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ِ  ول  ل  ف   َ  هُ اء  ذ ج    ر ا ت  ن  س ُ                                       1ِو عُ ض 

 بهشتت شتهر   ایت و  فاضله ۀنیمد یسوهب تیبشر جامعه حرکت خط میترس ندبه یدعا

اطهتار    ائمه حکومت شعاع در که است یزندگ نوع کی بهشتشهر  ای فاضله ۀنیمد. است

 نائتل  قتدرت و  نعمتت  نهایتت بی بهآنها  تیوالو  حکومت ۀریدادر  هاانسان. شودیم ریدا

را در  تیبشتر   کته  استت  اتیح آب ۀچشم همان ،هاآن تیتربو  هاآن ماتیتعل. شوندیم

در  کته  انددهینام  ایدن یزندگرا  انسانبر  هاانسان حکومتاند. گذاشته آن به وصولانتظار 

و  ینتاامن و   خوفو  مرضو  مرگبا   مألذا تو دیآیموجود هب هاانسان ریتقصقصور و  ریمس

بتر    ایت   ختود بتر ختود    حکومتت در  کهندارند  قدرتهرگز  هاانسان .است عدالتو  ظلم

 یخواهنباشد، برسانند.  یمرضو  مرگ آندر  که کامل یسالمتو  تیامن بهخود را  ،گرانید

 یکشتارو  قتلو  مرضو  مرگو با  بوده جاهالنه اعمال مغلوب هاآن عالمانه اعمال ینخواه

 قابتل  هتا آن یبترا  یزندگو  روندیم مرگ خوابه ب کنندیم دیتول گرانیدخود و  یبرا که

 انستان خدا بتر    برجسته  اءیاولخدا و  حکومت ریمسدر  آخرت یزندگ کنیول ستین دوام

 آندر  .خواهد بود منزهمبرا و  طیتفرو  افراطو  ریتقصاز قصور و  یزندگ آنو  شودیم ریدا

تتا   تیت موفق ارقتام و  کنتد یمت  دایت پ تنزلصفر  ریزصفر و  به زحمتو  رنج رقم حکومت

 هتا انستان  یبرا یابد اتیح طیشرا شده لیتعط مرضو  مرگ عوامل. رودیمباال  نهایتبی

و  شتود یمت بتاز   انستان  یبرا آسمانو  نیزماز  برکتو  ریخو  فرج یدرها. شودیم فراهم

 اعتتدال در  هتا انستان  یزنتدگ و  عتیطب عوامل. شودیم بسته بتیمصو بال و  رنج یدرها

 بته او  .است السالم هیعل زمان امامعصر  یول حضرت ،یزندگ آن فاتح. ردیگیمقرار  کامل

 آب ۀچشم. او دهدیم خاتمه است ستمو  ظلمو  مرضو  مرگبا  توأم که یائیدن یزندگ نیا

 غمبرانیپ یتمام و اجدادش آباء و او همراه به. دهدیم هاانسان به یابد اتیح، است اتیح

 یزنتدگ و  هتا انستان . وجتود  شودیم       شروع هاآن یابد اتیح و گردندیمبر یزندگ به

 جته ینتدر  .دهدیم خاتمهرا  ریغ به ظلمو  نفس به  و ظلم کندیمو داد  عدلرا پر از  هاآن

 بته گردانتد و  یبرمت  یزندگ بهرا  مردگان. کندیم دایپ خاتمه کشتارو  قتلو  مرضو  مرگ

او  تیت وال. کنتد یمت  ختارج  یزندگ ۀطیحرا از  منافقو  کافر. دهدیم یابد اتیح زندگان

 . ندارد وجود مرض و مرگ خدا حکومت در و خداست حکومتاو  حکومتخدا و  تیوال

 فاضتله  ۀنت یمد کته  است حضرتآن حکومت سویبه هاانسان حرکت خط ندبه یدعا 

 فترج  بته  یطیشرا چهبا  دیبدانتا  دیبخوان دقترا با  ندبه یدعا ریتفسو  شرح .خواهد بود
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  :ندبه یدعا یگذار نام لیدل و ندبه یمعنا
 یمعناابتدا  .است الزم مقدمهدر  یمطالب ندبه به فهیشر یدعا نیا یگذارنام حیدرتوض 

 .شتود یمت  استتعمال  معنا دو در غالباً آن رمشتقاتیسا و مندوب و ندب و ندبه لغت .ندبه

باشتند   داشته هاانسان است مستحب که یاخالق و اعمال یعنی، مستحبات یمعنا به یکی

 یدعاهتا ها و نافله امثال ؛شوندیم واقع متعالخداوند  محبوبو  مطلوب هاآن انجامبا  که

 انسان کی فراقدر  هیگر ،گرید یمعنا .آن امثال و ضیمر ادتیعو  قرآن قرائتو  یمستحب

 یهتا هیت گر .استشدهاو مبتال  فراق بهو  ورزدیم عشقاو  به که یانسان، مطلوبو  محبوب

 گفتته اگر با مد  که نامندیم  بکاء شودیم یناش هامرضو  مرگو  هابتیمص از که یمعمول

 .استت  صتدا یب هیگرباشد  مدیباگر  و استصدادار  هیگرباشد  داشته همزهشود و درآخر 

 محبوب شخص وصالدر انتظار  انسان کهباشد  مطلوبو  محبوب شخص فراقدر  هیگراگر 

 تیشخص نیتربزرگ کهنیا بهو نظر  نامندیم ندبهرا  فراق هیگر نیچن کی ،کندیم یزندگ

 زمتان  امتام  شخص ،اءیاولو  اءیانب یتمامو در نظر  خدا خلقخدا و  در نزد  مطلوب محبوب

 آن فتراق  بته هستتند و   حضترت  آندر انتظار ظهتور   کهخدا  بندگان ،است السالم هیعل

و  دهنتد یمت  نیتستک  ندبته و  هیگرو انتظار را با  فراق بتیمص نیا ،اندبزرگوار مبتال شده

شتوند.   لیناخود  محبوب وصال به که یروزتا  دهندیم آرامش یروانخود را از نظر  یقدر

 ،او فرزندانو  آدم خلقت یابتدا هماناز  متعالخداوند  که میبدان یستیبارا  قتیحق نیا ما

 هتا انستان  یبترا  توانتد یم که دادهقرار  محبوب اریبس تیشخص کیرا در انتظار  تیبشر

 متعتال باشد. خداونتد   خیتار یانتها تاابتدا  از تیبشر یتمام فرجبسازد و  یبهشت یزندگ

 یزنتدگ  بهشتدر  کهداد  اجازه آنها به یمدتو  دیآفر یبهشت یزندگرا ابتدا در  و حوا آدم

ختود   فرزندان به ندهیآخاطر بسپارند و در  بهو  نندیبب را آنو مناظر  بهشت منازل ،کنند

و حتوا   آدمخداوند  کهنیا لیدلبگذارند.  یبهشت یزندگدر انتظار  زینرا  هاآنخبر دهند و 

و  یالیت خ مستئله  کیت را  یبهشتت  یزندگ مردم کهبود  نیهم دیآفر یبهشت یزندگدر  را

 کته  استت  قتیحقو  تیواقع کی یبهشت یزندگ کهبدانند  بلکه ؛اورندین حسابه ب موهوم

 کته  یاساست  ۀمستئل  میبتدان  یستیباجا  نیادر  کنیول ؛کرده آماده هاانسان یبراخداوند 

 ؟بتود  چته بود، و حوا  آدم یبرا یبهشت یهابرکتو  هانعمتو  هالذت یتماممبداء و مصدر 

 ایت بتود و   نقتره از طتال و   یقصترها و  هتا وهیت مو نهرها و  هابوته گلو  هادرخت همان ایآ

 دانتش و  علمبا  بودند و تیتربو  میتعلمصدر و مبداء  که یدانشمندخردمند و  یهاانسان

در  است اصل چه آن ایآ ؟آورند وجودهب انسان یبرا یبهشت یزندگ کی توانستندیمخود 



 

 

بتا   کته  یعتارف و  عالمو  کامل یهاانسان ایو  است بهشت یهانعمتو  هاوهیم یبهشت یزندگ

 ؟دهندیمقرار  کرامتو  عزت اوجرا در  هاانسانخود  دانشو  علم

  بود چه بهشتدر  آدم گناه لیدلو  آدم گناه 

 انستان  تیترب از ریغ انسان خلقت کهشود  معلوم هاانسان یزندگ در قتیحق نیا یستیبا 

 ،شتود یمت استتوار   خلقتت  اصول بر یتیتربو قواعد  است تیترب شهیر ،خلقت چه اگر .است

 است تیترب، استبشر  هالکت ۀیما نکرده یخدا ایبشر و  سعادتو  نجات ۀیما چه آن کنیول

 یلت یخ افراد بشتر را  یتمام خلقت کنواختیو  یکلطور ه ب تونیز ۀسور. خداوند در خلقت نه

 و علیلن ِعلا بته  یاعده که دهدیمخبر  تیترب ریمسدر  کنیول ؛کندیم فیتوص کاملو  خوب

لِ   ف   نسلا   ِل  ا قن لل  د خ  ق لل   »:دیفرمایم .روندیم نِلسافل ِسفل به گرید عده  هُ دن  د  ر    ُثر  ،یم قلوت   ن  حس 

 یطوراست؛  شده یمهندس قوامو  نقش نیبهتردر  ،خلقتاز نظر  انسان یعنی. 2«ن  لاف  س   ل  سف  ِ  

و  میعظ مخلوقات همه نیا کهنیا. خداوند با ستینتصور  قابل  خلقت نیااز  تریعالبهتر و  که

 ،گتر ید یزهتا یچو  فرشتتگان و  یکرست و  عرشو صحرا  ایدر آسمانو  نیزم ،دهیآفر بیعج

 نتداده  متدال و  نشان  خود بهو  نکرده  فیتعرو  فیتوص عظمت بهجا خود را  چیههرگز و در 

و  رستاند یمت  دانشو  علم کمال بهرا  انسان کهاز آن پس دهیآفررا  انسان کهجا آن . مگراست

لِ   للاُ  ک  بلار  ت  ف   »:کنتد یمت  فیت تعرجتا ختود را   در آن ،دمتد یمدر او  حکمتو  علم روح  نُ حس 

 دگاریت آفر نیبهتر ۀکلم نیا. است دگاریآفر نیبهتر که است برکتبا  یلیخ. خداوند 3«ن  قال  ِل  

 کیت  بته را  خلقتت  عالم. اگر است انسان آنو  کندیم ذکر دگانیآفر نیبهتر  با طارتبارا در 

و  مخلوقتات  ۀیت بق .است انسان فقط آن مالکو  خانه نیا صاحب ،میکن هیتشب یمسکون ۀخان

 یآل هاآن خلقتو  ندیآیم حساب به خانه اهل  ،اجاتیاحتو  تجمالتو  ناتیتزئاز  موجودات

 کته  یکست و تنهتا   شده خلق انسان یبرا ،هست هرچه ۀمیضمه ب خانه نیا. باشدیم یتبعو 

 نیهمت  کنتد  استتفاده  آسمانو  نیزمدر  هست چه و صحرا شود و از آن ایدر مالک تواندیم

 علتت  یمنهتا  یخلقت بود و  عبثلغو و  عالم خلقت ،نبود انساناگر  که یطور به .است انسان

و  یقدست  ثیحتد . نامندیم سفاهترا  آن که هدف بدون یخلق یعنی ؛بود آمدهوجود هب یغائ

 یبترا  هست چههر  که دهدیمخداوند خبر  کهجا آن .کندیم دیتائمعنا را  نیا هم قرآن اتیآ

 :دیفرمایم دهیآفر انسان
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ر »       ا ف   و   وِت  م  ِلسر  ف  ا م   ُک ل   ر  س  لع  ن   ُک یل  ع   غ  ِس ب   و   رض  ِلأ م  ل هُ م  ی  و  ُهل ،4ة  ن لط  َ   و   ة  ر  اه  ظ  َِّلر 

 «5عا  یج   رض  ِلأ  ف  ا مر  ُک ل   ق  ل  خ  

 نشیآفتر و  خلقتت را در  انستان  اصتالت  ،است قرآن اتیآاز  هیآ سهدر  که جمله سه 

 چه و آن شده خلق هاانسانشما  یبرا هست نیزمدر  چههر  :دیفرمایم که کندیم تیتثب

و  نیزمت در  چته  از آن دیتوانیم که دیهستشما  یعنی ؛شدهمسخر شما  هست آسماندر 

را (  تیت معنوو  تیماد)  یباطنو  یظاهر یهانعمت  و خداوند دیکن استفاده هست آسمان

قترار   خطتاب  طترف را  انستان خداوند  یقدس ثیحدو در  است دهیآفر فراوانشما  یبرا

 :دیفرمایم دهدیم

  «6جیلل    ک  قتُ ل  خ   و   کجل  ل    اء  یش  ِل   قُت ل  خ   ،نسا ُ ِل   اُّی  ِ  » 

 داستتان  .کتردم  خلتق ختود   یبترا و تو را  دمیآفرتو  یبرارا  زیچ همه من انسان یا 

 کته  را فرشتتگان خداونتد   .کنتد یم دیتائ را معنا نیهم آدم ۀسجد به فرشتگان تیمورأم

و  تیت ماد ستنبل  کته را  سیابلت  نیهمچنت هستند و  تینورانو  تیروحانو  تیمعنو سنبل

باشتند.   آدم اریاختدر  یعنی. کنند سجدهرا  آدم که کندیمهر دو را امر  نیا ،است عتیطب

و خداونتد بهتتر و    است خلقت عالم شاهکار ،انسان که است روشنو  واضح الاقل باالخره

 ندارد. یمخلوق، انسانباالتر از 

 :خلقت انسان  تیفیکدر  یبحث

بعتد از    و میکنت  بحتث   آدم خلقت تیفیکدر  یمختصرابتدا  است الزمجا نیا در       

 اختالفات نیا یتمام که میبدانتا  میکن یریگیپرا  تیترب ۀمسئل ،خلقت تیفیک به یآشنائ

 نیتی عل در اعال یگریدو  ردیگیمجا  نیالسافلاسفلدر  هاآن از یکی که تیبشر ۀجامعدر 

 ۀهمت . شتود یم دایپ درکات ایو  درجاتو  مراتبچقدر  ،نیاعالعل والسافلین  اسفل نیبو 

افتراد بشتر    یتمتام  ،خلقتاال در  و ؛است انسان نادرستو  درست تیترب محصول هانیا

 انتواع ابتتدا   ،انسان خلقت شناخت یبرااند. شده دهیآفر نقص بدونو  کنواختیو  کجوری

در وجتود   نتوع از هتر   یانمونه شیدایپ آنو بعد از  میآوریمنظر  بهرا  موجودات مختلف

خداونتد   موجوداتو  مخلوقات اگر که میبگوئ  میتوانیم دیشا .میکنیم یادآوریرا  انسان

 ینامتنتاه  بته  کینزد ،نباشند ینامتناه تیمادو  تیروحاناز نظر  آسمانو  نیزمدر  متعال

 یمتنتاه  یدورو  یکینزد. استصفر  نهایتبیبرسد در برابر   هرجاه عدد ب گرچه .هستند
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 ؛ستتند ین ینامتناه آنافراد  ایو  مخلوقات انواع میگوئیم جهت نیااز  .است غلط ینامتناه به

 یستوا  یعنت ی ،شتوند یمت  فیت تعر شمارشعدد و  به عالم مخلوقات کههستند  یمتناه بلکه

و  اشتاره  قابتل  کته  یعتدد  یواحتدها و  هستتند  یعدد یواحدهاخدا  خلق .خداوند متعال

خداونتد   و  استت اعتداد   یذات الزمه یتناهو  تیمحدود رایز ؛هستند یمتناه اند قهراًشماره

 مشخصتات و  دانتد یمرا  مخلوقات شمارش که کندیمادعا  میمر ۀسوردر  قرآندر  هم متعال

 بته را  هیاحصتائ و  شتماره  نیا که دهدیمخبر  هم نیاسی سورهو در  7شناسدیمرا  هاآن همه

 ۀشتمار  یعنت ی. 8«نم ب  مُ  مامم ِ   ف   اهُ ن  ی حص  ِ   ءم ش   ُکر  و   :»دیفرمایم که است داده گزارشاطهار  ائمه

 کته  خواهد بتود  واقع مطابق یصورتدر  هیآدو  نیا. میدادخبر  امام بهرا  یزیچو هر  یکسهر 

محتدود خواهنتد    و یمتنتاه  قهراً پس .باشند شمارش قابلو  یعدد یواحدهاخدا  مخلوقات

و  نیزمت  ۀطبقت  هفتو  یآسمان کراته را ب عالم خلقت ،خداوند که است نیابهتر  همهاز  .بود

 کته نیا .نبتود  واقتع  مطتابق  تیمحتدود  نیت ا ،بود ینامتناه عالماگر  .کندیممحدود  آسمان

 کته  استت  لیدل طبقات نیا ،ستارگان عالمو  آسمان ۀطبق هفتو  نیزم ۀطبق هفت دیگویم

 کننتد یمت  یزنتدگ محتدود   عتالم  نیت ادر  کته  یهائتیجمع و قهراً استمحدود  خلقت عالم

 هتا انسان نهایتبیاز  یمترهزار  ده یمسکون ۀخان کی که دیبگوئ دیتوانینم محدودند. شما 

دارد.  الزم ینامتنتاه  ظرف ،ینامتناه مظروف .ردیگینمجا  یمتناهدر  ینامتناه رایز ؛شدهپر 

  هتا آن شتمارش  قتدرت و  هتا انستان  ۀحوصتل در  ،مخلوقاتو افراد  انواع شمارش گرچه پس

 .استخدا محدود  علمدر  ینخواه یخواه کنیول ،گنجدینم

 .دیت اوریبنظتر   بته  تیت روحانو  تیماد عالمدر  ،آسمانو  نیزمدر  را مخلوقات انواعشما   

 بتا بتوانتد   نمونه نیا داشتنبا  انسانا ت دادهقرار  انساندر وجود  یانمونه ینوعخداوند از هر 

 فرشتگانبا  توانستندینم داشتندینم تیروحاناگر  هاانسان .کند دایپ تماس آن رینظ مخلوق

 یختدا بتا   توانستندینمنداشتند  علمبا خبر باشند و اگر  هاآن عالمباشند و از  داشته تماس

 ینتوع خود از هتر   یمادخدا باشند. و اگر در وجود  کالم همو  سخن همباشند  تماسخود در 

 یمخلتوق  چیهت بتا   هتا انسان. ما کنندبرقرار  تماس نوع آنبا  توانستندینمنداشتند  یانمونه

 جمادات یتمام میباش داشته قدرتو اگر  میدار یگانگی مخلوقات همهبا  بلکه ؛میستین  گانهیب

بتا   وانتات یح کنیولت  ؛میریت گیم بهره هاآنو از وجود  میکنیمرا مسخر  واناتیحو  نباتاتو 

 عتالم از  چرندگان نیهمچنو  خبرندیب چرندگان نوعاز  پرندگان نوع .دارند یگانگیب گریکدی

ختدا   مخلوقتات از  یمخلوقهر  به نسبت یگانگیب احساس عدمو  تماس تیقابل نیا. حشرات
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 هتا آنبا  توانندیمو  دارند یگانگی موجودات یتمامبا  هاانسان که است قتیحق نیا برهان

 ۀنسخ انسان پس .خود در آورند اریاخت بهرا  هاآن همه و مخصوصاً و محشور باشند مربوط

 انستان در وجتود   هتم  یانمونه ،دهیآفر عالمدر  چه خداوند از آن .است خلقت عالم جامع

 نیت ا .خواهد بود عوالم کل مالک انسان ،ثمر برسد بهو  کندها رشد نمونه نیا اگر که داده

 تیت ترب و میتعلت  ریمست در  که استمانند بذر  انساندر وجود  یمخلوق نوعها از هر نمونه

 .رسدیمثمر  بهو  کندیمرشد 

 : بذرها نیارشد  تیفیک 

 مطلتق  کمال سوم تحول که کنندیم دایپ تحول نوع سهوجود خود  ۀداخلدر  هاانسان 

 خود دارند. به مخصوص متصرفاتو  معلومات یهرتحولو در  است

 تحتول  نیت ادر  :تیمادو  عتیطب دانیمدر  انسان یتکاملو  یفکر حرکت ،اول تحول 

و  نباتتات و  جمتادات دارد  میتصتم  کته  یعت یطبو  یمادصد در صد  است یموجود انسان

 نفتع  به یزیچو هر  کسو از هر  دینما تصرف است آسمانو  نیزمدر  چه را و آن واناتیح

و  عتت یطب منتابع از  استتفاده  فقتط  ،دانیم نیادر  یعیطب انسان هدف. کند استفادهخود 

و بتاالتر از   هتا انساندارد.  قبول یماد ۀاستفادرا از نظر  یزیهرچو  یهرکس .است تیماد

 قبتول متورد   ،ونیت عیطبو  ونیمادو استثمار  یرسان بهره ریمسدر  هست چه آن هاانسان

زر  لیدل بهو  داندیم کائناتبر   حاکمخود را محور و  شخص ،دانیم نیادر  انسان. هستند

