر مستقل  از موجودات  و موجودي  طبيعت  طور كلي  به.گردد مي
   كـه   تغييـر ذوات   ولـيكن   مـاه   خورشيد روي  گذارد يا كره     خورشيد تأثير مي     روي   ماه  شود مثالً كرة    مي

 منظور  . نيست  ممكن  خورشيد شود يا برعكس  جنسيت  به تبديلو  خود را رها كند   جنسيت  ماه بگوييم
   ديگر شـود يعنـي       انسان   هستي   به   تبديل   انسان   يك   مثالً هستي    كه   است   اين   و تغيير جنسيت    از تبديل 

   بخـواهم  اگـر مـن  .  را بگيرد و او شود  ديگر جايش    خود را رها كند و نابود گردد تا هستي           هستي  انسان
 را پيـدا   شـما    تا موجوديت    نابود شوم    خود را رها كنم      موجوديت   بايد من    شويد پس    و شما من    شما شوم 

  . اسـت   محال  را پيدا كنيد و اين  من  خود را رها كنيد نابود شويد و موجوديت      موجوديت   و شما هم    كنم
   هـم  دانيـد مـن    را شـما مـي       و آن چه     شما را پيدا كنم      و دانش    شما يا هنر و علم       صفات  توانم   مي   من  البته
   نابود شوم    من   وقتي   يكديگر نيست    دو فرد به     يا تبديل    تغيير جنسيت    اين   شما وليكن    و هم چنين    بدانم

   تبديل  مخصوصاً اگر اين  .  باشد   من   نابود شويد وجود نداريد كه       كه   و شما هم     شما باشم    كه  وجود ندارم 
   نامتنـاهي    حقيقـت    خـود يـك      ذاتي  جنسيت  خداوند در  . باشد   خالق   جنسيت   به   مخلوق   جنسيت  تبديل
   ولـيكن    ديگـر نيـست      جنسيت   خود به    جنسيت   تبديل   و قابل    و تبعيض    تجزيه   تغيير و قابل    بل قا  است

 و    شـده    تركيـب    و روح    مـاده    انسان ها از دو اصل       يعني   است   تركيبي   جنسيت   يك   مخلوقات  جنسيت
   و تبعيـضند صـفات    تجزيه بلاند قا  درآمده  انسان  يك  صورت  به حالي كه اند و در  شده  انسان   به  تبديل
 مجـرد     حقيقـت    او يـك     طـور نيـست      خدا اين    جنسيت  شود وليكن    و زياد مي     آنها كم   جسمي  و  روحي

 خـدا در    جـزء وجـودش    وجـود او مثـل    و كل  است  وجودش  كل  از وجود او مثل     جزئي ،  است  نامتناهي
   عـالم   از كـرات  اي  يا كـره   كوهي  ساخت  به   ارتباط   گويي   كه   است   چنان   و حشره    مورچه   با يك   ارتباط

 خورشيد ما     چشمة   كه   است   خدا مكشوف    و براي    در برابر خدا آن قدر وانمود است         اتمي   ذرة  دارد يك 
  توانيم   و بهتر مي    بينيم  تر بهتر مي    تر را از اشياء كوچك تر و تاريك         انسان ها اشياء بزرگ تر و نوراتي      

 آن قـدر    خلقـت   عـالم   اوليـة   يا ذرات  بيني  ذره  و شايد حشرات  كنيم  تصرف  بزرگ تر است    در آن چه  
  اي  ذره  كه  مطلق  او در تاريكي  نيست  خدا چنين  نباشد وليكن  رؤيت  قابل  انسان  براي  باشد كه كوچك
 خورشيد   را در چشمة  چيزي  كهداند بيند و مي  مي  آن چنان ، در آن جا نيست  نور و روشنايي  اي  يا سايه 

   آفريدم  گانه  سه شما را در ظلمات: فرمايد  مي  و بينايي  كشف  قدرت  اين  تعريف داند براي بيند و مي مي
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   مغز انـسان   مطلق  تاريكي  در آن   تاريك   و رحم    تاريك   اتاق   تاريك   مثالً شب    يعني   بيافرينم  و توانستم 
   ايـن    بـه    خـالقي    ذات   نيـست    ممكن .كند   مي  سازد و مهندسي     مي   است  مو باريك تر    از   كه  را با اعصابي  