بتر متا    غلبهو  تیموفقخود را  یخدائ لیدلو  شناسدیم عالم یخداخود را  ،ریتزوو و زور 

بتر   اصل نیابقاء.  تنازع نامه دارند ب یاصل عالم ونیعیطب رابطه نیا در. داندیمخود  یسوا

 یاقتضتا  .استت  تیت موفقو  قدرت کسب ،هاآن تیحاکم لیدلو  است حاکم هاآن یزندگ

 کهدارند  یعیطب حق شرفتهیپقدرتمند و  یهاانسان ندیگویم که است نیابقا  تنازع اصل

ختود فتدا    یالیاستو  منافع راهدر  را هاآنرا در استثمار خود قرار دهند و  افتادگان عقب

دارد  اتیت ح حق ،است هاآن کمک که یزمانتا  ،تیحاکمو  قدرت حفظ یبرا هرکس .کنند

 یموال شیفرما مصداق ندارد. اتیح حق ،است مزاحم ایو تیخاص یب هاآن یبرا هرکسو 

ل  »:دیت فرمایمت  هیت امیبنت  حکومت وصفدر  که اندالسالم هیعل ، علیمنانؤرمیام انیمتق

نُک( دعو ی کو   م   دهنتد ینمت  یکس به اتیح حق هاآن) «9مب    رم ائ  ض   ی  غ  و ِ   مهُل   عا  ف   ن  ّل ِ   )ل  ی رت 

 کته بقتاء   تنتازع  یمعناباشد.  نداشته یضرر الاقل ایباشد و  هاآندر استثمار  که نیامگر 

و  شترفتگان یپ کته  است نیهم گرفتهبقاء قرار  تعاون نامه ب یاسالم اصل مقابلدر  درست

 کته  یکست خود بتا هتر    دوامبقاء خود و  حفظ یبرا که دهندیم حق خود به مندانقدرت
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 افتادگان عقببا  نزاعو  جنگ یعنیبقاء  تنازعببرند.  نیبباشد بجنگند و او را از  هاآن مزاحم

و  جنگتل  قتانون  بته  استتدالل ، تیحاکم نیا یبرا هاآنلذا  ؛خود تیموجودحفظ بقاء و  یبرا

 حتق  یمندهر قدرت  که است نیا جنگل عتیطبو  یعیطب قانون ندیگویمو  کنندیم عتیطب

 وانتات یحماننتد   .آورداستثمار ختود در  بهرا  آن ایو  کندخود  یفداتر از خود را فیضعدارد 

 .استت  مستلط  واناتیبرح جنگل ریش .دهندیمخود قرار  ۀطعمرا  فیضع که عتیطبدر  یقو

 یعت یطب تسلطتر  فیضعبر  تریقوجا  همهو  هاروباهبر  هاگرگو  هاگرگبر  پلنگطور  نیهم

 .باشتند  هاآن ۀلقمو  طعمه یستیباچرا  کهندارند  ترهایقوبر  اعتراض حق ترهافیضعدارد و 

و  تیحاکم حق تحول  نیا. در دانندیم ترهایقو حکم به محکوم خود را هم ترهافیضع دیشا

 ادتریت ز مردم جهل چه. هر است قدرتمندو  شرفتهیپ که است یانسان همان مخصوص یخدائ

 مشتاهده  خیتار ۀگذشتدر  لیدل نیهم به .است تریقو ونیعیطبو  یعیطب یهاتیحاکمباشد 

را در  هتا آناند اند و تا توانستهخود قرار داده بندهو  بردهرا  ترهافیضع ترهایقو که میکنیم

ختود را از   علمو  عقل ضعف لیدل به  هم  ترهافیضع. اندکشته ایاند و زده کارخود  منافع راه

 مشاهده یروز السالم هیعل نیمنؤرالمیام موال .انددانسته ترهایقو برده ،یحقوقو  یقانوننظر 

 هاآنو  بسته طناب بهرا  غالمو  زیکنو مرد  زنحدود صد نفر  فروش بردهتاجر  کی که کردند

 .کنندیم یبررسرا  بردگان آناز  کیهر  دارانیخر. است گذارده فروش معرضرا سر بازار در 

 مطالعته  دقتت  بهرا  هاآن یهنریب ایهنر و  ایو  هاآن یبائیزو  یزشت، هاآن دندان، هاآن سنّ

 ناراحت شدت به منظره نیااز  که السالم هیعلموال  .برندیم نیپائرا باال و  هامتیقو  کنندیم

چترا   کته  رمیت بگ رادیا فروشان برده نیابر  دانمینم :دادند و فرمودند تکان یسر ،بودند شده

و  ضعف لیدله ب که رمیبگ رادیا بردگان نیابر  ایاند و گرفته یبردگو  اسارت بهخدا را  بندگان

 کته  استت  عتت یطب دانیت م نیا .ندارند یآزادو  تیحر حق ؛اندبرده کهدارند  دهیعق ،یناتوان

. شودیم ادتریز عالمو فساد  دتریشد تشانیحاکم ،شوندیم تریقو هرچه ونیعیطبو  ونیماد

و  یهتو و  مال یاقتضا هست هرچه .ندارد تیحاکم دانیم نیادر  یوجدانو  یقانونو  یحساب

و  ونیمتاد  منطتق  کته بقاء   تنازع یجاه ب اسالم مقدس نیداما در  . واست حاکم رجال هوس

ّ ِ یل  ع  ِ نوُ او  ع  ت  » :دیفرمایم. خداوند است رفته کاره ب  بقاء تعاون ،است کفار ِ نوُ علاو   ت  ل  و یقو  ِلتر و   لب 

 تیت فعال یآبتاد و  عمتران و  تیمعصت و  گناه ترک راهدر  همبا  همه یعنی «10ِ   دو  ِلعُ و   ث  ِل  یل  ع  

 روشدر برابتر   قترآن  فرمتان  درست. دینکن یهمکار گریکدیو تجاوز با  گناههرگز در  ؛دیکن

 کتس هر  ،ندیگویم استبقاء  تنازع کهخود  یاصول قانوندر  هاآن .گرفتهقرار  ونیمادو  کفار

تر نگهتدارد و بتا   را عقب افتادگان عقب یستیباخود  شرفتیپو  یبرتر حفظ یبرا ،جلو افتاد
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 نیت ا عکسبتر  اسالم مقدس نید کنیول ؛خود بجنگد شرفتیپو  یبرتر حفظ راهدر  هاآن

 کتاروان  کیت در  کته  دیهست خانواده کیمانند  هاانسانشما  :دیفرمایم .دهدیمدستور 

 قتدم هر روز چند  .دیاکرده حرکت است فاضله ۀنیمدو  بهشتشهر  همان که یاصلمقصد 

 تمتدن وارد شهر  کهجا  . در آندیبرس یاصلمقصد  آن بهتا  دیشویمتر کینزدتر و کینزد

 کته  دارد ارزش یجهان کیبرابر  شما  یبرا یهرانسان که دید دیخواه دیشد یاسالم یواقع

و  دیت اکرده حفظخود  یبرا قدرتو  ثروت یجهان ،دیباش کرده حفظرا  هاآن تیموجوداگر 

 و در شودیم دایپشما  یبرا تیمحکوم دیبرد نیباو را از  ایو  دیگذاشت عیضارا  یانساناگر 

  حرکت راهدر  ،یناتوانو  ضعفدر  ،خود را چرا برادر که دیشویم مجازات تمدن نیآخر آن

 کیت برابتر   پتس . دیانموده  هالکو او را  دیاکردهرها  ینادارفقر و  یهاابانیبدر  ،کاروان

شهر و  آن در هاانسان یزندگ ۀیسرما. شوندیم مجازات ،اندگذاشته عیضا او را که یانسان

و  عبتادت و  اطاعت قیطرخدا از  محبت جلب یکی ؛است زیچدو  یاسالم تمدن نیآخر ای

و  یهمکتار و  ختدمت  قیطراز  هاانسان محبت جلب گریدو  عالمپروردگار  مقام به احترام

 هتا آن دلدر  کته  استت  یمحبتت بذر  تیبشر ۀجامع به یخدمتهر  رایز ؛هاآنبا  یهمراه

 انسان به آخرت یزندگدر  آن یواقع ۀثمرو  رسدیمثمر  بهو  کندیم، رشد شودیم کاشته

 کیت نزد ۀنتد یدرآ دانتد یمت  که اسالم مقدس نید حساب نیا یرو. گرددیمخدمتگزار بر

 مجتمتع  یاستالم  بتزرگ  تمتدن  کیت و در  یبزرگاز ابتدا تا انتها در شهر  هاانسان یتمام

دو  نیت ا بته  اریبس ،کردخواهند  یزندگجا  در آن خانواده کی صورتبه همهشد و  خواهند

و  عتداوت  جتاد یااز  اول قتدم . در است آخرت عالم بزرگ ۀیسرما که داده تیاهم مسئله

 یریجلتوگ  شدت به هاتیمعصو تجاوزها و  هاگناه قیطرو عناد از  بغض شیدایپو  یدشمن

 چته باشتند،   داشتته بد  تین گریکدی ۀدربار هاانسان دهندینم اجازهکه یجائتا  .اندکرده

 مستلمان برخورد دو نفر  یابتدا همان. از است گریکدی حقوق بهتجاوز  که یاعمال بهبرسد 

در  یستت یبا هتا انسان که دهدیمو دستور  کندیم مطرحرا  یعملو  یقول خدماتتا انتها 

 بته برختورد   یابتدا. از انتیختجاوز و  قیطر در نه کنند تیفعال گریکدیه ب خدمت قیطر

 برادرانه افهیقبرخورد  نیدرا یستیبا که کندیم مطرح یسالمتو  سالمباز و  افهیق گریکدی

 اعالم سالم نیابدهند و با  سالم گرید هم بهباشند و  گرداشتهیکدی به نسبت  معصومانهو 

 بته  تیت فیک نیهمت  بته   هستتند و  گناهیب و سالم انسان کیخود  برادران یبرا که کنند

و  علتم  ایو  ثروتو  مال ایباشد و  یمقامو  یمال خواه یارشتهدر هر  افتادهجلو  یهاانسان

 عقتب  نفتع  بته  یافتتادگ و جلتو   یشترفتگ یپ نیااز  یستیبا که دهندیم، دستور حکمت

جلتو   یزنتدگ  خط خود در همراهرا  هاآنباشد و  هاآن خدمتو در  کنند تیفعال افتادگان



 

 

برستد.   آخترت  عتالم  بزرگمقصد  آن به هاآنبا  که یروزباشد تا  داشتهخود  همراهو  اوردیب

 رومندین ۀسوار کی یاعتنائیبمانند  یزندگ ریمسدر  گریکدی به هاانسان یاعتنائیب :دیگویم

شهر  بهخود را  که کنندیم حرکت ابانیبدر  یوقت که باشدیمبرادر خود  با  ابانیبدر  رومندین

تا زودتر  رودیمجلو  .تازدیمرا  اسبش .کندیم یاعتنائیب ادهیپ به سواره آن ،برسانند یبزرگ

 بتزرگ  یاعتنائیبمورد  ،شهر مقصد وارد شد به که یزمانجا  آن که داندینممقصد برسد و  به

و  یاعتنتائ یب نیهم لیدل به او را بلکهخواهد شد و  واقعخدا هستند  اءیاولخدا و  کهشهر  آن

 بهورود  اجازه، است سپرده هالکت دست بهاو را  و کردهرها  ابانیب برادر خود را در که انتیخ

 هاانسان یعنی ؛شده شناخته فاضله ۀنیمد که است یشهر کی آن رایز ؛شهر نخواهند داد آن

شهر  آن نظام. کنندیم یزندگ گریکدیبا  یخواهرو  یبرادرو  محبتو مهر و  تیانسان لیدل به

 یمقرراتت و  قانون یمجر .ندارد پاسبانو  سیپل که است یشهر. است معرفتو  محبت بر پایۀ

 یاذرهو  کننتد یمت  یزنتدگ  گریکدیبا  معرفتو  محبتمهر و  لیدل به هاانسان .ستین کاردر 

و  تیبشتر  نجتات و  ستعادت  ،حستاب  نیت ا یروشهر وجتود نتدارد.    آندر  مفسدهفساد و 

 تیت موجود حفظ یبرا کسهر  یعنی ؛استبقاء  تعاوندر  هاانسان یهمگامو  یابد یخوشبخت

 دیت نماخود استثمار  منافع راهرا در  هاآن نکهیا نه کند کمک گرانید به یستیباخود  قدرتو 

 کمتک  یاستالم  یاله یواقع تمدن کی به دنیرسو  تیبشربقاء  عامل پس. کند استخدام ایو 

 یجتائ  بهرا  هاآنتا  است ماندگان واپس به شرفتگانیپ کمک و مخصوصاً گریکدی به هاانسان

 حرکتت  ریمست در  هتا انستان  میبدان است الزم رابطه نیابرسانند. در  انددهیرس خودشان که

 نتوع  سهبا  ،کندیم میترسرا  آن ندبه یدعا نیهم که یاجادهبقاء از  تعاون اساسبر  یتکامل

مقصتد   کهدعا  نیهم یانتهادر  ینامتناه ثروت رقم سه نیا کهروبرو هستند  ینامتناه نعمت

خواهند بتود   راههیبدر  قهراً نکنند حرکت راه نیاو اگر از  ردیگیمقرار  انسان اریاختدر  است

ختدا و   نقمتجا  همه رایز ؛روبرو خواهند شد ینامتناه عداب رقم سهبا  هم راههیب نیادر  که

روبترو   یالهت  عتذاب بتا   خدا روبرو نشوند حتمتاً  یهانعمتاگر با  .است نعمتاو ضد  انتقام ای

 یزنتدگ در  مخصوصتاً  ،عتالم در  یختال  یجتا . است محالاند خالء گفته که رایز ؛خواهند شد

و  حتمتاً  ،کنند حرکتخدا  اءیاولخدا و  یسوبه ،حق راهاگر در  هاانسان .وجود ندارد هاانسان

. استت  یحتمت  فاضتله  ۀنیمد ایو  بهشت به ورودشانو  شوندیمخدا روبرو  یهانعمتبا  قهراً

در  قهراً .باشند متوقف توانندینمنروند  حق راهو اگر از  گرداندیبرنم راه نیارا از  هاآن یکس

و  جهتنم  آتتش  شیدایت پ ،راه نیت ادر  جته ینت نیآخرو  شوندیم مشغول تیفعال به باطل راه

 حرکتت  یاقتضتا  جهنم ایو  بهشت یعنیدو مقصد  نیا. دهدیمخدا خبر  که است یهائعذاب

 حرکتت  یمعنتا و  مفهتوم  بلکته  ؛ستینخدا  اءیاول ایخدا و  دست به .است راههیب ایو  راهدر 



 

 

 تیت حاکممستافر   شخصبر  هاراههیب ایو  هاراه یعاد یهامسافرتدر  که طورآن. هماست

 نیهم به زین یتکامل یهاحرکت ایو  یزندگ راه رساندیم یابانیب ایو  یشهر بهدارد و او را 

 راهته یب ایت و  نادرستت  راهو  رستاند یم آبادمقصد  بهرا  هاانسان درست راه .است تیفیک

 هانعمت یکیخدا  اءیاولخداو  راهدر  بزرگ نعمت سه آن .دهدیمقرار  برهوترا در  انسان

 اتیمادرا  هاآن کهاست  پنجگانه حواس قیطراز  آرامشو  شیآساو  هایخوشو  هالذتو 

 تنتوع و  ریت تکث قابل نهایتبیخدا تا ابد و  یمادها و لذائذ . نعمتنامندیم یمادلذائذ  ایو 

 هاانسانبا  یآشنائو  انس دوم رقم. دهدینمقرار  یثابت وضع کیدررا  انسان. و هرگز است

 ریتکث قابل نهایتبی تا هم آن است نعمت نیباالتر کهخدا  اءیاولو حشر با  یجنسو لذائذ 

و  دانتش و  حکمتو  معرفتو  علماز لذائذ  یبرداربهرهو  استفاده سوم رقمو  .است تنوعو 

ن   ضوِ   ر   وَ» :دیفرمایم داندیم تربزرگ نعمترا  آنخداوند  که هللا رضوان ایو  هلللقا ا  للا  م 

  ِ ُ  و. استت  میمستق صراطخدا و  راه در حرکت یاقتضا ،نعمت رقم سه  نیاه ب وصول «11کب 

 آن که شودیم عذابو  نقمت رقم سه به لیتبد نعمت رقم سه نیا ،راههیبدر  حرکت با اما

از  استت  عبارت ینامتناه عذاب رقم سه آنو  است ضاللتو  راههیبدر  حرکت یاقتضا هم

مهتر   نیچن هم .خدا غضب بهخدا  محبتمهر و  لیتبد ،نقمت به نعمت رقم سه نیا لیتبد

 بته  هتا لتذت  یتمتام  لیتبدو  هاآن نینفرو  لعنو  یدشمنو  عداوت به هاانسان محبتو 

به خود  است دهیرس مردم بهاز او  ایدندر  که یهائعذاب برگشت بعالوه .هاآناز  تیمحروم

 .او

 

 :خدا یهانعمت به وصول یبرا یرهبر به انسان اجیاحت

 

نحتو   بته  هتا نعمتت  یتمتام بتواند از  انسان که یتیفیک به نامبرده یهانعمت به وصول 

شد  گفته چنانکه رایز ؛دارد یرهبررهبر و  به اجیاحت، کند یبرداربهرهببرد و  لذت احسن

و  اتیت ماد .است دهیآفر عالمخداوند  چهآن یتماماز  است یمعجونخود  خلقتدر  انسان

و  اتیت علمو در انتهتا   آن انتواع و  روح ختواص و  اتیت روحان نیهمچنو  ماده انواع خواص

در  یبتذر  صتورت بته بتاال   گانه سه جهتدر  انواع نیا یتمام. معرفتو  علم اقسام خواص

 پرورشرشد و  به اجیاحت هادرخت ریسابذرها مانند  نیا که است شده کاشته انسانوجود 

 یغذائبا مواد  گرید طرفشود و از  یاریآب طرف کیاز  یستیبا، هازراعت همهمانند  ؛دارد

تا در انتهتا   کند دایپ پرورش طوفانو  بورانمانند باد و  یحوادثشود و با  هیتغذ یمخصوص
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 یتؤتُل امء  ِلسر ف   اه رعُ ف   و   ت  اثب   اه صلُ ِ   : »دیفرمایم قرآن درخداوند  که آنچنان .شود یبارور درخت

لر   ذ   َ    نم ح   ُکُ  هاُک  أ    هاآسمانو از  دواندیم شهیر هانیزم تمام به که یبارور درخت یعنی« 12اّب 

اگتر   .گتذارد یمت ختدا   بندگان اریاختدر  وقت همهجا و  همهخود را  ثمراتو  کندیمسر بدر 

 شته یر هتا نیزمت و  هتا ختاک  دل بته  طرف کیاز  یمعمول یهادرخت نیا میکن دقت درست

 آوردیمسر بر  خاک دلاز  گرید طرفاز  ،کند هیتغذ یخاک امالحو  خاک خواصتا از  دواندیم

و در انتهتا بتا    دهتد یم گسترشخود را  برگو  شاخجا  همه .کشدیم سر آسمان یفضا بهو 

 بهرا  هاانسان ،هاوهیمو  هاگل میتقدو با  کندیم دایپ شینما هاانساندر برابر  وهیمو  گل ۀیته

 سته  نیااز  کدامهر  .دهدیم شیآراخود را  بایز یهابرگ. با کندیم جذبو  جلبخود  طرف

 هتا ختاک  دل بته اگر  .کندیم دایپ تیمحروم زانیم همان به ،باشد نداشتهرا اگر  هیسرما نوع

 مختلتف متواد   آناز  توانتد ینمت و  مانتد یمت خبر  یب یخاکو عناصر  هاخاکاز  ،ندواند شهیر

هواهتا و   لطافتاز  ،نکشدپر  آسمان یفضا بهو  اوردینسر بر  خاک دلاگر از  ایو  کند استفاده

 میتقتد ختود را   وهیت مو  گتل اگر  ایو  ماندیم محروم ستارگان ریتاثو  آفتاب یگرمو  هامینس

و  ردیگیمقرار  وحشتو  غربتو در  است محروم هایمشتر جلبو  هاانساناز حشر با  ،نکند

 یهتا استخوان است. مجبور شودیم محروم یبائیزاز  ،باشد نداشته یبارو  برگاگر  نیهمچن

 نیهمت  بته  هتم  انسان. آوردیموجود هب یزشت ۀمنظر کهبگذارد  شینما معرضخود را در  تن

 ریراز کائناتو  نشیآفر عالم یتمام یستیباانتها  در که هست یمیعظو  بیعج ۀشجر تیفیک

 عتالم عناصر  .بدواند شهیرو  ابدی راه هاآن دل به که یهائخاکو  هانیزمخود قرار دهد.  هیسا