   يك  است  چطور ممكن  بدهد پس  خود را از دست  و توانايي  گردد و قدرت  خلق  ذات  به  تبديل كيفيت
 حاجتمنـد يـا      ت پيدا كند و ميليون ها حاجـ         بر ميلياردها ميليارد انسان      وجودي   احاطة   چنان  نفر انسان 

   اوالً انسان هاي  كه  است  اين  جواب. دارد بدهد  الزم  وقت   ساعتي   ربع   هركدام   را كه    پرسش گران   پاسخ
   و هنرشـان   صـفات   ولـيكن   اسـت   انسان  و وجودشان شوند ذاتشان  مي   الهي   و قدرت    علم   مجهز به   كامل
 پيـدا كنـد و بـر          مختـصري    اطالعات   توانسته   هر انساني   ههمان طور ك  . باشد   مي   و هنر الهي     الهي  صفات

   قابل   انسان   و قدرت    علم . آورد   به دست    هم   بيشتري  تواند اطالعات    پيدا كند مي     آگاهي   جزئي  چيزهاي
 نفـر     خـود را در برابـر يـك         االتؤ و س    ميليون ها نفر خواهش      آن جا كه    اين كه   و ديگر    است  گسترش

شـود    مـي    رؤيـت    ميليون هـا نفـر قابـل         برابر همان    نفر انسان    يك   فوري .كنند   مي   مطرح   زمان   امام  مثل
   جـا سـخن    در يـك  . نفر اسـت   يك  گوينده  است  رؤيت  قابل  در تلويزيون  كه  صورت هايي تقريباً مثل 

 ميلياردها   به  نفر تبديل  يك  گويي كند كه  پيدا مي  نمايش  چنان  با هر انساني  در ارتباط گويد وليكن مي
  شـوند وقتـي      مـي    ديده   برابر هر انساني     راديو و تلويزيون     بدون   آخرتي   كامل   انسان هاي   . است  نفر شده 

بينـد و      باشد او را در برابر خود مي         در هر جا كه     كند هر انساني     مي  شود و سخنراني     ظاهر مي    زمان  امام
 ظاهر    او را برابر هر انساني       صورت ،كند   مي  شنود زيرا خدا با او هم كاري        د مي  خو   زبان   او را به    سخنان

  تواند ادعا كند كه  مي  در هر جا هست  هركس گويد در نتيجه  مي  سخن  او با هر انساني كند و از زبان مي
   امـام   در حكومـت    انـسان هـا     ديگر اين كـه    و     گفته   را پاسخ   الشؤ س   و جواب    ايستاده  رويشه  ب  رو  امام
  االتؤسـ و  شوند     مي   مربوط   زمان   امام  ها به    واسطه  گيرند و از طريق      قرار مي    عجيبي   نظام   در يك   زمان

   كـه  انساني. كند  پيدا نمي    انسان ها ارتباط     تمامي   خود به    امام .گيرند   مي  كنند و جواب     مي  خود را مطرح  
   بـين   .تـر اسـت      پايين   چند درجه    بلكه   نيست   و قدرت    در وسعت   ام ام   و مثل    است   بعد از امام    در درجة 

   آن  شـود بـاز بـين        مي   هزار نفر واسطه     نفر بين    يك  شود گاهي    مي   واسطه   بعد از خود و امام      انسان هاي 
   كيفيـت    همين   به .شود   باالتر مي    بعد و نفرات     نفرات   بين   واسطة   باالتر است   اش   درجه  هزار نفر هركدام  

شـوند و      مـي    مربوط   مركز توليد برق     به   سيمي   از رشته    هركدام   كه   برقي  ها يا صنايع     برق   چراغ   اين  مثل
  گيرنـد مثـل      قـرار مـي      كامـل    در نظـام     كيفيـت    اين  گيرند انسان ها به      مي   مركز نيرو و روشنايي     از آن 