در  چته آن یتمامو  عتیطب. است دهیآفر عتیطبخداوند در  که است یاتیماد انواعو  عتیطب

 و خلتوص  بتا  ،نمودهخود را باز  اوراقو  صفحات که است یکتابمانند  است نموده رهیذخخود 

در  چته آن یتمتام  بته دارد  فهیوظ انسان .گذاردیم انسان اریاختدارد در  چهآن کامل اخالص

برختورد   قیطراز  مگر ستین ممکن یآگاه نیاو  کند دایپ یآگاه ،دهیآفرو خدا  است عتیطب

دارد  فهیوظ انسان ،است استفاده قابل پنجگانه حواس قیطراز  چهآن .هاآن تجربهو  عیطبابا 

و  فلتزات تتا   گرفته ساده امالحاز مواد و  جمادات اقسام. کند استفادهرا بشناسد و  هاآن ۀهم

 رایت ز ؛کند استفادهدارد بشناسد و  فهیوظرا  هانیا ۀهم ،ایدر ایصحرا و  دلجواهر گرانبها در 

 شینمتا  به انسانخود را در برابر  قدرت. خدا است قدرت شینما شده خلق عتیطبدر  چهآن

بجتا و   یزیچاز هر  .را بشناسد هاآن یتمامتا  کندیم بیترغو  قیتشو را انسانهاو  گذاردیم

 اعتنتا یب آن یهادهیپدو  عتیطب به که یکسانخدا را بجا آورد.  شکرو  کند استفاده موقع به

او  ستخنان  بته و  نندینشت یمت  یبیخط یسخنران مجلسدر  کههستند  یکسانهستند مانند 
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 شینمتا  بته هنتر ختود را    یهنرمنتد  کته و تماشتا   شینما دانیمدر  ایهستند و  اعتنایب

هنر  ستندینو حاضر  کنندیم یاعتنائیب گرانتماشا  ،کند جلبرا  مردم افکارتا  گذاردیم

و  نیزمت و در  ایدرجا در صحرا و  همه. خداوند کنند دیتمجرا  هاآنو  نندیببرا  هنرمندان

 هتا شینمتا  نیاتماشاگر  کهرا  هاانسان نیاو  گذاشته شینما بهو هنر خود را  علم آسمان

 استتفاده  موقتع  بته بجا و  یزیچو از هر  ندیبب راخدا  ینمائهنر که کندیم دعوتهستند 

 عتت یطبختدا در   چهآن از ،آن یهادهیپدو  عتیطب بهبرخورد  قیطراز  انسان پس.  کنند

 قیت طراز  و امتا  آوردیمت  دسته ب راه نیااز  یبزرگ دانشو  کندیم استفاده است دهیآفر

 ،آن یهتا دهیت پدو  عتت یطب. ینامتناه یفضا به دنیکشو پر  آسمانفضا و  به دنیسرکش

ماننتد   هاانسان. باشدیم هابوستانها و مزرعه یبرا یزراعت یهانیزممانند  هاانسان یبرا

 ۀدهنتد  پترورش و  هتا آن یمرب ،یتعالو  تبارک. خداوند شوندیم کشت ،عالمدر  هادرخت

 یتمتام  .دارد فترق  گتر ید یهازراعت کشتو رشد او با  انسان کشت نجایا. در  هاستآن

خداونتد   و بعتداً  شتوند یمت  دفن خاک دلدارند. ابتدا در  یمادرشد  هازراعتو  هادرخت

بتاال   آستمان  یاضت ف یسوهبو  کشندیمسر خاک دلتا از  دهدیم پرورشرا  هاآن متعال

و  علم یفضاو در  نیزم یرودر  ،دندیرس بلوغ سن به آنکه ازبعد  هاانسان کنیول ؛روندیم

 دلاز  کته  یروزدارنتد تتا    یعقلو  یعلم پرورش .شوندیم کشت هاانسان دلو در  دانش

 باال روند. دیتوحمانیا یفضا بهو  سربکشند عتیطبو  تیماد

    

  :بهشت در آدم گناه    

 

 ینهت  درخت آنبا  ارتباطاز  که یدرختو  آدم تیمعص داستان است الزمجا  نیهمدر  

 بهشترا در  آدم. خداوند میکن دایپ یآگاه انسان پرورش سرّ بهتا  میکنبازگو را بود  شده

 نیت ا ۀیستا در  آدم یاو فرمتود   کرد یمعرفرا  دیتوحو  تیوال ۀشجراو  بهو  گذاشتآزاد 

و  بهشتت  ،یکنت  شتروع ختود را   یزندگو  یکن حرکتخدا اگر  یایاولبا  ارتباطدر  شجره

 ،انتد کترده  سجدهتو را  که هم فرشتگان نیاو  استتو آزاد  یبرا بهشت یهانعمت یتمام

 عتت یطب بته  و یبرگرد تیوالو  دیتوح یفضااگر از  یولتو هستند  دستورات یاجرامور أم

در  .شتود یمت  قطعخدا  ءایاولتو از خدا و  ۀرابط ،یشو کینزد است ثهیخب ۀشجر کهخود 

را بتا   آن کته  جنگتل  درختت ماننتد   درست .شد یخواه محرومخدا  یهانعمتاز  جهینت

 شیهتا وهیم ،بدهد وهیم یوندیپ ۀشاخاز  درخت آن. اگر زنندیم وندیپ مرغوب یهادرخت

و  نامرغوب شیهاوهیم ،بدهد وهیم یجنگل یاصل یهاشاخهو اگر از  است مطلوبو  مرغوب



 

 

 .نتد طورهمتین خود و در وجود ختود   ذاتدر  هاانسان. ستین استفاده قابلو  است نامطلوب

و  امتالح  یتمتام  کته  استت  دهیت آفر یمعجون ساخته عتیطب امالحو  عتیطبخداوند ما را از 

 عالم یبذرها تمام جامع که شده یبذر. شده نهفته معجون نیادر  عتیطب مختلف یهانتیط

 .آورددر بدواند و از فضاها سر شهیر هانیزم تمام به تواندیم که ستیا شجرهو در انتها  است

 هتا باغبتان  کته  استت  یونتد یپ ۀشکوفو  هشاخ همان انساندر وجود  انسان فطرت نجایا در

و  ختواص  بته  یعنیسر برآورد  عتیطباز  انسان. اگر زنندیم وندیپ آنرا با  جنگل یهادرخت

ختود را از   یعیطب اتیمقتضو  هازهیانگ یتمام ،باشد اعتنایبخود  یمزاجو  یعیطب اتیمقتض

و  هتا نعمتت  یتمامو  یملکوتو  یخدائخواهد بود  یانسان ،ثمر برساند به فطرتو  مانیا ریمس

 بته . خداوند ردیگیماو قرار  اریاختدر  فراوان آخرتو  ایدندر  یمعنوو  یماد برکاتو  هالذت

ِ  غ لر   ان  م  ُُک   و   ة  نِل   وجک  ز   و   نت  ِ   نسکُ ُِ  » :دیگویم همسرشو  انسان نیا ل  یل ُ ح   د . در 13«ام  ئتُ ش 

ختدا   جانتب از  ینهت و  دارنتد. امتر   مطلق یآزاد انسانها است مانیاو  علم یفضا کهفضا  نیا

و  مانته یحک کامالً فطرتو  مانیا ریمساز  افکارشانو  اعمال یتمام رایز شودینم هاآن متوجه

 اعمتال  بته و  کنتد ینمت  ینهدانشمند را  کی ه،انمیحک اعمالو خداوند هرگز از  است یعقالئ

 تماماً افکارشو  اعمال .ندارد ینهامر و  ،و دانا عاقل انسان رایز ؛کندینمهم او را امر  مانهیحک

 یآزاد بته خدا را  من» :دیفرمایم که انیمتق یموال شیفرما مصداق .است مانهیحکو  یعقالن

و از  نمیت بیمت  عبادت ستهیشاخدا را  رایز ؛یبردگو  یبندگ ای ینهامر و  به نه کنمیم عبادت

انتد.  شده کشت آن اتیمقتضو  عتیطب دانیمدر  که هاانسان پس 14«.برمیم لذت عبادت نیا

ستر   فطترت و  متان یا یفضاسر برآورند و در  عتیطب دانیماز  .بزنند جوانهو  ندیبرو یستیبا

و در  کننتد  دایپ یفطرو  یمانیاخدا قرار دهند تا رشد  اءیاولخدا و  اریاختخود را در  .بکشند

و  علتم  ،دانیت م نیادر  یزراعت یهاآباند. خداوند متعال مطلوب کهشوند  یانسان چنانانتها 

و  یعلمت . متواد  کندیم دایپ انیجر ائمهوجود  یعنی اتیح ۀچشماز  که است معرفتو  دانش

هتر   بته  عملاز  که است علوم نیا به عمل. ردیگیمقرار  هاانسان ۀیتغذ معرضدر  که یامالح

شتوند و   یبارور درخت هاتاینقدر ۀمجموع بر اساستا  شودیم دایپ انساندر  یقدرت ،یعلم

ماننتد   انستان  کته  رابطته  نیت ابرستانند. در   است تیالوهو  دیتوح که دوم یفضا بهخود را 

 اجیت احت ۀمستئل  ،دثمر برست  بهتا  کندو رشد  دیبرو یستیبا که است هازراعت ایو  هادرخت
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 نیبت  فترق . استت  روشتن و  واضتح  کامالً ،مرشد ایو  یمرب کی به تکامل یانتهاتا  انسان

رشتد   کته  استت  نیا دنیرسثمر  بهتا  تکاملرشد و  مسئلهدر  موجودات ریساو  هاانسان

 موجودات یآگاه به اجیاحت که است یعیطبو  ینیتکورشد  کی آن یهادهیپد ایو  عتیطب

رشتد   که متعالخداوند  اریاختهستند در  یعیصناصد در صد  هاآن بلکه ؛رشد ندارد قابل

 فقتط و  فقتط  هتا آنرشد  نکهیا گریدو  ردیگیم انجام هاآن غفلت حالدر  هاآن تکاملو 

 ثتروت و  قتدرت و  دانتش و  علتم  یستو هب یمعنو. رشد باشدیم آنهایعیطبو  یمادرشد 

ثمتر   بته تتا   پروراندیم عتیطب رحمرا در  هاآنخداوند  آگاهناخود  طورآنهم بلکه ؛ندارند

از نظتر    انستان  رایت ز. استت  انستان  یعت یطبو  یجستمان مانند رشتد   هاآنبرساند. رشد 

و  نباتتات و  جمتادات . ماننتد  استت  عالم اتیعیطباز  یجزئ ،عتیطب دانیمدر  تیجسمان

تتا   نباتتات و از  نباتات عالمتا  خاک عالمخود را از  یجسمانو  یماد حرکت. شما واناتیح

 ادیت زچقتدر   .دیت ریبگدر نظر  دیشویمو قدرتمند  رومندین یجسم که یروزو تا  واناتیح

 کته  یروزتتا   مختلتف مواد  لیتبدو  ضیتعوو  گرفته انجام یاعمالشما  جسمو  بدن یرو

 خاک یابتدارا از  انسان یبدنو ساز  ساختاگر  دیشا .و قدرتمند رومندین دیاشده یانسان

و ما  گذردیمواحد  اردهایلیماز  ،میکن شمارش یصنعت یواحدها صورتبه قدرت یانتهاتا 

اگتر   نتد یگویمت  دانشتمندان  چنانکته . میخبتر یبت  سازهاو  ساختواحدها و  نیا ۀهماز 

 وانیت حو  انستان  گتر ید طترف و از  میزیبر خاکو  آب طرف کیاز  که میبساز یاکارخانه

 ینت یزم اوالً ،باشد ممکن انسان دسته ب یاکارخانه نیچن کی ساختاگر  ،میاوریب رونیب

 آن از یکت ی. در ردیت گ انجتام  یکارواحد  یهکتاردر هر  تا ،نیزم ۀکر وسعت بهدارد  الزم

 هانیا ۀهمبا  .هاآن امثالو  یاستخوان هایدر واحد دیگرسلول ،یعضالن یهاسلولواحدها 

 یگاهبسازد.  انسان یبرا یاستخوان قطعه ایو  یاعضلهبتواند  که است خارجبشر  ۀعهداز 

 .بتردارد  بتدن  ستطح را از  دئت زا ۀغد کیتا  شودیم بیطب به محتاج ه،معالج یبرا انسان

 نته نود و  یصد ،معالجه نیا همو باز  دهدیم زحمترا  انسانو چاقو  کارد شین ادیزچقدر 

 یصتنعت  یواحدها نیا یتمام. دکترها دست به کی یصد ،است عتیطب ایخدا و  دسته ب

 نیترکوچک انسانو  شودیم واقع انسان غفلت حالدر  ،ردیگیم انجام انسان تن یرو که

 تیترب کنیولشود  متحمل یزحمتو   رنج آندر اثر  کهو سازها ندارد  ساخت نیااز  یخبر

 انجتام  انستان  یآزادو  یآگاه ریمساز  ،باشدیم ها تیترب اساس که انسان یفکرو  یروح

 ؛ثمر برسد بهو  دیبرو ناخودآگاه که ستیناو  یبدنمانند رشد  ،انسان یعلم. رشد شودیم

 انستان  یستیبا .ردیگیم انجاماو  یآگاهو  یآزاد ۀیپابر  ،انسان یتیتربو  یعلمرشد  بلکه

در  .کنتد  مطالبته  ،دانستتن بدانتد و بعتد از    استت  الزماو  یبرا که یتیترب علوماز  چهآن



 

 

 دایت پدر وجود او  دانشو  علم به یاعالقهو  عشق ،امیقو بعد از  کند امیق معلومات یجستجو

 :دیگویم که یمثنو صاحب قوله ب. دینما کوششو  تالش معلومات به دنیرس یبراشود و 

تتا                                                                              دستت ه بت  آوریتشتنگ جو  کم علم  

            پستو باال و  علمتبجوشد 

 

 :\یمتتتتتتتتتتتتتتتتت یمثنتتتتتتتتتتتتتتتتتو صتتتتتتتتتتتتتتتتتاحب   

در  انسانشود.  واقع انسان مطلوب ،علم که است معلومات به عطشو  عشق ،تیتربدر  اصل 

 نیت ادر  .انسان ۀبند علم نهباشد  علم ۀبند انسان. انسان خدمتدر  علم نهباشد  علم خدمت

 » :دیت فرمایم که است جالب یلیخ السالم هیعل العلومباقر  حضرت پنجم امام شیفرما رابطه

هب وسفی َع مکن اک  ِلعمل ِس تخدم مفن خادمبه  سیل و  خمدوم ِلعملو  خمدومبه  سیول  خادم ِملال  دِر

هلد من هیف  اک و  معدوده  ثتروت و  متال  مخدوم ،ثروتو  مالبا  ارتباطدر  انسان یعنی «15نیِلِز

 دفتع و  رفتع  یبراباشد.  انسان خدمتشود و در  انسان یفدا یستیبا ثروتو  مال یعنی است

 انستان  کنیول ؛شود صرفو  خرج تومان هاونیلیم که است الزم انساناز وجود  یکوچکضرر 

 قضتاوت خود را بر  یأرو  کند استخدامرا  علمندارد  حق انسانباشد.  علم خدمتدر  یستیبا

 خانته  حج بهو  یبده زحمتخود را  یستیباتو  که کندیم قضاوت علم ثالًم .کند لیتحم علم

 قضتاوت هستند.  طلب راحت جانو  مال کنیول ؛یبگذار هیما خودت جانو  مالاز  .یبرو خدا

 قضاوت نیبجا  نیادر  .است ترالزمبهتر و  خوابو خورد و  مال حفظو  استراحت که کنندیم

و  جتان از  یستت یبا ،میکن حاکمرا برخود  علماگر  .شودیم دایپ اختالف علم قضاوتو  انسان

 بتدن و  مزاج یاقتضاو  نفس یهوا قضاوتو اگر  میباش علم خدمتو در   میکننظر  صرف مال

 یقربتان  ،حکمتت و  مصلحتهزار  هزاران .شودیم محکوم نجایادر  علم ،میکن حاکم علمرا بر 

 متزاج و  متال  ختدمت را در  علم که یکسان ،دیفرمایم نجایادر  حضرت .شودیم ثروتو  مال

 وستف ی .هستتند  وسفی برادرانمانند  ،کنندیمخود  یهاهوس یقربان را علم و دهندیمقرار 

بتود و در   زمتان  گانهی یبائیزو  وجاهتو در   غمبریپ کیو استعداد  کمالدر  کهخود را  زیعز

 قدرت بهاو  ۀلیوسهباو باشند تا  خدمتدر  نکهیا یجاه ب ،هاخانواده نیبهتراز  نسبو  حسب

و  بتره اگتر   دیشتا  کته فروختنتد   درهمچند  بهاو را  ،برسند آخرتو  ایدن عزتو  یپادشاهو 

 یستت یبا انستان  پتس . فروختنتد یم یباالترو  شتریب متیق بهبود  هاآن اریاختدر  یابزغاله

  .قرار دهد علم قضاوت خود را در شعاع حرکاتباشد و  علم درخدمت

  انساندر وجود  علم نشیآفر امتناع   
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 ریستا ماننتد   انستان در وجود  علم ایآ که شودیم مطرح یجوابو  سئوال رابطه نیادر  

 دستت ه بت  یبترا  انستان شود و  حاصل خلقت ریمستا از  است نشیآفر قابل بدن یاعضا

 یستیبا انسان بلکه ؛ستین نشیآفر قابل انساندر وجود  علم ایو  ندینب یزحمتو  رنج آن

 فکتر  طتور  نیت ا یبعض ؟آورد دسته برا  آن کوششبطلبد و با جهاد و  ،باشد علم یمشتر

 یآگتاه  بتدون خداونتد   کته  طورآنهم .است نشیآفر قابل انساندر وجود  علم کنندیم

و  نقتص  بتدون و  نتد یآفریمو مجهز  کامل خلقترا در  هاآن ،گرید مخلوقات ایو  هاانسان

گتذارد و   عته یود بته  هتا آندر وجود  همرا  علم است ممکن ،آوردیم ایدنه برا  هاآن بیع

را  گرید یاعضاو  گوشو  چشمخداوند  که طورآنهم .آورد ایدنه ب کامل عالم کیرا  انسان

 کس همهاز تولد  پستا  کند خلق انساندر وجود  همرا  علم ،کندیم خلق انساندر وجود 

 دایپ هاآن یزندگدر  یگمراهو  انحراف ،کمالو  علم بر اساسو  نندیبب کاملو  عالمخود را 

باشتند.   گنتاه و  بیت عو مبترا از   منظمو  پاکتولد  یابتدا هماناز  هاانسان یتمام .نشود

 همتان در  کته  الستالم  همیعلاطهار  ائمهو  امبرانیپاز  یبعض داستان به کنندیم استدالل

از  نتد یبیم ناراحتمادر را  ،تولد محض به حیمس حضرتاند. بوده کامل عالم ،تولد یروزها

 چشتمت  دیت گویمت  .دهتد یم تیتسلمادر را  .است آورده ایدنه ب بچهشوهر  بدون نکهیا

 ،خداوند لطف به نیببتو.  فضاحتو  یرسوائ هیما نه هستمتو  عزتآبرو و  ۀیما من !روشن

. یکنتا خود را شستشو  شده یجار یآبنهر  جانیاو در  آوردهتو خرما  یبرا خشک درخت

 ائمته  ایت . کنتد یم یمعرف غمبریپ کی عنوان بهو خود را  دیگویم سخن مردمبا  طورهمین

 کامتل و  عتالم  یهتا انستان  ،تولتد  هنگاماند و زده حرف  یکودکدر  السالم همیعلاطهار 

 یبزرگدر  کهآنقدر  امام کی که یطوربه  اندداشته یآشنائو اسرار  علوم یتمام بهاند بوده

 کته  طتور آنهمت  پتس نتدارد.   لیتحصو  درس به اجیاحت .داندیم هم یکودکدر   ،داندیم

 ،هتم  یروح ساختاز نظر  ،دهیآفر کاملمادر  رحمرا در  هاآن ،یبدن ساختخداوند از نظر 

 به اجیاحت که است نموده ضبطو  ثبت هاآنوجود  ۀطاقچرا در  دانشو  علمو  دهیآفر عالم

 کامتل را  انستان  بدن ساختدر  که طورآناگر خداوند هم شکیبندارند.  لیتحصو  درس

 دایپ کامل نظام کی نشیآفر عالم ،کند خلقرا مجهز  انسان هم دانشو  علمدر  ندیآفریم

خداونتد   هدف رایز ؛شودینم واقع یغارتو  قتلو  یتیمعصو  گناهو  یفساد گریدو  کندیم

 معرفتو  هست عالمدر  چهآن به هاانسان معرفت یکی .است زیچدو  آدمو  عالم خلقتاز 

 محصتول  ،هر دو نیاو  یزندگدر  کامل نظام شیدایپ ،هم یگریدو  متعالوجود خداوند  به

بشتر در   ،کنتد  خلق عالمو  کاملرا  هاانسان ،ابتدا خداوند همان. اگر از است دانشو  علم