 يا    دو برگ    يكي   درخت   اين  كشد در نوك     سر مي    آسمان   به   مخروط   شكل   به   كه   يا سروي    كاج  درخت
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   بـرگ هـاي  .كنـد   پيـدا مـي   هـا كثـرت    برگ ها و شـاخه   پايين  به  درخت  و از نوك    بيشتر نيست   شاخة
 و    درخـت    تنـة    بـه    برگ ها عاقبت     باالتر متصلند و تمامي     هاي   برگ ها و شاخه     تر به   تر و پايين   كوچك
   به  ترتيب  اين  انسان ها به.گيرند ها مي  واسطه  خود را از طريق  و غذاي آبو د شون  مي  مربوط  آن  ريشة
گيرد   قرار   جمعيتي   در رأس    كه  شوند و هركسي     مي   خدا مربوط    مقدس   ذات   او به    و از طريق     زمان  امام

 بعـد از او دارنـد يـا           نفـرات    كـه    و دانـشي     علـم    خود پيدا كند مجهـز بـه         به  صد نفر يا هزار نفر وابستة     
  يـوم : فرمايد   مي   كند خداوند در قرآن      آنها را اداره     واحد همة   تواند در آن    گردد و مي     آنها مي   احتياجات

  انـد بـه      در دنيا داشته     كه   پيشوايي   وسيلة   را به    و جمعيتي    هر قوم    كه   روزي   يعني  بامامهم اناسٍ     كّل  نأتي
   زمـان    امـام    يكـديگر و در انتهـا بـه         ها بـه     واسطه  ها از طريق    و انسان   كنيم   مي   يا خدا مربوط     زمان  امام

   و خـدا مربـوط       زمـان    امـام    به   واسطه   بدون   تنها و مستقل     خودش   هر انساني    اين كه   نه. شوند   مي  مربوط
   يـك    نفر بـه     هزاران .شوند   مي   مربوط   وحدت   به   كثرت   انسان ها از وضع      ارتباطات   اين  شوند در نتيجة  

   باالتر فيض    از مقام    نهري   انسان ها مثل     كيفيت   همين   نفر ديگر به     به   يكي   آن   نفر مثل   نفر و باز هزاران   
 در   هم  ارزاق.شود  پيدا نمي  تزاحمي كوچك ترين رسانند و  افراد بعد از خود مي گيرند و به  مي و بركت
 در همان   خواهش  محض  دارد به خواهد و الزم  مي  آن چه  هر كسي يعني   است  و حكمت  علم   مثل  آخرت
 قرار   و فضايي  و زماني  جهاني  عجيب   انسان ها در نظام      ترتيب   اين  شود به    مي   خلق   برايش   هست  جا كه 

 و  حيرت   كسي شود و براي  پيدا نمي اي  وقفه گيري   و فيض رساني   در فيض  هيچ كس   گيرند و براي    مي
  .آيد   وجود نمي  به سرگرداني
   كيفيـت    چـه    و بـه     راه   كند و از چه      كند و چطور زندگي      چه   انسان   كه   بدانيم   است   الزم   بحث  در خاتمة 

   گذشـته    بحث هاي    از متون  . خدا و اولياء خدا باشد       خدا و خلق     مطلوب   شود كه   بداند و بخواند تا چنان    
 ببيند   او را چنان  مجهز باشد تا هركس  سرمايه اي   بايد به    انسان   هدف   اين   به  رسيدن   براي   شد كه   مسلم
 خـدا و    مطلـوب   بـاال يعنـي    گانـة   سه خواهد و در جهات  مي  ببيند كه   را چنان   خواهد و او هركس      مي  كه

 از مـادر متولـد        كـه   ي روز   انـسان    كـه    اسـت   بـديهي .  باشـد    نداشته   نقصي   خدا، و اولياء خدا شدن      خلق
 خـود     هـست    اگر چنان كه    . باال در حد صفر است       گانة   سه  هاي   با نعمت ها و سرمايه      شود در مقايسه    مي

كنـد     مـي    احساس  شناسد كه    خود را نمي     خود نيست    مطلوب   خدا را بشناسد خواهد ديد كه       خدا و خلق  
 زيرا    نيست   هم   خدا وخلق    مطلوب  كيفيت   همين  به ،باشد   مي   و قدرت    فاقد علم    است   موجود ناقص   يك
   چيز و  همهو كند   پيدا نمي  مشتري  بازاري  در هيچ  موجود ناقص.خواهد  مي  را كامل چيزي  هر كسي هر
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  . باشد  بايد در حد كمال مخصوصاً انسان
   كيفيت  چه  به  چگونه  راهي  از چه باال  گانة  سه  در جهات  مطلق   كماالت   اين   بدانيم   است   در اين جا الزم   