 

 

خواهتد   وجودبه کامل نظام ،آن ضمنو در  کامل معرفتو  دیرسخود خواهد  یآرزو به یزندگ

و  کنتد یمت  خلق عالمو  کاملرا  هاانسان یبعضخداوند  نکهیا لیدل میپرسیمجا  نیاآمد. در 

 ؟ستت یچ ،شتود  دایت پ یتبتاه فستاد و   همه نیا هاآن جهلتا از  ندیآفریم جاهلرا  تیاکثر

و  نتد یآفریم جاهلبرساند چرا او را  مطلق کمال بهرا  انسان ،اشاره کیبا  تواندیم که یخدائ

 نیت ا ،انسان جهلو در اثر  دهدیماو قرار  راهسر  دانشگاهو  دانشو  کتابو  بحثو  درس بعداً

 کنیولت  استت  ممکن انساندر وجود  دانشو  علم خلق ایآ ؟شودیم دایپ یخرابفساد و  همه

بستپارد تتا    عهیود به انسانوجود  ۀطاقچرا در  دانشو  علم کتاب که کندیم قهیمضاخداوند 

 انستان در وجتود   یعلمت  نیچن کی شیدایپ ایباشند و  کاملو  عالمتولد  یابتدااز  هاانسان

 مکتتب در  انستان  خواه ؟شودیم دایپ اکتساب قیطر از که است یزیچ ،علمو  ستین ممکن

 هماناز  کامل علم شیدایپ نکهیا لیدل ؟هاانسانشاگرد  ایبخواند شاگرد خدا باشد  درسخدا 

، کندینم خلق کاملو  عالمرا  هاآنخداوند  کنیول است ممکن انساندر وجود  ،خلقت یابتدا

 شتک یبت ؟  ستیچ کندیم دانش کسبو  درس بهوادار  و آوردیم ایدنه ب جاهلرا  هاآن بلکه

 انستان . استت  انساندر وجود  معرفتو  علمظهور  ،آدمو  عالم خلقتا ز  متعالخداوند  هدف

و  کنتد یمت  دایپ تیلغو وآدم عالم خلقت ف،هدو  علت نیا بدون که است نشیآفر یغائ علت

 میپرست یمت متا   اکنونو  کردخواهد  جلوه یبازاسبابو  یباز صورتبه مانهیحک نشیآفر نیا

و  یفرمود قهیمضا خلقت نیاو از  یکن خلق کاملو  عالمرا  انسان کهبود  ممکن ایآپروردگارا 

 ستت ین یاچارهو  ستین ممکن انساندر وجود  خلقتبرمدار  ،کامل حکمتو  علم شیدایپ ای

 کمتال  بته و  رنتد یفراگرا  دانتش و  علم اکتسابو  کسب ،تیفیک نیهم به هاانسان کهنیاجز 

 کنیولت  ،استت  ممکن انساندر وجود  ،علم خلقت که است نیاخدا  جواباگر  ؟برسند مطلق

چرا  است بوده ممکن ،علم خلقتاگر  میپرسیم ؟است کرده انتخابرا  دوم راه متعالخداوند 

 تیت فیک بته  که است کردهمور أو او را م دهیآفر انسان یبرارا  زحمتو  رنجپر  راه نیاخداوند 

 نیت ا جتواب  است ممکن ؟آورد دسته برا  علم ،خود تیمشو  ارادهبر مدار  استقاللو  یآزاد

 شتکر و  دانندینمرا  یمجانو  مفت نعمتو  ثروتقدر  هاانسان که دانستیمخداوند  کهباشد 

و  هتا ثتروت قتدر   ،انستان  نکته یا یبراو  گذارندیم عیضارا  آن بلکه ،آورندینمجا ه خدا را ب

 کستب  یبترا  هاانسان که فرمودهمقدر  ،را بداند علم نعمتقدر  خدا را و مخصوصاً یهانعمت

را  آنآورند تتا قتدر    دسته برا  آن مشقتو  رنج باو  بکشند زحمت یقدرخداوند  یهانعمت

 آن آوردن دستت ه ب یبرا که یبهشت .دیآفر بهشتو حوا را در  آدم که لیدل نیهم به !بدانند

شتدند.   دیت تبع جته ینتدر  ،خدا نمودند تیومعصرا ندانستند  قدر آن ،بودند دهینکش یزحمت

 انستان  بته را  علتم  زحمتت  بتدون و  یمجتان و  مفتاگر خداوند  .طورهمین هم دانشو  علم



 

 

لتذا خداونتد مقتدر     .کترد یم کار جاهالنه همو باز  دانستینمرا ن آ آنقدرانس ،دیبخشیم

 کته  است نیا جواب .آورند دسته ب زحمتو  رنجرا با  بزرگ نعمت نیا هاانسان کهفرمود 

 کامتل و  عتالم اگر  هاانسان .است جهلو  علم ۀجینت هاآن یندانقدر  ایها و نعمت یقدردان

را  آن شتکر و  دندانیمها را تمنع ریساو  علم نعمتقدر  که است نیا علم یاقتضا ،باشند

 هتا آناز  ینتدان ختدا و قدر  یهانعمت به کفر ،جهل یاقتضا که طورآنهم .دنآوریمجا ه ب

 یابتتدا  همتان را از  هتا انستان اگر خداوند  پس. است آن یدانقدر ،علم یاقتضا ،باشدیم

 یزنتدگ  یابتتدا  همتان از  السالمهمیعلاطهار  ائمهمانند  ،کردیم خلق کاملو  عالم خلقت

و از  آوردنتد یمت وجتود  هب یزندگدر  کامل نظام .دادندیمخدا قرار  اطاعت خطخود را در 

اگتر   هتا انسان میگوئیم نکهیا پس. کردندیم یزندگ نیبر بهشتدر  ،خلقت یابتدا همان

 یدرستت  جواب ،دانستندینمرا  آنقدر  آوردندیم دسته ب یمجانو  مفترا  حکمتو  علم

 یاقتضتا  کته  طورآنهم ،است متعالخداوند  یهانعمت یدانقدر ،علم یاقتضا رایز ؛ستین

 ینندگیآفرخداوند در  که است نیا درست جواب کنیول، است یناسپاسو  یناشکر ،جهل

 قتانون  بنامدارند  یقانون فالسفه. کندیم انتخاب است ترکینزد صالح بهرا  چهآنجا  همه

دو  ایت و  ردیت گیمت قرار  عملدو  نیب که یوقت متعالخداوند  ندیگویم یعنی .اشرف امکان

. اگر قرار باشتد دو  کندیم انتخاببهتر را  آن استبهتر  یگریداز  هاآناز  یکی که انتخاب

 همانباشد، خداوند  اصلح یگریداز  هاآناز  یکی که کند انتخاب حکومت بهرا  انساننفر 

 زحمت بدون انساندر وجود  دانشو  علم شیدایپاگر  هم نجایا. در کندیم انتخاببهتر را 

 استت  نیا جواب کنیول ؛کردیم انتخاببهتر را  نیاخداوند  ،بهتر بود الاقل ایبود و  ممکن

 ممکتن  یناگهتان و  یآنت  بته طتور   گرید مخلوق ایو  انساندر وجود  دانشو  علمظهور  که

خود را از مبتداء   متحرکموجود  کی که است نیا یمعنا به طفره. است طفره رایز ،ستین

خدا  ۀاراد به خواه که است یعمل نیابگذرد و  وسط خطاز  نکهیا بدوندر منتها قرار دهد 

  .باشدینمخدا قابل وقوع  خلق ایو 

 یناگهانو  یآن به طور انساندر وجود  دانشو  علمظهور  امتناع دالئل

 

  آن یبترا ختود را   متتعلم  انسانکه ندیگویم یمسائل آن به علم که است نیا قتیحق 

 علتم  یریت فراگ یبترا  یاعالقهو  عشق متعلم انسان در ،یآمادگ نیا از. بعد کندیم آماده

 ،نتدگان یگو ۀمخاطبت و  مواجهته  قیت طراز  ،عالقته و  عشق شیدایپو بعد از  شودیم دایپ

 رندیگیم ادیرا  مسائل آن ،شنوندگانو  دهندیم میتعل شنوندگان بهخود را  یعلم مسائل

 قیطراز  دانشو  علم نکهیا به. نظر کنندیم آماده گرید مسائل یریفراگ یبراو باز خود را 



 

 

ختود و   نیبت جتا   همته  یتعتال و  تبتارک خداوند  ،ردیگیماو قرار  فکردر  انسان فکر یآمادگ

 ،یتعتال و  تبتارک . خداونتد  آوردیموجود هب واسطه ،هستند دانشو  علم طالب که یئآنهاانس

. کنتد یمت  فیتعر کتابدر  ،یآموزگارو  یمعلم صنعت نیا باو خود را  است انسان معلم نیاول

اه لُکر  اء  س  ِل   م  أ د   ملر  ع   و  » :دیفرمایم
 گرید یجاو  آموخت آدم بهاسماء را  یتمامخداوند  یعنی «16

را  قترآن  ،رحمان یخدا فقط یعنی «17ا   یِلب   هُ م  لّ ع   ،ا   نس  ِل   ق  ل  خ   ،ِر   ِلقُ  ملر  ع   ،نُ ح  ِلرر » :دیفرمایم

و  ستخن او  بته  نشیآفرو  خلقتو بعد از  کندیم خلقرا  انسانخدا ابتدا  .موزدآیم انسان به

 یتمتام مبتداء و مصتدر    کته  طتور آنهم .است معلم نیاول متعالخداوند  پس. آموزدیم انیب

و  علتوم  یتمتام مبتداء و مصتدر    ،است متعالخداوند  مقدس ذات یماد یهاثروتو  هانعمت

از خدا  چهآن هاانسانو باز  آموزدیم انسان به. ابتدا استخدا  مقدس ذات همو اسرار  احکام

 متعتال خداونتد   ۀاراد بته  که پرورشو  آموزش یهاراه. دهندیم میتعل گرانید به اندآموخته

 حتوادث و  عتت یطب ریمساز  دوم ،انسان خلقت قیطراز  اول ؛است قسم سهبر  ،شودیم دایپ

و  سخنو  انیب قیطراز  سوم ،آوردیموجود هب حرکتو  اتیح عتیطبدر  که یعواملو  یعیطب

ابتتدا   نوع سههر  نیاو  شودیم ابالغ شنوندگان به ندگانیگواز  کلمات ۀلیوسه ب که ماتیتعل

 بته اند آموخته عتیطباز خدا و  چهآن هاانسان و بعداً شودیم شروع متعالخداوند  ۀلیوس به

 .آموزندیم گرانید

 است تیفیک نیا بهشد  گفته گذشته صفحاتدر  که چنان انسان خلقت ریمساز  ماتیتعل 

. استت  ساختهبرقرار  رابطه کائنات یتمامو  انسان نیب ،نشیآفرو  خلقت ریمسخداوند از  که

 یزیت چو هتر   کتس هر  با تواندیم که است کاملمجهز و  آنچنانخود  خلقتدر  انسان یعنی

 مقتدس  ذاتبتاالتر   ایت و  فرشتتگان و  ارواح نتوع از  ایباشد  اتیمادو  اتیعیطب نوعاز  خواه

 یزیت چاز هتر   کته مجهزنتد   آنچنتان خود  خلقتدر  هاانسان .کند دایپ رابطه ،متعالخداوند 

 نباتاتو  جماداتاز  ،اتیماد انواعبا  توانندیم هانمونه نیهمدر وجود خود دارند و با  یانمونه

 انتواع بتا   کته  است یتیجنسو  تیسنخ لیدله بها رابطه نیاو  کنند قراربر رابطه ،واناتیحو 

 تواننتد یمت و  هستت  گرید امالحو  خاکو  آباز  یهائنمونه وجودشاندر  مثالً .دارند اتیماد

 نتوع از  کته  خودشتان  روحو  تیروحان ریمسطور از  نیهمآورند و خود در اریاخت بهرا  هاآن

آنهتا در   و بتا  کننتد  دایت پ رابطهانوار مجرد هستند  که فرشتگانبا  توانندیم ،است مجردات

 ساخته هاآن دسته ب یکارهائ چههستند و  یاجناس چه فرشتگان کهباشند و بفهمند  تماس

 ،استت  آموختته  هتا آن بهخداوند  که حکمتو  علماز  یهائنمونه ریمساز  طورهمین. شودیم
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 متعتال خداونتد   مقتدس  ذاتبتا   انسانها رایز ؛باشند داشته رابطهخود  یخدابا  توانندیم

 یجنس اشتراکهستند.  گریکدی نیمباو  مخالف تیجنساز نظر  بلکهندارند  یجنس رابطه

 ،دانتد یمت . خدا کنندیم دایپ یعلم اشتراکخود  یخدابا  کنیول ستینو خدا  انسان نیب

 علم به انسان که یزانیمهر  به. توانندیم هم هاانسان ،تواندیمخدا  ..دانندیم هم هاانسان

 کته  هیسرما نیهمبا  ،است کودکانه فهمدر حد  که یدانشهر چند  ،شودیممجهز  دانشو 

 ،تیستنخ  نیا تکامل یبراو  کندیم دایپ یعلم تیسنخو  تیجنسخود  یخدابا  ،داندیم

 نجتا یادر  پسبرساند.  مطلق کمال بهرا  هاآنتا  آموزدیم دانشو  علم هاانسان بهخداوند 

و  اتیت مادبتا   تواننتد یمت  ،در وجود خود دارنتد  که یهائنمونه قیطراز  هاانسان میگوئیم

 راه نیتتر بتزرگ و  نیبهتتر  نیاو  کنندبر قرار  رابطه یتعالو  تبارکو با خداوند  اتیروحان

 بتا  توانندینم ،ابندیندر وجود خود  یانمونه یزیچاگر از  رایز ؛است انسان تیتربو  میتعل

 .کنندبرقرار  رابطه آن

 حتوادث برخورد  ایو  حوادثبرخورد با  قیطراز  ،انسان آموزشو  تیترب  دوم راهو اما  

 خلتق  عتیطبدر  چهآن یتمام به انسان یآگاه راه گانهی همبرخوردها  نیا است. انسانبا 

باشتد و   ساکتو  صامت هاانساندر برابر  ،انسانو  جهاناگر  که یتیفیک به. باشدیم شده

 ،باشتد  نداشته یزیچو  یکسو برخورد با  ندیبنشجا  کی صامتو  ساکت ،انسان نکهیا ای

 ؛استت  نشتده  خلقو  نبوده یگوئ که شودیم چنانو  ماندیم یباقدر حد صفر  او معلومات

 مخلتوق او  کهوجود  یکی .دارد یبستگ هیسرمادو  به یزیچو هر  یکسهر  تیموجود رایز

از  یوجتود آثتار   شیدایپ ،گریدباشد و  شده خارج ،عدم کتمباشد و از  شده خلقباشد و 

 یموجود. اگر کندیموادار  تیفعالو  حرکت نیا بهخداوند او را  که تیفعالو  حرکت ریمس

و ختدا او   ستین یگوئ که است چنان ،خود را بروز ندهد یوجودآثار  کنیولباشد  عالمدر 

 ،هاانسان یآگاه یبراو  یزیچو هر  یکسهر  یوجودظهور آثار  یبرا. است نکرده خلق را

 رفع یبراتا  دهیآفر اجیاحتو  ازین یمخلوقخداوند در هر  ،موجودات یتمام یوجودبر آثار 

 بته برختورد او   ۀیما ،تیفعالو  حرکت نیاو  دینما تیفعالو  کند حرکتخود  اجیاحتو  ازین

 دیت توانیمت شما  االن .باشد انسان به اءیاشو  اشخاصبرخورد  ۀیماو  زیچ همهو  کس همه

 چه بهو  کجااز  معلومات نیا که دیکن تجربهدر وجود خود  ،دیانموده کسب کهرا  یمعلومات

و  لغات استعمالو  انیبو  سخن قیطرما از  ایآ که میبگوئ میتوانیم. است شده دایپ لهیوس

 عتالم در  چته آن بته  یآگتاه  ریمست از  ایو  میشویم آگاه هست عالمدر  چهآن به ،کلمات

 ایت را  یقتت یحق کته  یوقتت  .میدانت یمرا  آن یمعانو  میشناسیمرا  کلماتو  لغات ،هست

 یزهتا یچو  ایت درو  کتوه و  آستمان و  نیزم ندیگویم ،دهندیم گزارششما  بهرا  یاحادثه



 

 

 قبالً ،الفاظو  لغات استعمالاز  شیپ ایو  دیشناسیمرا  ایدرو  کوهشما  الفاظ نیهمبا  ایآ .گرید

 استت  نیا قتیحق. دیسازیم منطبق آن بهرا  الفاظ و بعداً دیکنیم دایپ یآشنائ ایدرو  کوه به

هتر   بته  اشاره یبراو  میشناسیمرا  هاآن ،حوادثو  اشخاصو  اءیاشبرخورد با  قیطرما از  که

و  دهید هاانسان کهرا  چهآن ،کلمات آن استعمال. با میکنیم وضع یکلماتو  لغات هاآناز  کی

 یآگتاه  هتا آن یمعتان  به لغتلفظ و  استعمالاز  شیپو اگر  میآوریم هاآن ادی به اندشناخته

 بته  یآشنائ یبرا راه نیبهتر پسندارد.  یمفهومما  یبرا هم آن یاسامو  لغات ،میباش نداشته

 خلتق  متعتال خداونتد   که است یموجوداتما با  ارتباطبرخورد و  ،دهیآفرو خدا  هست چهآن

 چته آن بته او را  هستت  عتالم در  چهآن به انسان یآشنائو  یآگاه یبرا. خداوند است نموده

برود  هست چهآن سویبه کنداو را وادار  اجیاحت نیهمتا  است نموده ازمندینو  محتاج هست

منظور  نیهم به. کند استفاده هست چهآناز  موقع بهجا و  بهو  ندیبب کینزداز  را یزیچو هر 

 دانتد یمت دارد و  چهآن بهتا خود را  شودینم دایپ توقفو  قناعت حالتهرگز  انساندر وجود 

 بته و  یمقتام هر  بهو  یجائهر  به. ندارم الزم یزیچ گرید که دیبگوشود و  متوقفو  کند قانع

و  دانتد یم گرید یزهایچ به ازمندینباز خود را  ،رسدیم که قدرتو  ثروتو  مالاز  زانیمهر 

 بته  انستان  یآشنائ یبرا هم متعال. خداوند دهدیم ادامه هست چهآن سویبه راخود  حرکت

 نیزمت در  هست چهآنتا  کندیم تیتقو تیفعالو  حرکت ریمساو را در  ،هست عالمدر  چهآن

 .استت  شتده  دایت پمنظتور   نیهم به غمبراکرمیپ معراج. کند استفاده آنبداند و از  آسمانو 

 اتیت آتتا   میت داد گتردش  عالم یانتهاما او را تا  » :دیفرمایماسراء  سوره اول ۀیآخداوند در 

 عتالم در  چته آن کته  یمعراج ریس نیابعد از  . «و بداند ندیبب آسمانو  نیزمما را در  عظمت

در  را قتبالً  قرآن یمعان چونو  شده نازل حضرت آنبر  قرآن اتیآ ،است دهید کینزداز  بوده

از  گتر ید یکت ی. استت  کترده  دایپ کامل یآشنائ هم قرآن عباراتو  اتیآ به ،استدهید عالم

و  یفکتر رشتد   ،دارد یمتقت و  منؤمت  شتخص  به اختصاص کهاو  تیتربو  انسانرشد  عوامل

 تیت عموم کتافر و  منؤمت  یبترا  ابتدا، یاستعدادو  یفکررشد  هم دیشاو  استاو  یاستعداد

 شخص به اختصاص یواستعداد یفکررشد  نیاباال  به ینیمع مقطع کیاز  کنیول باشد داشته

 یجتوان تا  یکودکاز  ،کنندیم دایپرشد  یبدناز نظر  که طورآنهم هاانسان. کندیم دایپ منؤم

قهقترا   به ایو  شوندیم متوقفو بعد  ندیرویم نباتاتو  هادرختمانند  یسالگ چهلتا  دیشاو 

 ایت و  امبرانیت پ راه نیت ادارند و از  یمخصوصرشد  هم یاستعدادو  یروحاز نظر  ،گردندیبرم

و در انتهتا ماننتد    ردیگیم اوج عیسر یلیخ رشدشانو تقوا هستند  مانیا اهل که یئآنهاانس

 هتا تیت روا یبعضدر  که یثیحد هم دیشا. و شوندیم شناخته ستارگان به نسبت یدیخورش

 یبرتر نیا ،اندبرتر و بلندتر بوده گرانیازد گردنو  سر کی غمبرانیپ ای اسالم غمبریپاند گفته



 

 

و  یفکتر رشتد   بته  مربتوط  بلکته  فاستت  نبتوده  هاآن بدنو  قامت به مربوط یبلندترو 

 کته بلنتدتر   نته انتد.  بوده اعتدالدر حد  بدنو  تناز نظر  غمبرانیپ. هاستآن یاستعداد

در  بلکته  ؛تیت فیک نیهمت  بته  تتر کوتاه هم نهو  ردیگقرار  توجهباشد و مورد  زننده یقدر

 نیااند و داده گزارش  نیمنؤالمریامموال  یبراقد را باز  یترکوتاه نیا یحتو  کامل اعتدال

 یگاهو  است بودهو جلو  آمدهبر شکمشانو  کوتاه قدشانبزرگوار  آن که انددادهطور خبر 

 دو آن وستط  .است بوده حرکتو عمر در  ابوبکر همراه که جا کی حضرت آن که ندیگویم

 آنو « لنلا  کنلو  ننلای ب  ف ِنت » کهاند گفته یشعر هاآن .آمدهرد شینماه ب کوتاه یقدرنفر 

تتو   کهاند دو نفر گفته آن یعنی «ل  فلانم ِکلن مل ِ ِن »  است فرمودهو  داده جواب حضرت

و در  استت و بلنتد   یعمود طرفدر دو  که یهستلنا  کلمهدر  نون حرفما مانند  انیمدر 

 آنو  یدهت یمت  شینمتا  کوتاهما قد  انیمتو در  یعنی است کوتاهباشد  نون حرف که وسط

 چیه یعنی. دیهستشما ال  نباشم مناگر «  ل فانم ِکن مل ِ نِ »  است گفته جوابدر  حضرت

 استت  ینف حرف همو ال  شودیمال  به لیتبدلنا بردارند  کلمه وسطرا اگراز  نون حرف رایز

و  انیستن  نیبت  کته باشتد   یابته یمطا داستان نیا است ممکن البتهو نابود.  ستین یعنی

 بدنو  نظرتناز  غمبریپ شخصو  السالم همیعلاطهار  ائمهو اال  است آمده وجودبه انیعیش

 حضترت از  استت مشتهور   که یجائتا  .کوتاه نهبلند و  نه ؛اندبوده اعتدالدر حد  یبائیزو 

 جواب شانیا ؟است بوده باتریز وسفی حضرت ای دیهست باتریشماز دندیپرس اکرم رسول

 بتوده  بتاتر یز مناز  وسفی برادرم یعنی«  منله ِملح ِنو  مین ِجل وسفی ِیخ»  کهاند داده

 کنیولت  استت  انستان  یباطنو  یعمق یبائیز آن مالحت. هستم ترنمکاز او با  من کنیول

دو جتا   واقتع اند در موال گفته درباره که جمله نیا. و اما استظاهر  یبائیز به مربوط جمال

 یمتوئ  کم یعنی ،انزعْ یگریدو  شکم یبزرگ یکی .انددهیتراش حضرت آن یبرا یبدن بیع

 بتوده   آمتده بر شکمشو  نداشتهمو  حضرتسر  یجلو طرف دواند جلو سر. گفته طرفدو 

او  کته  اندکرده میترسبزرگوار  آن یبرا یعکس تیفیک نیهم به هایبعض که یجائتا  است

در  که است یثیحد به مربوط فیتوصو  میترس نیااند. داده شینما گنده شکم وباز  قهیرا 

 حضرت آن وصف. در اندرفته اشتباه به ثیحد فهمدر  کنیول شده گفته حضرت آن وصف

 کلمته از  بطن کلمهاز  هم نیبط. است نزع کلمهاز  انزع«.  18نیالبط انزع»  استشده گفته

 هتم  انتزع  کلمهو از  است بودهو جلو  گنده حضرت آن شکم که اندشناخته طوراین .نیبط

 .است بوده مویب و طاساو   یشانیپ طرفدو  ایو  حضرت سرآنجلو  که انددهیفهم طوراین
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 انتزع  ،ائمه ای. عرفا و است حضرت آن تیروحانو  تیعلم به مربوط نیالبط انزعۀ کلم نکهیا با

معنتا از   تمتام  بته خود را  که یکس یعنی انزع کهاند و گفته اندکرده ریتفس طوراینرا  نیالبط

و  استت  کنتده را در وجود ختود از جتا    شهوت درختو  نمودهحرص جدا  و شهواتو  شهوت

 وصفدر  نیبط کلمه نیاو  است بوده حضرت آن بودن یباطنو  یدار باطن یمعنا به هم نیبط

لب   یَِّلر   للاملدُ ل  ِ   : »دیت گویمت خدا  وصفدر  حضرت آن. است شده ذکر هم متعالخداوند   ن  ط 

لِلب   ن  ع ل یل  ع   ع  ن  ِمت   و   ...مور  ِلُ  ات  یّ ف  خ   وارد  یزیچهر  باطن به که کنمیم شیستارا  یخدا 19«ی  ص 

 ریبصت و  نتا یب اریبست  کته  یهائچشم حال نیعو در  داندیمرا  یزیچو  کسهر  باطنو  شده

 یعنت ی ؛است حضرت آن یدار باطن یمعنا به نیبط ۀکلم پس. نندیبباو را  توانندینم ،هستند

 تیمعنو به شتریب هم حضرت خودو  کرده رسوخ یزیهرچو  یکسهر  باطن بهاو  دانشو  علم

ختود   یظاهر ۀجلو فکر بهباشد.  داشته یباطنو  یمعنو جمال که پردازدیمخود  باطن وخود 

 که باشدیمخود  یباطن ۀجلو فکر به کنیول ؛چطور باشد اندامشو  افهیقو  لباسش  که ستین

 مربوط که نیالبط انزعۀ کلم نیا پسبرتر و باالتر باشد.  یلیخ تیمعنوو  باطندارد در  دوست

و  بتدن  بته  مربوط که اندکردهمعنا  طوراین هایبعض است حضرت آن یدار باطنو  تیمعنو به

 یو جلتو  کوتتاه  قتدش  ،بودهجلو  حضرت آن شکماند گفته جهینت. در است حضرت آن اندام

 کته  استت  الزمخدا  ریتقددر  که میدار ائمهو  اءیانب فاتیتعر هیحاشدر  نکهیا. با مویب سرش

 هتا آننتواند بر  یکسو  کنند جلبخود  طرف بهرا  مردمنظر  باشند تا بایزو  جالب ادیز یلیخ

و  بیت عاگتر   کته دارند  یادیز دشمنان غمبرانیپ رایز. کند مسخرهرا  هاآن که ردیبگ یرادیا

 پتس . رنتد یگیمت قترار   دشمنانواستهزاء  توجهمورد  یلیخ ،باشد هاآن بدنو  تندر  یرادیا

در حتد   الاقتل  ایباشند و  بایز اندامو  بدنو  یظاهراز نظر  هاآن که است کردهخداوند مقدر 

از  گتردن و  ستر  کیت  هتا آن که اندگفته اءیانب درباره که جمله نیا مناسبت نیهم به. اعتدال

را در  هاانسان. ما اگر است بوده هاآن تیمعنوو  یفکررشد  به مربوط ،اندبلندتر بوده گرانید

و در  شتوند یمت  کاشته عالم نیادر  که میکن هیتشب یبذر به یزندگ دورانو در  عتیطب عالم

هستتند و   یتقتو و  مانیافاقد  که یانسانهائ هیتشب نیادر  ،شوندیم لیتبد یدرخت به ندهیآ

سبز  خاک دلدر  کههستند  یهائهسته ایندارند مانند بذرها و  یشناسو خدا  ینیبخدا  عقل

 استتفاده  حرارتتا از هوا و فضا و نور و  است امدهینباال  خاکاز  کنیول دهیدوان شهیرو  شده

در  هتا آن کمتاالت و  هاآن اتیترقدارند.  یعیطبرشد  فقطتقوا  و مانیافاقد  یهاانسان. کند

را  هتا درختت و  اجستام  صیخصتا را و  متاده  صیخصتا را و  متاده  .است عتیطب چوبچهار 
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 پترورش و تقتوا و   متان یا یفضتا تا از  کشندینمسر  عتیطبماوراء  به کنیول شناسندیم

 . کنند استفاده فرشتگان

 دارد. دوام کجا بهتا  کجااز  کفار یروحو  یفکررشد  میبدان است الزم نجایادر 

                       

 : منؤم و کافر یفکرحدود رشد 

 

 قستمت دو  به آنمانند ظاهر  هم عتیطب باطن کهشد  مطرح گذشته مباحثدر  ظاهراً 

 عتت یطب آستمان  ،متاده  بته  طیمح یمعنوو  یباطن یفضا. شودیم میتقس آسمانو  نیزم

 بته ثمتر برستد و    بته  یانستان  شکل در که یروزتا  آن اتیمقتضو  ماده. شودیم شناخته

 بتاطن  آستمان و  نیزم نیاو  شودیم دهینام عتیطب نیزمشود،  نائل تکامل مرحله نیآخر

 .استت ما  تیمادوجود ما  نیزم. میکن احساسبهتر  خودماندر وجود  میتوانیمرا  عتیطب

 بته طتور  و  عضتالت و  مزاجو  خون یماننداقتضا یماد اتیمقتضو  صیخصا یتمامبا  ،بدن

 میهست مزاجو  بدن نیهم خدمتدر  زینما  .کندیم مطالبهو  خواهدیم بدن را چهآن یکل

 یریجلتوگ  مترض و  مترگ و از  میکنت  حفظرا  آن یسالمت میبتوان شتریببهتر و  چههر  که

و  بتدن  یاقتضاو  عتیطب یعنیو اقتضا  عتیطب نیا یماورا. در ماستوجود  نیزم.  مینمائ

 ادغتام  گریکتد یدر  آنچنتان متا   جستم و  روح .است گرفتهما قرار  تیروحانو  روح مزاج

متا   بتدن جا  همه کنیول ؛بدن مواد ،روح ذاتو در  است روح ،بدنمواد  ذاتدر  کههستند 

 بته  یروحو  یبدن. ما از نظر است نهایتبیدر برابر  یصفر درستما  اتیحو  روحدر برابر 

و  روح یفضتا اگتر در   .میهستت  ینامتناه میبگوئ میتوانیمو  میهست متصل کائنات یتمام

 کنیولت  ؛میرست ینمانتها  به میکن حرکت هیثاندر  ینور سال هاونیلیم سرعتبا  تیمعنو

 نیزم ،مزاجو  بدن نیا. ستین مکعبمتر  کی رفته هم یرو که است یحجم نیهمما  بدن

 زانیت م بته   کته  است یآسمانو  نیزموجود ما.  آسمان هم تیروحانو  روح، استوجود ما 

 .استت  شتکل  نیهمت  به هم نشیآفر کلندارند.  فاصله گریکدیاز  متریلیم میونیلیم کی

 هفت آنو بعد از  ستارگان یفضا ،شودیم میتقس قسمت سه به کهرا  نشیآفر عالم یتمام

 هتم را  قستمت  سته  نیا یتمام ،رویننور و  یفضا طبقات آنو بعد از  آسمانو  نیزم طبقه

 عتالم  روحو  نشیآفتر  بدن عالم . دیکن مجسمخود  فکردر  انسان کی صورتبه دیتوانیم

 بته  مربتوط  که آسمان و نیزم نیا. در است بدنو  روح نیا به طیمح که یخدائو  نشیآفر

رشتد   هاانسان شودیم دهید عتیطب ظاهردر  که یآسمانو  نیزممانند  است عتیطب باطن

عمتر و   تمامدر  .خودشان بدنو  عتیطب بدندر  .استینیزم فقط رشدشان یگاه کنندیم



 

 

. شتوند ینمت  ختارج خود  بدن  نیزمو  عتیطب نیزم ۀریدااز  ،کنندعمر  سال هاونیلیماگر  ای

ستر   متزاج و  بتدن  یمتاورا  بته  مزاجو  بدن از ایو  عتیطبماوراء  به عتیطب نیا از توانندینم

 ریمست از  کته هستتند   یکسان منؤم یهاانسان رابطه نیا. در کنندفضا رشد  آنو در  بکشند

 نیزمت از  کته  یبتذر ماننتد   درستت . کشتند یمستر  عتیطبماوراء  بهخدا  بهو اعتقاد  مانیا

 فاصتله  بتاهم  نهایتت بتی  اول ۀفیطا به نسبت فهیطا نیا پس .است شدهوارد فضا  دهیکشسر

. شناستد یمت  یآستمان را  دوم ۀفیطاو  کندیم میترس نیزم صورتبهرا  اول ۀفیطاخدا  .دارند

و  بترد یمت  نتام  نیزمت و  آستمان خداوند از  که قرآن اتیدرآ سمواتسماء و  کلماتجا  همه

 نیت ا یتمتام  ،دهتد یمت را رشد  عتیطبو  دیآیم نیزم طرف به آسماناز  که یباران نیهمچن

و  منؤمت  یانستانها  بته  ستتارگان و  ماهو  دیخورش ایو  بارانو  نیزمو  آسمان نامه ب جمالت

 روح یفضا به ایو  عتیطب آسمان به شده خارج عتیطب نیزماز  که است شده ریتفس یروحان

 .  انددهیکشسر  تیروحانو 

و اعتقتاد و   متان یا ریمساز  فقط عتیطبماوراء  به ریس که است نیا یاساس نکتهجا  نیدرا

 هیتشتب  نیزمت در  مستافرت  و ریست  به را یتکاملو  یعلم ریمس. اگر است ممکن یاله قیتوف

 کیت  .استت  ریکوو  ابانیبدر  حرکت ،بوده عتیطبو  نیزمدر  فقط که یمسافرتو  ریس ،میکن

 برهوتمقصد برسد  به گذاردینمو  ردیگیمرا  انسان وقتعمر  تمام که یریکوو  ابانیب نیچن

 بلکته  ،ستت ین عتت یطب یهاابانیب رینظ ،است جهنم یهایواداز  یکی که یبرهوت. انددهینام

 ینیمسافر. است عالم عتیطب دانیمدر  یعلم حرکت ایو  انسان مزاجو  عتیطب دانیم نیهم

 بته  مرکزاز  ای .باشدیم یدور حرکاتشان غالباً ،کنندیم حرکت ابانیبو  ریکودر  ،عمر تمام که

 یستر  عتت یطبمتاوراء   از توانندینمو  رسندینم یجائ به. هرگز مرکز به طیمحاز  ایو  طیمح

 ریت تعب به ایو  کنند عوضرا  راه دیبا یشناس قتیحق یبرالذا  ،را بشناسند قتیحقدرآورند و 

 نجتا یادر  راهبرگردند.  راه بهو  کنندرها  ،است عتیطب برهوت و ریکو همان کهرا  راههیب گرید

 واسالم قرآندر  هادعوت آن خالصهو امروز  است غمبرانیپ دعوت از استفادهخدا و  به مانیا

 دامن به دست کهبفهمند  یزیچ عتیطباز ماوراء  توانندیم یصورتدر  فقط. است شده میترس

شتوند و از   تیت وال مکتتب بخواهنتد. وارد   کمتک و از ختدا   اورندیبخدا  به مانیاخدا بزنند. 

خدا و  سویبه حرکت سنبل کهحمد  سوره نیهمدر  دیکنیم مشاهده. رندیبگ کمک هللاءایاول

 صتراط  بته  تیهتدا و  نینستع اکیانعبد و  اکیا جمالت ،است متعالاز خداوند  یخواه کمک

ستر   عتت یطبمتاوراء   بته و  کنتد یمرا رها  عتیطب ،در نماز انسان. است شده مطرح میمستق

 یفضتا  به نماز ۀلیوسهب یعنی. «21است منؤم معراج نماز » :فرمودند اکرم غمبریپ. لذا کشدیم
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جتا  نیا. در کشندیسرموجود خود  در ،بدنو  مزاجماوراء  یفضا ای و عالمدر  عتیطبماوراء 

 که است یهائکمکو  یاله قیتوف، شوندیم هیتغذ منبع آناز  انسانهاکه یمنبع نیتربزرگ

در  عتیطب که میبدان یستیبا همرا  قتیحق نیاو باز  رسدیمخدا  بندگان بهخداوند  جانب

 نیا حال نیعدر . است نهایتبیدر برابر  کوچک اعداد ایمانند صفر و  عتیطببرابر ماوراء 

 هستت  یزیت چ .استت  عتدم  به کینزد ،در وجود خود ،باشد ماده که عتیطب کوچکعدد 

 بته  ریت تعب یگتاه  ،است خلقت عالم پوسته که عتیطب نیا. خداوند از ستین نکهیامانند 

 ظلمتت  ایت  هیستا  فیتعردر  السالمهیعل صادق امام. کندیم ظلمت به ریتعب یگاهو  هیسا

 یئیشت  صورتبهو خود را  است یزیچ طرف کیاز  یعنی «21یءبشل سیلل و  ءش» :دیگویم

فاقد اثتر و   ،خود ذاتدر  ماده یعنی. ستین یزیچ واقعدر  گرید طرفو از  دهدیم شینما

 محتض  تیت منتدارد،   اتیح روح. است محض سکونندارد،  حرکت یروین. است تیخاص

. استت  محتض  ظلمتندارد،  ییروشنا. نور و است محض یاهیسندارد،  رونقو  رنگ. است

و  یتیخاصت  نوعهر  یعنیمحضند،  انفصالندارند،  گریکدی به اتصالو  ارتباطو مواد،  ذرات

. ردیت گیمت  سرچشتمه  عتیطباز ماوراء  شودیم دایپ عتیطبو  مادهدر  که یحرکتو  یاثر

نور  اصل یکی.  است نهایتبیخود  ذاتدر  ،قسمتو هر دو  است قسمتدو  عتیطبماوراء 

در  ،کمتاالت و  هاارزش یتمام، مبداء روین. نور و متعالخداوند  مقدس ذات گریدو  ،روینو 

نتدارد.   یتیخاصت اثتر و   از خود .است محض ظلمت ،روینفاقد نور و  ۀماد. است ماده عالم

 ذراتو  ستازد یمت را  هاآنو  دهدیم تیخاصاثر و  ،عالممواد  به رویننور و  اصلخداوند با 

 ارزش ،تیخاصت و فاقتد   جانیب عتیطب نیا بهو در انتها  کندیم بیترک گریکدیمواد را با 

 انستان  صتورت بهرا  آنانتها  و در عالم موجوداتو  مخلوقات همه نیا صورتبهو  دهدیم

بتاقر   امتام  کته  است بیعجو  قیعمآنقدر  مادهنور و  اصل بیترک تیفیک. سازدیمظاهر 

 ایت و  داندینمرا  آن یکسجز خدا  به که است عالمدر  اصل سه : »ندیفرمایم السالم هیعل

 موجتودات  برگشت اصل گریدو  سابقه بدون موجودات جادیا اصل یکی. تواندینماگربداند 

 صتورت بهتا  هاارزش ریمسدر  ماده تکامل یعنی. «22 تیماه جعل گریدو  محض ینابود به

 جعتل  به ریتعب ،سوم اصل نیا. از کند دایپرا  یاله خالفت اقتیلو  دیآدر  کامل انسان کی

 بته . شما  تیخاص بدون اجساممواد و  به دادن تیخاص یعنی تیماه جعل. کندیم تیماه
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و  دیهستت  مطلقصفر  حال کیچطور در  که دینیبب حالو خود را در دو  دیکن نگاهوجود خود 

در  ،شودیمشما  بدنوارد  که ستیچ آن .اتیحو  موت حالدر  یعنی. زیچ همه گرید حالدر 

 دیهست عالم مطلق مالک. دیورآیم دسته برا  هاارزش یتمامو  دیهست زیچ همهشما  جهینت

 عتدم  بته  ،شتود یمت  خارجوجود شما  از اصل آن چونو  دیآیمشما در تیملک به زیچ همه و

از  یستیبا که مرده است یلشو  دئزا ،است یزیچ همشما  بدن که یجائ به. دیگردیمبر محض

 ،آن کیت در  کته را  جانبته  همه رییتغ نیا. کنند دفن خاک دلبردارند و در  مردممنظر  یمرآ

 ؛نامنتد یم تیماه جعل ،گرددیمصفر بر به نهایتبیاز  ایو  رسدیم نهایتبی بهاز صفر  انسان

و  قیت عم چنتان  آن تیماه جعل نیا. زیچ همهو  دادن ادراک ،دادن، شعور دادن اتیح یعنی

 تجربته و  قیت تحق بته  ستال  هاونیلیم رفظ ،فکرخودو  یأر به هاانساناگر  که است بیعج

 دایپ ارتباطو  اتصال حرکتو  اتیح منبعو  عتیطبماوراء  اصل به توانندینم همباز  ،بپردازند

 کته  استت  ختط  نیهم .ستین وقوع قابلخدا  ۀاراد بهجز  که هست یحرکت ایو  یخط. کنند

 بتدون  ،انستان  ۀاراد بهو  انسان ۀلیوسهب یعنی ،تربرنده ریشمشو از  ترکیبار یمواند از گفته

و  متان یا رّس ت  که یکسانلذا  ،ستین وقوع قابلخدا  یریدستگو  تیهدا بدونخدا و  به ارتباط

 یتمتام و  داکردنتد یپ یدائمت و  یابتد  اتیح .شدند زیچ همه دندیفهمبا خدا را  ارتباطو  تقوا