 خـود خـدا و     مطلـوب   بـسازد كـه   تواند ما را چنان  مي  كسي  چه . ظهور است    قابل   شرايطي   چه  و برطبق 
 خود را   هم  من،خواهند  مي  ببيند كه  ما را چنان  هم  خلق، مي خواهد  ببيند كه  خدا ما را چنان ، باشيم خلق
ـ    كـه    خـواهش هـايي     در بعضي )  ع( موال   كنيم   مي  مشاهده  .خواهم   مي   كه   ببينم  چنان  خـود دارد    ا خـداي   ب
   مـن    كه   هستي   خدايي   تو چنان  ا، پروردگار  يعني   كما تحب    فاجعلني   كما احب    انت   اللهم :دارد   مي  عرضه
  داري   و آدم  عالم لقت از خ  كه  و هدفي  بندگانت  خود به  خود و محبت  و ربوبيت  در خدايي  دارم دوست
   هـستم   آيا چنان  كه  از خود خبر ندارم ليكن   كمال  يا در مطلق  هستي  مطلق  در كمال ، نداري  نقصي  هيچ
 و   خـود باشـم    مطلـوب   كه  هستم  آيا چنان.  باشم  نداشته  و نقصي    و در برابر تو عيبي       تو باشم    مطلوب  كه

 از تو    . باشم   خدا هم    خلق   مطلوب   تا در نتيجه     ندارم   و نقصي    عيب  ،ام   رسيده  لق مط   كمال   به   و بدانم   ببينم
   مـن   بـساز كـه    يا چنـان  خواهي  خود مي  بساز كه    تو مرا چنان    ، من   موالي  ، پروردگار من   كنم   مي  خواهش

  .  باشم  نداشته  و نقصي  و در وجود خود عيب خواهم خود را مي
  مـن ،  پروردگـارا :گويـد  كنـد مـي    واگذار مي  خدايش  وجود خود را به      كامل  و صنعت    كامل   ساخت  اين
   علـم    تو چنان    ولي   تو باشم    و مطلوب    محبوب   كه   بسازم   خود را چنان     كه   ندارم  قدرتيو     علم   چنان  يك

 تـو   . آورم   تو مي   عميرات ت   كارگاه   وجود خود را به      و ماشين   سپارم   تو مي    خود را به     پس  ، داري  و قدرتي 
   بـودم   اگر چنـان  دانم  و حتماً مي  تو باشم  و محبوب   مطلوب   بساز كه    چنان ، خواهي   مي   بساز كه   مرا چنان 

   سـاخت   در نتيجـه  .  باشم   مي   خود يا بندگانت     و محبوب    مطلوب   كه   چنانم   تو بودم    و محبوب    مطلوب  كه
 تو   خود را به  جز اين كه   به   من :گويد  كند و مي     خدا واگذار مي    ود را به   خ   و ايماني   علمي و     فكري  روحي
  .  ندارم اي  سرمايه  تو واگذار كنم  خود را به  و موجوديت  كنم تفويض
   ايـن  ،رسـاند    مي   مقامات   اين   اطهار را به     ائمه   كه  اي   سرمايه   بزرگ ترين   كنيم   مي   مشاهده   رابطه   در اين 
 بـا  .برند  كار نمي  به  و شعوري  خود اراده  ساخت كنند و از خود براي    خدا واگذار مي    ود را به   خ   كه  است
   كـه   دانـيم    چيـز را مـي       يـك    ما فقـط   :گويند   مي .كنند   نمي   و تصويب    طرح  اي   خود نقشه    خود براي   رأي

   خـدا مـستهلك     د را در ارادة    خـو    و ارادة    خود واگذار كنيم     خداي   خود را به     اين كه   آنو     است  درست
كـرد مـا       مـي    مـا را طـرح       وجـودي    و هندسـه    ساخت   مادر مي    خدا ما را در رحم       آيا آن جا كه     .گردانيم