 دایت پ یتقتو و  متان یاماندند و نتوانستند  عتیطبدر  که یکسانآوردند و  دسته برا  هاارزش

 شیآزمتا  یبرادارند  حرکتو  اتیح که هم ایدنروز  پنج نیا .ماندند یباق مطلقدر صفر  کنند

 بته  انسان ارتباطو  اجیاحت لیدلشوند.  پناهندهخدا  بهو  کنند درکرا  قتیحق دیشا که است

خود را  یخداخود را و  خواهدیم انسان که است یساعتو  قهیدق همانخدا از  اءیبه اولخدا و 

 کهبداند  جهینتو در  ابدیدررا  اتیحو  موت حکمتخود را بشناسد.  ۀندیآخود را و  یزندگو 

 خلقت عالماز  یسر خواهدیم انسان که حالت نیهمدارد. از  یاندهیآ چهو  ستیچو  ستیک

 قابتل و  درک قابتل  ،یتقتو و  مانیا به اجیاحتخدا و  به اجیاحت ،بفهمد و بداند یرّس آورد و در

 ،تتر کیبار یمواز  خط آندر  ،سپرد خداء ایاولخدا و  بهو خود را  دیفهماگر  که است احساس

از  نتوانستت و اگر  رساندیم ینامتناه قدرتو  ثروت بهو خود را  کندیم حرکت آسانو  سهل

ختود   یعت یطبو  یماد یزندگدر  ،کند درکرا  یزندگاز  یقتیحقو  یرس و  بکشدسر  عتیطب

 کیت  گرانیدخود و  یبرا ،وجود آوردهب شیآساو  رفاه موجبات نکهیا یجا بهو  شودیم غرق

 شتده  خوشتبخت  یلت یخ ،کنداگر خدا او را نابود  یابد عذاب آندر  که سازدیم یابد جهنم

 بود. مخلد خواهد جهنم عذاباو را نرساند تا ابد در  مرگو اگر خدا  است

  ندبه یدعا حرکت خط   

 



 

 

 یزیت چ یزندگاز  خواهندیم که است یاقهیدقو  هیثان همانخدا از  به هاانسان اجیاحت 

و  یبتدبخت  بته  نته  مندنتد و گتر   سعادتو  خوشبختبروند  یراه چهبفهمند و بدانند. از 

 یراهت  چته  بته  کته  کنتد یم یراهنمائبعد ما را  بهجا  نیهماز  ندبه یدعا .شوندیممبتال 

 انسان اجیاحت. میکن فهیوظ انجام یستیبا یکسان چه حکومتو  تیوالو در  میبرو یستیبا

و  شتوا یپاستتغناء از   حالتهرگز  انسانو  است یدائمو  یابد اجیاحت کی شوایپرهبر و  به

 متعتال خداوند  که شوایپ نیوآخربشوند  عوض انیشوایپ است ممکن. کندینم دایپرهبر 

 شودینم دایپ انساندر  یحالتهرگز  کنیولدار شود عهده ماًیمستقرا  انسان یرهبر ،است

 بته  ازمندین دائماً انسان که است نیااستغناء  عدم برهانباشد.  یمستغناز خدا و رهبر  که

 .بهترها و بهترهتا  سویبه است حرکتدر  دائمو  یمعنو ایباشد و  یماد خواه .است هیتغذ

و  یمترز  به ،بازماند حرکتاز  انسان یروزو اگر  ستین توقف قابل نهایتبیدر  هم حرکت

و  مترگ بتا   یمستاو  ،توقف همان ،باشد نداشته یبعدآنجا آخر باشد و ما  کهبرسد  یجائ

 ،خلقتت  دانیمو  نشیآفر یفضا که شودیم حاصل یوقت ،توقف حالت نیا و است ینابود

 تمام نشیآفر یفضا همآخر برسد و  بهخدا  قدرت هم ،انتها درآن که باشد داشته یانتهائ

باشد ماننتد   یمراتب خواه ،انسان تیفعالو  حرکت کنیول است ینامتناههر دو  نیاو  شود

 اریت اخت در کته ختدا   نعمت ارقام یعنی ،اتیکم نوع از باشد یعدد ایو  دانشو  علم تکامل

 کته  حرکت نیا ،است میتقس قابل لومترهایک به که حرکت دانیم ایو  ردیگیمقرار  انسان

 .رستد ینم نهایتبی به همو عدد  استعدد  نوعاز  شودیم واقع تیفیکو  تیکم بر اساس

 یبت  هتا نتده یآاز  کنیول ندیبببداند و  تواندیمرا  هایموجودها و گذشته ،انسانجا  نیهم

قرار  انسان اریاختباشد و در  معلومو  مکشوف هاگذشتهمانند  هاندهیآاگر  رایز ؛استخبر 

 آخر نتدارد  ینامتناهو  استآخر مرز  به دنیرس ،اکتشافو  کشف نیا یمعنا همباز  ،ردیگ

تتر تتا ابتد    یعالبهتر و  یارقام به دنیرسو  تیفعالو  حرکت پسآخر برسد.  به انسان که

رو در  نیت ا. از باشتد یمت  شوایپرهبر و  به محتاج انسان ،یابد حرکات نیادارد و در  ادامه

رهبر و  از ازینیبهرگز  ،اندشده دایپ معصوم چهاردهمانند  یکامل یهاانسان کهنیابا  خیتار

 یکستان رهبتر   هاآنو باز  است متعالخداوند  ماًیمستق هاآنرهبر  تینها .اندنبوده شوایپ

 علتم  که است نیا یرهبرو  تیوال به انسان ازین لیدل. انددهینرس هاآن مقام به کههستند 

 به کم کم هاقدرت .است اکتسابو  کسب نوعجا از  همه بلکه ؛ستین انسان یذات ،قدرتو 

 شتود ینمت  دایپ انساندر  یحالتهرگز  پس .هادانشو  علم نیهمچنو  شودیم داده انسان

 ۀیقضت  نیت ا رایز ؛باشد نداشته کسب به اجیاحتاو باشد و  یذات قدرتو  علممانند خدا  که

 یجتا ه بت و ختدا   است فرع یجاه ب انسانو  خالق خداو  است مخلوق انسان .است خلقت



 

 

 تیفرع هاانساندر  که یهائعالمتو  طیشرا آنو  شودینم یمستغن اصل از فروع. هرگز اصل

 استت  یقتیحق. خداوند ستین متعالخداوند  مقدس ذات، در سازدیمو او را  آوردیم وجودبه

 ایت باشد و  داشته کمالو  نقص تیقابل که نکرده کسب یجائاز  .استاو  ذات ،قدرتو  علم که

 علتم  چون. کند دایپ یفرسودگو  یریپ هاانسانبدهد. مانند ما  دستخود را از  کماالت نکهیا

از  یازیت نیبت استتغناء و   حالتهرگز  پس ؛باشدیم یعرضو  یکسب ،انساندر وجود  قدرتو 

 فهیشتر  ۀیت آ نیانباشد.  متعالخداوند  به ازمندین نکهیاتا  شودینم دایپ انسانوجود خدا در 

 و  ُهل للاُ  و   للا   ل  ِ   ِءُ ر  ق  ِلفُ  نُمُ ِ   ،اُس ِلنر  اُّی  ِ   ی   : »دیفرمایمخداوند  که است یدائمو  یابد حکم کی

ُ ِلغ  و  ازیت نیبت و خداوند از شما  دیدارخدا  به یدائمو  یذاتفقر  هاانسانشما  یعنی « 23دُ یِحل   ین 

را  یقتت یحقو هتر   دیرست  مطلق کمال به انسان یوقت که اندکرده گمان یبعض. است یمستغن

 خداونتد  مقتدس  ذات از یعنت ی ؛رستد یم هم مطلق یغنا به ،دانستبداند  یستیبا که چنان

خود او واگذار  به یکنندگ ادارهو  یسازندگ یکارها که یتیفیک به .شودیم یمستغن هم متعال

 کنتار بر کتار از  ختودش  ،کامتل  انستان  نیا به کارهاامور و  ضیتفوبا  متعال. خداوند شودیم

 یغنا به ،انسان صورت نیا. در کندیم انتخابخود  ینیجانشو  خالفت بهرا  انسانو  شودیم

 کته  ستیننظر  نیااز  اجیاحت رفع نیاو  شودیم مرتفعاز وجود او  اجاتیاحتو  رسدیم مطلق

 کندیم هیتهخود  یبرادارد  اجیاحت چهآن بلکه ،باشد نداشته یمعنوو  یماد ۀیتغذ به اجیاحت

 الزمتا ابد  چهآن به انسان ازین .است اشتباه دهیعق نیا که دانست یستیبا کنیول ؛سازدیمو 

از  ،انستان  آنکته  اول لیدل. ستین رفع قابل لیدلدو  به که است یوجودو  یذات ازین کیدارد 

از  ،کند حرکتبداند و  یستیبا یاقهیدقو  آنهر  که یهائدهیپدو  یجزئ حوادثو  یجزئ علوم

 ذاتجتز   که است بیعجو  قیعمآنقدر  یجزئ مسائل رایز ؛شودینم یمستغن یجزئ علوم نیا

 یکس .استاعداد  نوعاز  مسائل اتیجزئ. کند دایپ احاطه هاآنبر  تواندینم یکسخدا  مقدس

 نیت او  اعتداد باشتد   فتوق  ،یوجودو  یعلماز نظر  کهباشد  مسلطو  طیمحبر اعداد  تواندیم

و  ینامتنتاه  استت  یوجتود  کیاو  اریز ؛دارد متعالخداوند  مقدس ذات به اختصاص ،تیفوق

 یمتنتاه و  محتدود  ،انستان  جمله آنخدا و از  یسواما  کنیول ؛استبراعداد  حاکم ،ینامتناه

بتر اعتداد    حتاکم  .استت اعتداد   کتل  ترازنیپائ مرتبه کیعددند. عدد  نوعاز  یعنیهستند 

 کثترت  بته  قلتت و از  دیدهیمقرار  گریکدی فیرداعداد را  که یوقتشما  ایآباشد.  تواندینم

 دیت کن دایپ یعدد دیتوانیم ،دیشماریم دیتوانیم کهتا آنجا  کیاعداد را از  ،دیکنیم حرکت

 دایت پ یقتدرت  نیچن کی ،عدد یبراهرگز  که دیدانیم ؟بر اعداد باشد حاکمعدد و  نیآخر که

بتر اعتداد    ونیت لیم کیباشد.  داشته احاطه یفرض ریغو  یفرضاعداد  یتمامبر  که شودینم
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 کته تتا آنجتا    تیفیک نیهم به .ندارد احاطهخود  مافوقدارد و بر اعداد  احاطهخود  دونما

 دیت کنیمت  میترس گرانید ایبرابر استعداد خود و  که یعدد نیآخر ،هست شمارش امکان

 به. است هاآن یمساوبرابر و  ترنیپائدر برابر اعداد  و است محکومباز در برابر اعداد باالتر 

 ،ختود دارد  قبلاعداد ما بعد و ما  یتمامبر  یتحاکم که یعدد کی شیدایپ تیفیک نیهم

 آندارد و  احاطته بتر اعتداد    نهایتت بتی و  رستد ینم نهایتبی بهعدد هرگز  .است ممتنع

 یعلمت و  یتکامل حرکات ریمسدر  هاانسان پس. است متعالخداوند  مقدس ذات نهایتبی

 یجزئت  مستائل و  هتا دانشو  علوماز  نهایتبی تابعد  به آنجااز  دندیرس کههر جا  بهخود 

باالتر  هاآناز  که است یراهنمائرهبر و  به هاآن اجیاحت لیدل ،فاصله نیهمدارند و  فاصله

 ارادهاز  کامتل  انسان استغناء عدمبر  دوم لیدلو اما  .کند یرهبررا  هاآنباشد و  ترکاملو 

 یختواه  ،انستان  یسازندگ ۀاراد ایو  انسان یسازندگ که است نیا متعالخداوند  قدرتو 

 بته  یکمّ تیمحدود. یفیک تیمحدود همدارد و  یکمّ تیمحدود هم .استمحدود  ینخواه

 قابلاز او  شتریب عمل کی ،ساعتو  قهیدقدر هر  ایو  آنهر  در انسان که است نیا یمعنا

 کیبا  دیگویم معروف لثَمَ .ماندیمباز  گرید کارشود از  مشغول یکار بهاگر  .ستینظهور 

 بته  یوقتت  ،ستاعت  کیت و در  آن کیدر  انسان یعنی برداشت توانینم هندوانهدو  دست

 گتر ید کار به تواندینم کندیم مشغولاو را  یاقهیدق ایو  یساعت که شودیم مشغول یکار

 ؟دیدار اجیاحتغذا  نوعچند  به .دیبشمارروز  شبانهخود را در  ازین ارقامشما  .شود مشغول

 در کته  دیباشت  یوضتع در  دیشتا . شودیم شتریبشما  اجاتیاحت، دیکن دایپ تکامل چههر 

شتما   اجیت احتمتورد   ،یمعنو خواهو  یماد خواه ،یغذائمواد  رقمهزار  نیچند یروزشبانه

 ایت ختدا و   ۀاراد به یسازندگ نکهیا گرید برهانو اما  دیباش آن ۀسازند دیتوانینم که است

 ۀمتاد  که یتیفیک به یعنی ذوات رییتغ .است ذوات رییتغو  تیماه جعل نوعاز  ،عتیطب در

 حرکتت  بته تتا   کند دایپ روین مختلف درجات، در روینفاقد  ۀمادو  کند دایپ جان ،جانیب

 جعتل را  ذوات رییت تغ نیت ا. کند دایپ تیخاص، تیخاصیب ۀماد طورهمین دهد. ادامهخود 

 به یکس ،ندیفرمایم السالم هیعلباقر  امام که است بیعجو  قیعم. آنقدر نامندیم تیماه

بحار جلتد   کتابدر  که یثیحد طبق السالم هیعلباقر  امامندارد.  یآگاه آن رس  بهجز خدا 

 انسان کهخدا دارد  به اختصاص عمل سه :دیفرمایم است شدهوارد  حضرت آناز  هفدهم

متواد   بدونو  سابقه بدون اءیاش ایو  یئیش جادیا اول. کند دایپ یآگاه آن رّبر س  تواندینم

 جعتل  ستوم  ؛استت  نبتوده  یگوئ کهشود  آنچنان ،مطلق عدم به اءیاش برگشت دوم ؛هیاول

 حرکتت . شتود یم سلباز او  اتیح ای کندیم دایپ اتیح که ماده یذات رییتغ یعنی تیماه

 ۀمتاد  نمودن زنده یعنی اءیاحو  اماته یکل به طور. شودیم گرفتهاز او  حرکت ایو  کند دایپ



 

 

 ایت و  کنتد یم دایپ اتیح که ردیگیم انجام یکار چه ماده یرو. زنده ۀماد دنیرانیم ایو  تیم

ل یر ِل ل جُ ر  یُ »  :دیفرمایمخداوند  که گرددیبرم موت به که ردیگیم انجام یکار چه لِمل   ن  م   و   ت  ّی 

 ایو  کندیم زنده ،هستند تیماند و خود مرده ذاتدر  که یاصول یعنی«  24ّی  ِل ل ن  م   ت  ّی  ِمل   جُ ر  یُ 

 جعتل را  اءیاشت  یوجتود و  یذاتت  راتییتغ نیا .گرداندیمبر مرگ به ،اندشده زنده که یاصول

 ،کنتد  دایت پ یآگتاه و اگتر   کند دایپ یآگاه آنر از س  تواندینم کس چیه که نامندیم تیماه

 یذات لوازماز  حرکتو  اتیح یروین ایو  حرکتو  اتیح نکهیا لیدلرا ندارد.  آن یاجرا قدرت

 به اتیحو از  اتیح به موتاز  خروج ای اثباتو  سلب ۀمسئل نیهم ،ستین عالمو مواد  اجسام

 ستلب  .باشتد  متحترک و  زنده موجودات ذات نیع ،حرکتو  اتیح که یوقت رایز ؛است موت

 ایت و  دیت ریبگ جستم  ازرا  تیجسمان دیبخواهشما  که است نیا مثل. است محال ذاتاز  ذات

 دیت گویمشما  جواب. خداوند در دیریبگرا از نور  یروشنائ ایو  دیکن سلب ظلماتاز  را ظلمت

 ،جسم بودناما با  ،نباشد یزیچ گرید که ببرم نیبرا از  جسم یکلبه  که است ممکن من یبرا

 یصورتدر  اثباتو  سلب. است جسم یذات ۀالزم تیجسمان رایز ؛است محال تیجسمان سلب

را  اتیت ح مرتبته و بتاز دو   میبده اتیحاو  بهما  ،باشد اتیحفاقد  یئیش کی که است ممکن

جز ه ب یئیش یعنیباشد  یذات ۀالزم ،موت ای اتیحاگر  کنیول میریبگ پس ،میاداده که آنچنان

. از است محال اثباتو  سلب انیجر نجایا در ،نباشد یزیچ اتیحجز ه ب اینباشد  یزیچ موت

و  قتدرت و  علتم  که گرددیمظاهر  متعالخداوند  مقدس ذاتو  موجودات نیب فرقجا  نیهم

 ،اتیت ح لیت دله بو  است اتیح ،خود یخودبه خداوند  .است متعالخداوند  ذات نیع ،اتیح

 بته  .شتود  گرفتته شود و از خدا  داده به خدا که نبوده یزیچ قدرتو  علم. است قدرتو  علم

 یکتار در وجتود ختدا    ،وجود خدا خارجاز  یعامل کی .است یابدو  یازلخداوند  لیدل نیهم

را  حرکتت و  اتیت ح آنتا بعتد بتوانتد    کند جادیا حرکتو  اتیحتا در وجود خدا  نداده انجام

در وجود  عمل آنتا با  داده انجام یعمل خودشوجود  یرو متعالخود خداوند  هم نهو  ردیبگ

 متعال. خداوند کند جادیا خوددر وجود  ینقص ،کمال سلببا  ایو  اوردیبوجود ه ب یکمال ،خود

 توانتد ینمت وجود ختدا   یرو ،یرخودیغ ای یخود ،یعامل چیه که یابدو  یازل است یذات کی

 و مصنوعخدا  یماسوا کنیول ؛وخواهد بود بوده یابدو  یازل ،لیدل نیهم بهدهد.  انجام یکار

 آن ایت  ؛شودیم دایپ هاآندر وجود  یکمال ،کندیم کار هاآن یرو عامل یعنی ؛هستند مخلوق

و  علتت  محصتول ختدا   یسوا ما .شودیم دایپ هاآندر وجود  ینقص ،کندیم سلبرا  کماالت

 عمتل و  دنت کنیمت  دایت پ حرکتو  اتیح، ردیگیم انجام یکار آنها یرو یعنی ؛هستند معلول

 کته  یبشر عیصنامانند  درست. شودیم سلب هاآناز  حرکتو  اتیح ،ردیگیم انجام یگرید
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 گرید عملو با  شودیم ارهیطو  نیماش به لیتبد ،کنند کار آهن سنگ یرو نیمهندساگر 

را از  موجودات دیفرمایمخداوند  نکهیا برهان پس. کنند خراب توانندیم اندساخته چهآن

 حرکتو  اتیح که است نیهم ،گرداندیمبر موت به اتیحاز  ایو  رساندیم اتیح به موت

 ،شده داده هاآن به است یروئین بلکه ؛ستینمواد  و اجسام آن یذات تیخاص ،عالم اجسام

 استت  نیهم .گرداندیمبر موت به ،شودیم گرفته هاآناز  روین همانو  اندکرده دایپ اتیح

 یروئت ین بلکته  ؛ستینو مواد  اجسام آن یذات تیخاص ،عالم اجسامدر  حرکتو  اتیح که

 متوت  بته  شودیم گرفته هاآناز  روین همانو  اندکرده دایپ اتیح شده داده هاآن به است

 ،میدهت یمت بترق   هتا چتراغ  به .میکنیم روشن ما که یهائچراغمانند  درست. گردندیمبر

و  موجودات ذواتدر  که نیا. گردندیمبر یکیتار به ،میریگیمرا  برق آنو  شوندیم روشن

 هتا آناز  تیخاصت  آنو بتاز   شودیم دایپ حرکتو  اتیح تیخاص ،اجسامو  ذرات دلدر 

 مخصتوص  عمتل  هم تیماه جعل مسئله نیا ،گردندیمبر سکونو  موت به ،شودیم سلب

ختدا   به اختصاص عمل سه ،فرمودند السالمهیعلباقر  امام که آنچنان. است متعالخداوند 

 برگشتت  یگریدو  سابقه بدون اءیاش جادیا یکی .خبرندیب آن تیماهاز  هاانسان کهدارد 

فاقتد   کته  ذرات به دادن حرکتو  اتیح یعنی تیماه جعل سومو  ینابودو  عدم به اءیاش

 ایت ختدا و   به اجیاحتخدا تا ابد  یماسوا که است نیا بحث ۀجینتهستند.  حرکتو  اتیح

 محتال  نیت او  استت  محتال  متعالخداوند  قدرتو  ۀاراداز  یذاتاستغناء  .خدا دارد اءیاول

و  صنعت ریمساز  ،شودیم دایپ انساندر  که یکماالت نکهیا اول لیدلدارد.  لیدلدو  ،بودن

 نیهمت  بته  .ستین مخلوقاتو  موجودات یذاتاثر  کماالت نیاو  دیآیموجود هب یسازندگ

 هتا آنو وجتود   هتا آن ذات لتوازم فقر از  .دارند متعالخداوند  به یفقرذات ،مخلوقات لیدل

 لوازم ایو  یزندگو  اتیجاح ۀهم نکهیا گرید لیدل .ستین رفع قابل ،یذات ۀالزمو  باشدیم

و  استتفاده  نیا ،است متعالخداوند  یهانعمتاز  استفادهو  یبرداربهره که یزندگو  اتیح

ختدا   یهتا نعمتت از  ینعمتت  بههر روز  کهشما  .شودیم دایپ حرکت ریمساز  یبرداربهره

 محصتول  استتفاده  نیت ا ،دیت اکرده دایپ یاتازه اتیح ،نعمت آناز  استفادهو با  دیادهیرس

 آنوجتود   بته و بعتد   دیانداشته یآگاه نعمت نیاتا امروز از  یعنی بودهشما  یفکر حرکت

ه بت  یدیجد نعمتو  دهیرسشما  به یاتازه ثروت ،یآگاه نیهمدر اثر  .دیاکرده دایپ یآگاه

 یفکتر  حرکت ،دیبود ساکنو  متوقف یروزید وضع هماناگر شما در  سپ. دیاآورده دست

 حتال  کیت در  دائتم  .دیکن استفاده آنو از وجود  دیکن درکرا  یاتازه نعمت که دینداشت

در وجتود   یاتازه حرکت ،کنندیم دایپ توقف ،حال کیو  وضع کیدر  که یکسانو  دیبود

 یبترا  هتم  ستکون و  توقف. ساکنو  متوقفهستند،  هایحبسمانند  ؛شودینم دایپ هاآن



 

 

 یبترا را  تیفعالو  حرکت یتعالو  تبارکلذا خداوند  .است مرگ با یمساو متحرک موجودات

 دائتم  گرید موجوداتو  انسان .دادهقرار  انسانوجود  مالزمبهتر و بهتر  یهانعمت به دنیرس

و  توقتف  بته  نهایتت بتی در  هم حرکت و برسند یترتازه نعمتو  لذت به تاهستند  حرکتدر 

  .شودینم یمنته سکون

                           

   است یابد خدا اءیاول تیوال به انسان اجیاحت 

 

 یولت  بهتا ابد  چگونه انسان دیبدانتا  دیبده ارتباط گریکدیرا با  مسئلهچند  نجایادر  پس 

 انستان وجتود   مالزمبهتر و بهتر  یهانعمت به دنیرس یبرا حرکت ۀمسئل. است محتاجخود 

نباشد  حرکتاگر  .کندیم معالجهرا  انسانفقر  مرض که است یعامل گانهی ،حرکت نیاو  است

 هتم  مترگ  .استت  مترگ  یمعنا به توقفو  سکونو  شودیم دایپ توقفو  سکون آن یجاه ب

و  مرگدارند با  فهیوظجا  همه هاانسان. است انسان خلقتو  فطرت خالف که است یامسئله

 توقتف و  ستکون  بته منجتر   نهایتبیدر  حرکت که است نیا دوم ۀمسئل. کنند مبارزه مرض

تتا ابتد    هتا انستان  پتس  .رستد ینم نهایتبی به همعدد  .استعدد  نوعاز  حرکت .شودینم

 حرکتت  متانع و  دیت آوجود هب یسد هاآن راهاگر سر  .برسند یترتازه اتیح بهتا  درحرکتند

 بته  اجیت احتتا ابتد   انسان پس .استو فقر  مرگبا  مالزم ،مانعسد و  نیا شیدایپشود.  هاآن

 ترهتا تتازه بهترهتا و   آن بته را  هاانسانو  ندیافریب یترزهتا  یهانعمتدارد تا  یمحرک عامل

 توقتف  قابتل  نهایتت بتی در  حرکتو  متحرک است یموجود انسان که رابطه نیادر  .برساند

باشد تتا   حرکتدر  یستیبا .استروبرو  مجهوالتجا با  همه انسان که شودیم روشن ،ستین

و  یولت  به اجیاحت انیم نیا در قهراً .مند شودبهره ،داندیم چهآنبداند و از  ،داندینمرا  چهآن

از  یابنتده  ایت باشد و  متعالرهبرخداوند  آن خواهدارد.  ضرورت ،نایبو  ریبص یراهنمارهبر و 

ختود   روانیت پدارند از  یمجهولاگر  ایخود ندارند و  حرکت ریمسدر  یمجهول کهخدا  بندگان

 انسانوجود  مالزم نایبو  ریبص یولرهبر و  به انسان اجیاحت حساب نیابا  .هستند ترشرفتهیپ

 ؛است متعالخداوند  ،انسان یول نیآخر .کندینم دایپخود  یولاستغناء از  حالتو هرگز  است

 ِ ر »ِ :دیت فرمایمت  جتا  کی .کندیم اجیاحتو  ضرورت نیا متوجه را انسان جا همهلذا خداوند 

 
إ
 احستاس ختود و رهبتر ختود     یولت از  وقتهر  انسان یعنی « 25غین  ِس ت   ِهُ ر    أأ  ،یطغ ی  ل   ا   نس  ِل

حصر  ۀکلمبا  گرید ۀیآو باز در  شودیم منحرف تکامل ریمسو از  کندیم انیطغ کند یازینیب
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ر ِ   : »دیفرمایم خدا  اول ۀمرحلشما و رهبر شما در  یول « 26ِنلوُ أ م   ن  یَِّلر   و   سوُلُ ر   و   للاُ  ُکُ یُ ل  و  ام ن

 شتناخته  یالکرس ۀیآ عنوانبه  که یگرید ۀیآو در  کامل منؤم یهاانسانو رسولند و بعد 

ُ و   للاُ  : »دیفرمایم ،شودیم خداونتد در   یعنت ی «27ور  ِلنّ  ل  ِ   امت  لُ ِلظُ  ن  م   مُجُ ر  یُ ِ نوُ أ م   ن  یَِّلر   ل 

منظتور از   .بترد یم یروشنائ به یکیتاررا از  نیمنؤم وقت همهجا و  همهخود  یسرپرستو 

را  نیت او  استت  دانتش و  علتم  ،یروشتنائ و منظور از  است انسان جهل نجایادر  ،یکیتار

 تیموجودو  تیواقعهستند و هر دو در  گریکدی ضینق ۀمسئلدو  جهلو  علم که میدانیم

نباشد از  یعلم گرید که ردیبگقرار  یانتهائدر  انسان ستین ممکن .هستند ینامتناهخود 

 ،است علم ضینق که هم جهل قهراً .است نهایتبیدر وجود خود  علم .ردیگ فرااستاد خود 

 یذاتت اثتر   کته  است نهایتبی جهت نیااز  علم. است نهایتبیخود  یعدم تیموجوددر 

در  هتم ختدا   علتم  ،استت  ینامتناهخدا در وجود خود  که طورآنهم .است متعالخداوند 

در  قهتراً  .استت  ازمندینو  محتاج ینامتناه نیا به انسان و است ینامتناهخود  تیموجود

 بهباشد و  یمتناه انسان اگرجهل .است نهایتبی هم انسان جهل ،خدا ینامتناه علمبرابر 

 گریکتد یبرابتر   ضینقت دو  شودیم باعث یعنی است نیضینق افتراق اشالزمه ،انتها برسد

و  یهستتن ماننتد   ؛باشتد  نداشتته وجود  ضینقدو  ازآن یکی کهبرسند  یجائ بهنباشند و 

 .دارد ادامته  هم یستین هومفم ،است نهایتبی یهستدارد و  ادامه یهستتا هر جا  .یستین

 عدم یمعنا به جهلو  استاثر وجود  علم .است یستینو  یهست یمعنا به هم جهلو  علم

 علتم  نجتا یادر  .وجود دارد است جهل که آن ضینق ،باشد داشتهوجود  علمتا هر جا  .علم

 بته  کته  هم جهلو  است متعالخداوند  مقدس ذات ،باشدیم یهستوجود و  یمعنا به که

 مُجُ ر  ُیل» ۀفیشتر  ۀیت آ پس .است انسان یوجودو  یذاتاثر  ،است علم عدمو  یستین یمعنا

و  تیهتدا  بته  اجیاحت نهایتبیدر  هاانسان یعنیدارد.  ادامهتا ابد « 28ور  ِلنُ  ل  ِ   امت  لُ ِلظُ  ن  م  

لتذا در   شتود ینمت  دایپ انساندر  یاله علمدارند و هرگز استغناء از  متعالخداوند  یرهبر

هتر   بته  تو انسان یااند اند و فرمودهنموده قتیحق نیا متوجهرا  انسان هم اتیروااخبار و 

 .استصفر  مجهوالتتو در برابر  معلومات همباز  ،یباش دهیسر که دانشو  علماز  یامرتبه

 تصتورات  ختواه  ،انستان  معلومات رایز ؛است شتریبتو  معلوماتاز  نهایتبیتو  مجهوالت

و  استاعداد  نوعاز  مراتبو  تصورات نیا ،علم مراتباز  یامرتبه ایباشد و  یفکرو  یذهن

تتا ابتد و در    هتا انستان  کته  استت  نیا بحث ۀجینت .استصفر  نهایتبیباز عدد در برابر 
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ختدا هستتند    اءیاول ایو  متعالخداوند  کهخود  یواقعرهبر  به یفطرو  یذات اجیاحت نهایتبی

 فاصلهو  ندیبب ازینیبو  یمستغنخود  یقیحق رهبرانو  اءیاولخود را از  تواندینمو هرگز  دارد

بتا   متالزم هتر دو   انحرافو  توقف نیاو  است انحراف ایو  توقف یمعنا به ،خود یواقع یولاز 

 ختواه  ،باشد که یزندگ مراحلاز  یامرحلهدر هر  یکسهر  پس .است انسان ینابودو  هالکت

و  نابغته  نیمتفکتر از  ایت دانشمند و  یهاانسان مکتب شاگردان از ایخدا و  مکتب شاگرداناز 

و  یازیت نیبت  نیهمت و  نتد یبب ازیت نیبت و  یمستغن ،خود یولاز  خود را تواندینمهرگز  ،ممتاز

 نلُمُ أأ  اُس ِلنرل اُّی لِ   ی   : »دیت فرمایمت خدا  که قرآنمشهور  ۀیآ. است هالکتو  جهل لیدل ،استغناء

ءُ ق لِلفُ   آن امثتال و  ندبته  یدعتا دارد.  تیحاکم برانسانو  است انسان مالزمتا ابد «29 للا   ل  ِ   ِر

 یذاتت فقتر   نیهمت  بر پایۀ ،کندیم یمعرف هاآن بهرا  مردم یاصل رهبران که یگرید یدعاها

 کته  شتده وارد  السالم همیعلاطهار  ائمهاز  ثیحد .است آمدهوجود هب ،خود اءیاول به هاانسان

ع   و   لق  ِل   بل  ق   ةُ ج  ِلُ »  :فرمودند  یواقعرهبر  همان کهخدا  حجت یعنی. « 30لق  ِل   ب عد   و   لق  ِل   م 

 قیخال همراهباشد و  یستیبا کند خلقرا  یخلقخدا  آنکهاز  شیپ ،است کماالت یسوهب مردم

 حجتت  لتزوم . است الزمخدا و رهبر  حجتوجود  ،هم قیخالباشد و بعد از  که است الزم هم

 یآستمان ختدا و رهبتر    حجت به هاانسان یذات ازین بر اساس ،خلق همراهو  خلقاز  شیپخدا 

 ،انتد گذاشتته  برهتوت را  آن نام که یزندگ ابانیبدر  هاانسانشد  گفته چنانکه رایز ؛باشدیم

شتهر   همتان  که یاله ۀفاضل ۀنیمد به یزندگ برهوت نیاخود را از  است الزمو  شوندیم خلق

 بتدون  فاضله ۀنیمد یسوبه یزندگ برهوتاز  حرکت است ممکنچطور  .برسانند است بهشت

 یهتوا و  آب که یگرید مرکز ایروستا و  کی به دنیرس یبرا که یانسانبرسد.  جهینت بهرهبر 

 آخترت  عالمو  بهشت یزندگ بهخود را  است ممکنچطور  ،رهبر دارد به اجیاحتدارد  مناسب

 استت  یمقتام  هم بهشت. شهر است انسانوجود  نجایادر  یزندگ برهوت .رهبر برساند بدون

و  کند حرکتخود  یوجود برهوت نیااز  است الزمو  واجب یکسبر هر  .انساندر وجود خود 

و  کیت بار اریبست  است یخطبرساند.  اوستخود  تکامل یانتها که بهشتشهر  آن بهخود را 

تر. برنده ریشمشو از  است ترکیبار یمواند از گفته که کیتارو  مجهول نهایتبی است یراه

 ختط از  انستان  تیترب خطبرسد.  یالهلقاء  ایو  یاله ۀفیخل مقام بهتا  انسان تیترب خط یعنی

 نیت امتادر و   رحتم  نیا دیبگو یانطفه بهاگر خداوند  . مثالًاست ترکیتارتر و کیباراو  خلقت

 شتتر یب یانطفته  آندر  کته  یوضتع  نیت ارا از  خودت .امگذاشتهتو  اریاختدر  که لیوسا ۀهم

تتو   یانطفته  تیت موجودتا  کن خلقرا بساز و  خودت یعنی برسان انسان کی مقام به یستین

                                                           
 15سوره فاطر،  - 22
 177، ص 1اصول کافی، ج  - 42



 

 

 کیت وجتود  هبت  وصتول تا  نطفهاز  حرکت نیااگر  ایآ ،شود بایز کامل انسان کی به لیتبد

ختدا او را   کته بستازد   آنچنتان دارد خود را  قدرتواگذار شود،  نطفهخود  به کامل انسان

 یبترا  ستت ینقادر  انسان یحت .است کیتارو  کیبار ،خط نیادر  حرکتچقدر  ؟سازدیم

 نیت ااز  انسان تیترب، خط اندیبروخود  تندر  یموئ کی ایبسازد و  یاتیح سلول کیخود 

دارد  تیت مورأم شتود یماز مادر متولد  که یهرانسان .است ترکیتارو  ترکیبار خلقت خط

 یالگتو  السالم همیعلاطهار  ائمهخود برساند.  امام یانسانو  یمانیاو  یعلم مقام به راخود 

 است گذاشته شینما به هاانسانرا در برابر  هاآنخداوند  .هستند لتیفضو  تیانسان کامل

 چنتان شتود و   چنتان ثمر برساند تا  بهخود را بپروراند و  که کندیممور أرا م یانسانو هر 

 تتازه  کته  یطفلت  بتر  ،خط نیادر  حرکت. چقدر ندیبیمو  شناسدیمخود را  امام کهباشد 

 یرهبتر رهبر و  به اجیاحت ،قدم به قدم که کندیم مشاهده. است مجهول است شدهمتولد 

 انستان  یوجودو  یفکر تیوضع. رسدیم هالکت بهخود واگذار شود  به یاهیثاندارد و اگر 

تتا   کنتد  حرکتت  میمستق خطاز  یستیبا .نامندیم برهوت ایو  ابانیب ،یکودک دورانرا در 

 یامرحلته هر  به .نهایتبی یسوهب است یحرکت .برساند کامل انسان کیمقصد  بهخود را 

 تتر کیت تارو  تتر کیت بار راهتش و  شودیم ادتریزاو  مجهوالتبرسد  که یزندگ مراحلاز 

بستازد.   یبهشتت و  یالهت  انسان کیرهبر دارد تا از خود  به اجیاحت ،قدم به قدم .شودیم

 نیت ا دانستتن و  خواندنبا  هاانسانتا  استآمدهوجود بهرهبر  نیهم یمعرفدر  ندبه یدعا

و  امتام  بته  اجیت احت، ادیت زاند و چقدر شده سرگردان یزندگ برهوتدر  چگونهدعا بدانند 

از  .برستاند  یزنتدگ  یواقعمقصد  بهبرهاند و  هالکتو  فالکت نیارا از  دارند تا آنها یرهبر

و رهبر بتواند خود را  امام بدون که است نشده دایپ همنفر  کی یحتتا امروز  خیتار یابتدا

 حتال در  هتم دانشمندند باز  همه نیابرساند.  یسرمدو  یابد سعادت بهو  کند خوشبخت

 نیت اختود را از   تواننتد ینمت و  شناسندینمرهبر خود را  .روندیم ایدناز دار  شرکو  کفر

رهبتر   بته  انسان اجیاحت که است روشنبرسانند.  نجات ساحل به ،فالکتو  هالکت برهوت

 هتا انستان . استت  شتتر یبو  ادتریز مسکنو  لباسو غذا و  نانو  آب بهاو  اجیاحتاز  یواقع

  کننتد  حرکتت  یروزو  رزق کستب  یبترا  ایبروند  یکار دنبال آنکهاز  شیپدارند  فهیوظ

 کننتد  حرکت امامرهبر و  آن اطاعت هیساخود را بشناسند و در  وامامابتداء رهبر خود را 

 مرگاز  یزندگ آندر  که کنند دایپ نیقیبرساند و  الدهیا یزندگ کی بهتا بتوانند خود را 

 .  کنندیم دایپ نجات فالکتو  هالکتو  مرضو 

  

   :کندیم نیتام یواقعرهبر  بهرا  انسان ازین ندبه یدعا



 

 

 

 کنند هیگر ای کنند ندبه توانندیم کهیزانیم به .بخوانند را دعا نیا است الزم رابطه نیدرا 

 دیشتا تتا   .و بنالنتد  نتد یبگراو  فراقرهبر بدانند و بشناسند و در  بهخود را  اجیاحت که کنند

 ارتباطبرساند. در  هاآنداد  بهرا  هاآن یاصلو  یواقعو رهبر  کند رحم هاآن به متعالخداوند 

 فهیشتر  یدعا نیهم ،مقصد به وصولتا  هاانسان یزندگدر  یرهبر لزومو  گذشته یهابحثبا 

 بزرگ فاجعه کیبا  یاروئیرودر  را نایبو  ریبص یهاانسان ندبه ۀفیشر یدعا. استشده مطرح

 دانتش و  درسبا  گرانید که بودیم چناناگر  .است یرهبر فقدان ،بتیمص آنو  دهدیمقرار 

 مطلتوب  یزنتدگ  کیت  بهتا  کنند یرهبررا  تیبشرو مانند او  رندیبگاو را  یجا توانستندیم

 نیا بهاو  فراقدر  ایرهبر باشند و  آنها در انتظار انسان که کردینم جابیا همه نیا ،برسانند

و  یاساست  طیشترا از  یکت ی. کننتد  جلبخود  طرف بهخدا را  لطفو بنالند تا  ندیبگر تیفیک

و مقصتد   هتا آنعبور  خطها و انسان حرکتمبداء  به یستیبارهبر  که است نیا یرهبر بزرگ

را  حرکت یمنتهاخود او مبداء و  یگوئ کهباشد  یکسمانند  ؛باشد داشته کامل یآشنائ یزندگ

 اکترم  رستول  حضرت رابطه نیا. در است ساختهمقصد  یسوبهرا  حرکت راهو  نموده میترس

ئدمک ِن»  :ندیگویم .دارند یشیفرما( ص) ئد و ِر  ستوی بهشما  یشوایپ من « 31ِهله کذبیل ِلِر

 فصتل  کته  ندیگویم یکس به. رائد دیگوینم دروغ اشخانواده بههرگز  شوایپو  هستممقصد 

پتر   مناسب نیسرزم کی بهخود را  خانوادهخود و  احشامو  اغنام کهنیا یبرا تابستانبهار و 

 اشختانواده  بته ابتتدا   .کند ادارهخود را  احشامو  اغنامبرساند تا در آنجا بتواند  یعلفو  آب

 یجتا و  نمیت بب کیت نزدرا از  هاکوه ودامنهو صحراها  هاابانیب بروم منتا  دیباششما  دیگویم

 حرکتت  شتخص  نیت ا. ببترم آنجا  بهشما را  برگردمو  کنم دایپ یهوائو  آب خوشو  یمناسب

را  یعلفو  آبآباد و پر  نیسرزم .کندیم گردش هاکوه دامنهو صحراها و  هاابانیبدر  .کندیم

 بته  یآدمت  نیچنت  کی است یهیبد .جا ببردآن بهخود را  ۀخانوادتا  گرددیمبرو  کندیم دایپ

 بته  ببترد  یعلفت و  آب یبت و  خشک نیسرزم کی بهرا  هاآن که دیگوینم دروغخود  ۀخانواد

 دهیپستند  کته  ینیسترزم  آن بهخود را  اغنامو  احشامو  هاآن و گرددیمبر اشخانواده طرف

را  هتا نیسترزم  امرفتته  .هستمرائد  همانمانند  هم من ندیفرمایمخدا  رسول .بردیم است