     خدا تكليفي  يا براي  خدا بدهيم  خود را به  ساخت  و نقشة  كار ببريم  به  در آن جا رأيي توانستيم مي
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  . بساز تا بهتر و زيباتر باشم  و چنان  مرا چنين  و هوش  مرا و عقل  و گوش  خدا چشم اي   كه  كنيم معين
 و    وجودي   ساخت .  نداريم   نقشي   خود كوچك ترين     ابتدايي   در ساخت    ديگري  ما انسان ها و هر مخلوق      

 دنيا   به  سالم  و ساخت  سالم  با بدن  كه  و اكنون  اوست  خدا و ارادة  دست  ما صد در صد به  خلقت  هندسة
  در حـد صـفر    و اخالق  و عقل  و ايمان  و علم  و فكري  روحي  از نظر ساخت  كه كنيم  مي  مشاهده  ايم  آمده
   نرسـيم    و ايمان    عقل   در ما به وجود نيايد به        و تغييراتي    روز  تولد بمانيم      وضعيت   اگر در همين   . يمهست
   بـه    و اال بـار سـنگيني        باشـيم    و درندگان    الشخوران  مة  بايد طع     كه   بيشتر نيستيم    و خوني    گوشت  قطعه
 و   نداشـتيم   به جز تـسليم     اي   سرمايه   در رحم    همان طور كه     سپس .  خود يا پدر و مادر خود هستيم        دوش
 خـود را      و رمـز تكامـل       بايـد راه     كيفيـت    همـان    به   هم   عالم   در اين  ، خدا بود    ما به دست     مقدرات  تمامي
   و تـسليم     خود رها سازيم     خداي   دامن   خود را به     كه   است   اين   موفقيت   راه   بهترين   كه   و بدانيم   مبشناسي
 در    خـدا واگـذار كنـيم        خود را به     مقدرات   نكنيم   مداخله   و فكر خود در كاري       رأي   به   خدا باشيم   ارادة

   اطاعت   در راه    طريق   اين   به     جز اين كه     به  ما ، خدايا  : و بگوييم    باشيم   و مخلص    خالص   و بندگي   اطاعت
   كـه   خـدا، تـو مـا را چنـان      اي .دانـيم   نمـي   چيـزي   و برويم يم، بياي  باشيم   و قعود داشته     قيام  تو  و بندگي 

 و رمـز    راهبهترين .   كن  ما را برطرف   جودي و   و نقايص    كن   تربيت   داري   و دوست   داني   و مي   خواهي  مي
 و    خالـصانه  .  است   در زندگي    و اخالص   خواهد خلوص    خدا مي    كه   باشيم   ما چنان   كه   موفقيتي  ن چنا  يك

 و    كـم    و بـه     دهيم   خود را انجام     وظايف   باشيم   خدا داشته    رضاي   جز جلب    هدفي   اين كه    بدون  مخلصانه
   كه   قرار دهيم   خود را در كارواني     . باشيم   نداشته   و چطورها كاري    ها و چگونه     و كمال   ها و نقص    زيادي

   جـز خـدا چيـزي        را كـه    هدفي   بي     چنين  يك.   خداست   كاروان  كند و قائد اين      مي   خدا حركت    سوي  به
  .گويند  مي  اخالص ،گوييم  و نمي خواهيم نمي

د و   ر   باشـيم    و مخلـص     خـود خـالص     ر هـدف   اگر د  ،كند   مي   خود معرفي    را در كتاب     خداوند مخلصين 
 خـدا مـا را     دهـيم   خود را انجـام   به  محوله  وظايف  حال   و در عين     باشيم   خود نداشته    بر مقدرات   ايرادي
   خدا را بـه دسـت        خود خدا و خلق      براي   محبوبيت   يعني   بزرگ   سرماية   نوع   سه   آن  پروراند كه    مي  چنان
   راز و رمز آن را   كه خواهيم  و مي كنيم  مي طالبه را م  و نيايشي  گرايش  چنين  يك  از خدا توفيق آوريم

   . خواهيم  ما مي  چنان كه خواهد نه  او مي  بسازد كه  ما ياد دهد و ما را چنان به
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