 فیت تکلو  رهبرانو  امرا شناخته یزندگ تحوالت. امدهید کینزدها را از ها و عالمو آدم گشته

 باالخرهتا  امنموده یبررس بوده الزم کهچنانرا  باطلو  حق انیشوایپ. امدهید را عالم رهبران

 آنو  کتنم  دایت پ یزندگ ادامه یبرارا  انیشوایپ نیبهتررا و  هانیسرزم نیبهتر امشده موفق

 به کهها را شما انسان امبرگشته اکنون .متعالخداوند  یرهبر شعاعدر  ،است بهشت نیسرزم
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 ایت دن مشتقت و  رنجپر از  برهوت ابانیب نیااز  ،دانمیمخود  تیب اهلخود و  فرزندان یجا

و  هتا هتا و غصته  غتم  یتمتام شتما را از   جهینت. در برسانم نیسرزم آن بهو  بدهم حرکت

شتما را و   سرنوشتت  رایت ز ؛میگتو ینمت  دروغشتما   به منهرگز  پس .برهانم هاتیمحروم

 کته  یتت یمحروم نوعو هر  است آمده منسر  ،دیایبسر شما  یبالئ. هر دانمیم یکیخود را 

 یزندگبا شما  مجبورمو تا ابد  هستمشما  انیمدر  ،هستم.از شما نمیبیم من ،دینیببشما 

و هتوا   آب ختوش  مناستب  نیسرزم کی یجا بهو  میگوینم دروغشما  بههرگز  پس .کنم

( ص) اکرم غمبریپ جانیا. در سپارمبه هالکت دست به که برمینم برهوتو  ریکو بهشما را 

 امآمتده و  امشتناخته و  امدهید بهشتها را تا مقصد شما انسان حرکت خط من ،دیفرمایم

و  یشهر به یشهراز  هاانسان که هم یعاد یهامسافرت نیهم. در ببرمخود  همراهشما را 

دارنتد   نتا یبو  ریبص یشوائیپرهبر و  به اجیاحت ،کنندیم حرکت یروستائ به یروستائاز  ای

و  رفتته مقصتد   بته  راه نیت ااز  مرتبته باشد. چند  شناختهو  دهید کامالً راو مقصد  راه که

و  راه کته باشتد   ینادانو  جاهل انسان کی انیکاروانمانند  کاروانباشد. اگر رهبر  برگشته

بتا   همته  که یانسانهائرو  نیااز  .ندارد یفرق انیکاروانبا  ،باشد نشناختهو  دهیندمقصد را 

 .شتوند یمت  متفرق ابانیبدر  ،و مقصد ندارند راه به یآشنائو  کنندیم حرکت ابانیبدر  هم

 یادعتا  کته ندارند  یلیدل کدام چیهو  کندیم انتخابخود  یبرارا  یراه هاآناز  کدامهر 

از  یعاد یهامسافرتو مقصد هستند.  راه به جاهل همبرابر  هاآن ۀهم رایز ؛کنند یرهبر

رستد   چه ستین ممکنرهبر  بدون سبکو  ساده یهامسافرت نیچن کیروستا  به ابانیب

برستانند. از   معلومتات  بته ختود را   مجهتوالت از  هتا انستان  که یتکامل یهامسافرت به

 ،برستانند  لآدهیت او  روشتن  یزندگ کی بهخود را  مشقتو  رنجو پراز  کیتار یهایزندگ

را و  راه کته  نتا یبو  ریبصباشد  یانسان یستیبا هم هاآنرهبر دارند. رهبر  به اجیاحتچقدر 

 تیبشتر  عتۀ جام بهخدا  که یانیشوایپباشد.  شناختهباشد و  دهیدعبور را و مقصد را  خط

و  حرکتت  راه بته  کامتل  یآشنائ اکرم غمبریپاطهار و  ائمه .اندلیقب نیااز  ،کندیم یمعرف

 یرهبتر  لآدهیا یزندگ آن بهرا  هاانساناند تا ما و برگشته انددهیداند و رفته .مقصد دارند

 .کنند

 

 : معصوم انیشوایپ ۀسابق به ینظر   

 

 ثیت احادو  قترآن  تیهدااز نظر  معصوم انیشوایپ سوابق به یقدر است الزم نجایادر  

 کته هستتند   یکستان دارنتد.   تفتاوت  یلیخ هاانسان ریسابا  هاآن میبدانشود تا  یااشاره



 

 

خداونتد   کهتف  ۀسور اتیآدر  .اندبوده آدمو  عالم خلقتشاهد  دهدیمخبر  قرآنخداوند در 

را  نیاطیشت  یستا ؤر ایو  نیاطیش کهشما  دیگویم انیطاغوتو  پرستانبت به ضیتعر مقامدر 

 هاآن من، دیکنیم اطاعت هاآنو از  دیپرستیمرا  هاآنو  دیاکرده انتخاب یشوائیپ عنوان به

 حتق تتا   امنکترده  استتخدام خود  نیدرا در  هاآنو  امندادهقرار  آدمو  عالم خلقترا شاهد 

 کندیم یشوائیپو  یرهبر ینف نیاطیشاز  که فهیشر ۀیآ نیا .باشند داشته یرهبرو  یشوائیپ

 کته هستند  یکسان کندیم اثبات ،اندنبوده آدمو  عالم خلقتشاهد  هاآن دیگویم نیهمچنو 

 عنتوان  بته و  نموده استخدامخود  نیدرا در  هاآناند و خداوند بوده آدمو  عالم خلقتشاهد 

 ؛هستتند  الستالم  همیعلاطهار  ائمه هاآن و قهراً . حتماًاست نموده انتخابو رهبر بشر  شوایپ

 آنخداونتد   کته  ردیگیماطهار قرار  ائمه زعامتدر برابر  کفار یشوائیپو  زعامتجا  همه رایز

در  فهیشتر  ۀیت آ نیت ا. دانتد یم حقرا بر  السالم همیعلاطهار  ائمه یرهبرو  باطلرا  یشوائیپ

 سو  آدم خلقت به مربوط که یاهیآ به ارتباط

و  سیابلت  متعترض  ،اتیآ نیاخداوند در  .شودیم واضح شتریببهتر و  است فرشتگان جده

و  ستجده  عتدم  نیت ا ،دیت کنینم سجدهرا  آدم کهشما  که دیگویم هاآن به شودیم نیاطیش

 نکته یا ایت و  دیاشناخته آدمخود را باالتر و بهتر از  و دیاکرده تکبر که است نیا یرو ،میتسل

 یستیبا آدم بلکه کنند سجدهرا  آدم دینبا یبزرگو  عظمت یرو که دیهست بزرگان آنشما از 

ل ن  م   نت  کُ  مأأ  ت  کب  س ت  أأ  : »دیفرمایم هیآ نیاباشد. در  هاآن اطاعتدر   سیابلت  یاتتو  « 32ن  ال  ِلع 

 چته  فهیشر ۀیآ نیادر  ؟یبود ترانبزرگو  برتران آناز  نکهیا ای ینکرد سجدهو  یکرد تکبر

باشتد.   هتا آن اطاعتدر  یستیبا آدم بلکه ؛کنند سجدهرا  آدم دینبا هاآن کههستند  یکسان

 آدم ۀستجد  بهاستثناء امر  بدونرا  فرشتگان یتمامخداوند  کههستند  فرشتگاناز  هاآناگر 

 .کردنتد  ستجده را  آدم فرشتتگان  یتمام « 33و   عُ ج  ِ   مهُُکُ  ةُ ک  ائ  ِمل   د  ج  س  ف   : »دیفرمایم .کندیم

و  جتن  ۀفت یطااز  رایت ز ؛ستتند ین هتم  ابالسهو  انیجناز  حتماً .نبودند فرشتگاناز  هاآن قهراً

 ختود و  ۀخانواد یشوایپ الاقل کهاند نشده دایپ یباالتربرتر و  یهاانسان نیچن کی نیاطیش

 بوده الزم کهاند بوده السالم همیعلاطهار  ائمه برترانو  نیعال آن پس .خود باشند محلافراد 

 یثیحتد  اتیت آ نیا. مفسر کنند سجدهرا  آدم هاآن نکهیا نهباشد  هاآن اطاعتدر  آدم است

 کتباز  ظاهراً که است نیالحس ۀبالغ کتابدر  هاالسالمیعل دالشهداءیس حضرتاز موال  است

و  دهتد یمت قترار   مخاطبرا  خودش اصحابروز عاشورا  حضرت آن .است شده انتخاببحار 

 کیعلل  ْسله ل  ی  ل  ِملرمکِملرن و  ِول بله ِخبمکِول  تیِلب  ِهلبنا  نوِملعتصممعارُش ِحصابنا  : »دیفرمایم
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 علملهو  ِسل توِهو  أ دم خللقملا  للا ِ  نعم قالِ...  رسول بن ی بیلقالوِ  معرضو  ل ِنمما  ِحامتل

و  أ دمظهلر  ف مخسلهِش باحا" نِلسلو  ِلسلنو  فاطملهمحمدِ" و علبا" و  جعل یئیش  کِسامء 

 ل" امیتعظ لدمَلسجود  ِملائکه تعال فامرللا ِلنا و  ِلجب من الافاق ف ی  تض هِنوِر  اکنت

 سیِبل الا  ِجعو  کهم ِملائکهقد مع ِنوِرها ِل فاق  فسجد  ِلیتالاش باح لتلکو عاء"  جعه ِ به 

 نیت ا. در « 34نیِلاکفلر  ملن ذللک ََئله فاک  تیِلب  نِهلو لنوِر  للاعظمه لال توِضعی  َِِ 

 تیبشتر ختود را بتا    ۀرابطت و  ۀسابق السالم هیعل نیحس امامموال  فیشرو  بیعج ثیحد

 راهودر  یکست  چته  یبرا که کنند دایپ نانیاطم اصحابش نکهیا یبرا شتریب .دهدیم نشان

 شهادتو  یفداکار به شتریب نانیاطمخود رابشناسند و  ارباب .کنندیم یفداکار یکس چه

 شتخص  که است نیا است الزم یفداکاردر  که یمسائلاز  یکی رایز ؛کنند دایپخدا  راهدر 

 جتان  کته  است یانسانبشناسد.  یفداکار نیاخود را و اجر و مزد خود را در  ۀندیآ فداکار

 یستت یباختود   یهستدر برابر  ،کندیم یگذار هیسرماخود را  یهستو  کندیمخود را فدا 

 بته  نتان یاطمتا  هست یکسان چه دسته برا بداند  ندهیآ نیهمچنباشد و  داشته یاندهیآ

 که کنندیم فیتعرو  دیتمج لیدل نیهم بهرا  فداکارانو  سربازان هایبعض. کند دایپ ندهیآ

 کته  یکست  .ستیک دست بهو  ستیچ راه دانندینم هاآن .اندخود را فدا نموده جان هاآن

 بته  ایآ ؟بردیم یسود چه یگذار هیسرماو  یفداکار نیادر برابر  ،کندیمخود را فدا  جان

هر  ؟کنم قانعخود را  توانمیم کنند یزندگبتوانند  گرانیدتا  شومفدا  من که زانیم نیهم

و  متن عمتر   .کنتد فدا  یستیباخود  یشخص منافع راهخود را در  یوجود یهاهیسرما کس

 یهاهیسرما کهبرگردد  منخود  به آنفوائد  کهشود  صرف یراهدر  یستیبا من مالو  جان

در فقتر   متن سود ببرنتد و   گرانید ،کنم تجارت من که ستین درست. امکرده بذلخود را 

ختود   یبرا یفداکار نیااز  ینفع چه ،کندیمخود را فدا  جان که یسرباز .رمیگقرار  محض

 .استت  دهیدرا  هاوشکنجهزجرها  نیتربزرگو  است رفته ایدناز  کهاو  ؟استتصور  قابلاو 

 یهتا زهیجتا  ایت و  حقتوق و  پول ایو  ایدن طمع به که یکسان ؟دارد یسود چهاو  یبرا ایدن

 ایت  مردم که من ندیگوینم .هستند احمق اریبس کنندیمخود را فدا  جان کوچکو  بزرگ

 رو نیت ااز  ؟دارد یسود چه من یبرا ،باشد من ۀقبالدر  نیزم ۀکر تماماگر  ،شدم کشته که

 محصتول و  شتوند یم کشته یراه چهدر  کنند حساب یستیباابتداء  نیمجاهدو  فداکاران

 نهضتت  نیادر  نیالحس عبداهلل یاب. موال شودیم یکسان چه دیعااو  یروزیپ ایو  یفداکار

 یالهت  هدفصد در صد  که رندیبپذ دانیم نیارا در  یکسانداشتند  یسعخود  یاله امیقو 

را  هتا آننتداد و   نشان یسبز باغخود  سربازانو  دوستان بههرگز  .باشند داشته یآخرتو 
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 من راهو  من خطجا فرمود  همه. نکرد حکومت مقام به دنیرس ایو  ایدندر  یروزیپ به دواریام

 کته  یستخنران  کیت در  فکردنتد  حرکت کربال طرف به مکهاز  که یهنگام. است شهادت راه

ین ا    اک   نم   : »را فرمودند جمله نیا .کردند انیبخود را  دهیاخود را و  هدف  نلا  ط  و  مُ   هُ ت لهج  م   ل  َذ   ف 

هُ  للا   اء  ق  ل   یل  ع   بدهد و  تیالب اهل ما راهخود را در  جان استحاضر  کس. هر « 35ان  ع  م   لح  ی  لف   ن فس 

ابتتداء   همتان از  .کنتد  حرکتت  عتراق  طرف به منفردا با  ،کندیم آماده هلللقاء ا یبراخود را 

 کته  یتت یجمع دانستت  کته عاشورا  روز صبحخود خبر داد.  سربازان بهخود را  هدف نیآخر

 تیت موقع یسخنران نیابا  ،ندارند یائیدن هدفو  اندکرده قبولرا  شهادتاند صد در صد مانده

داد. ابتدا بعتد از نمتاز    نشان اصحابش به آخرت عالمخود را در  تیموفقخود را در نزد خدا و 

َلصلب و  کیفعلل  ومیلل هلذِ  ف قلتلکو  قلتیل ف ِذ  للا ِ  : »و فرمتود  اصتحاب  به کردرو  صبح

بر شما باد  .میشو کشتهو شما  من کهداد  اجازهو  کردخداوند امروز مقدر  ،من اصحاب یعنی«

متا مقتدر    یبترا  یروزیت پو  غلبه نه .دیشو کشتهتا  دیکنجهاد و  دیکنصبر  دانیم نیادر  که

 یپاتا  یستیبا. است دادهرا  دانیم نیافرار از  اجازهو شما  من به متعالخداوند  هم نهو  است

متا   به متوسلشما  که یکسان یا ،من اصحابفرمود  هاآن بهبعد  .میکنصبر  شهادتو تا  جان

 ،دیکنیمما فدا  راهخود را در  جان که زانیم نیابه ،دیاشدهما  به ۀوابستو  دیاشده تیالب اهل

و  دیبشناسخود را  امامتا  دهمخبر  خودم ۀنوادخاو  خودم تیموقعشما را از  دیدار دوست ایآ

 دیت بدانو  شود شماآسان یبرا یفداکار نیا، جهینتتا در  دیدار یعظمت چهدر نزد خدا  دینیبب

 بتن  ایت  ،یبلت  کردند عرض ؟دیهست یکسان چه خدمتو در  دیکنیم یفداکار یراه چهدر  که

 اهلخود را و  ۀسابق حضرت نجایا. در میبشناسشما را  شتریببهتر و  میدار دوست هلل!ا رسول

شتما   ایت آ ،فرمتود و فرمتود   یادآوریت  فتداکار  ۀشد امتحان اصحاب آنخود را در برابر  تیب

 کنند سجدهباشند و او را  آدم اطاعتدر  کردمور أرا م فرشتگانخداوند  لیدل چه به دیدانیم

شتما   کردنتد  عترض  ؟نمتود  محکتوم را مطرود و  طانیشو  سیابل لیدل چه به دیدانیم ایآو 

و  علتم  بهرا مجهز  هاآنو  دیآفرو حوا را  آدمخدا  کهروز  آنفرمود  هلل.ا رسول بن ای دیبفرمائ

 مکتب بهو  نمود وابسته تیالب اهلما  بهرا  هاآن ،دیرسان معرفتو  عرفان مقام بهو  کرد دانش

ِ   ل  ع  ج  »  :دیفرمایم نجایا در .سپرد تیالب اهلما   شل باحا  ِ   ن  سلِلُ  و   سن  ِل   و   اطمهف   و   ا  یل ع   و   محمد

 کهدستور داد  آدم بهقرار داد و  آدم بانیپشترا  تن پنجخداوند ما  یعنی « 37م  أ د   هر  ظ   ف   ة  س  مخ  

ما  به یوابستگو  ارتباط نیهم لیدل به .باشد تیالب اهلما  به ۀوابستو  تیالب اهلما  مکتبدر 
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و  کننتد  ستجده مور شتدند او را  أمت  فرشتتگان  که یزانیم به. کرد دایپ عظمت تیالب اهل

 تیت الب اهتل سرباز زدند. ما  تیالب اهلما  اطاعتاز  که ساختو مطرود  ملعونرا  نیاطیش

و  علتم و نتور   میبودو مشهور  معروف آسمان اهلو در نظر  هاآسماندر  آدم خلقاز  شیپ

 اهلما  به ۀوابست که لیدل نیا به آدم پس .بود کرده روشنرا  هانیزمو  هاآسمانما،  مانیا

در  .او شتدند  اطاعتاو و  ۀسجد بهمور أم فرشتگان کهیجائتا  کرد دایپ عظمت ،شد تیالب

 کردند سجدهرا  آدم هاآن ۀهم ،فرمود آدم ۀسجد بهرا امر  فرشتگانخداوند  که موقع نیا

 میتعظت  تیت الب اهلما  تینورانخدا و در برابر  عظمتدر برابر  که کرد امتناع. سیابلجز ه ب

 ثیحتد  نیت ا .شد اخراج بهشتشد و از  شناخته کافر تکبرو  امتناع نیهم لیدل بهو  کند

 قرآن اتیآ یبعضاز  یاترجمه نکهیا گریددارد و  اتیروادراخبار و  یادیز ۀنمون که فیشر

انتد و  بتوده  آدم خلقتت از  شیپت  معصتوم نفر  چهارده نیا که کندیم داللت حاًیصر ،است

 درباشتند و   هتا آن مکتبشاگرد  که است دهیآفرمنظور  نیا بهرا  آدم نسلو  آدمخداوند 

 نیت ا ومصتداق مبتداء   که یاهیآبرسند.  مطلق کمال بهتا  کنند حرکت هاآن تیهدا شعاع

 ۀستجد را و  آدم داستتان خداونتد   کته  است یاتیآ ضمن ،است آنو نظائر  فیشر ثیحد

 بته خداوند  ،دینما سجدهرا  آدم کهدارد  تکبر سیابل آنکهبعد از  .کندیم ذکر را فرشتگان

 ستجده را  آدم دینبا که یهست برترانو  بزرگان آناز  ای گرفتهتو را فرا  تکبر دیفرمایماو 

 سجدهرا  آدم که یبود بزرگان آنتو از  « 38نِلعال من کنت ِم ِس تکبت : »دیفرمایم ؟یکن

 کته  گتر ید لیت دل .هستتند  السالم همیعلاطهار  ائمه آنها شکیب .ینمود تکبر ای ینکرد

 رهیت کب ۀجامعت  ارتیت ز. است رهیکب ۀجامع ارتیزاز  یاجمله ،کندیم دیتائرا  هاآن یبرتر

 بلک»  میختوان یم ارتیز نیا در. است السالم همیعل معصومنفر  چهارده شناسنامه نیبهتر

 نیت ا شتما  ۀلیوسهب و دیآفرشما  یبرارا  هاانسان خلقتخداوند  یعنی«  میل بلکو  للابدء 

. کننتد یمت  شروع راخود  یآخرت یبهشت یزندگو  رسندیم مطلق کمال به تیبشر ۀجامع

 نیت ا بهبشر  یعنی. دهدیمقرار  السالم همیعلاطهار  ائمه ختمبدء و  ۀریدابشر را در  خلقت

برسد و بتاز   کمال بهشما  تیهدا شعاع درشما باشد و  مکتبشاگرد  که شده خلقمنظور 

 شانیا .است السالم هیعل منانؤرمیام انیمتق یموالاز  یشیفرما ،ثیواحاد اتیآ نیا ۀنمون

 ذکتر  نتام  آنو مفتاخر ختود را در    ستند ینویمت  انیسف یاب بن هیمعاو یبرا که یانامهدر 

 : »دیت فرمایم ،ندارند السالم همیعلاطهار  ائمهبا  رقابت حق کهبدانند  هاهیمعاوتا  کنندیم

ُن  ْ ختدا   شتدگان تیترب السالم هیعلمحمد  آلما  یعنی. «39 عنای صنا بعد ِللقو  للا عیصناَن 
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 انستان  خلقتبا  انسان صنعت. شوندیم تیتربما  ۀلیوسهب آدمیبن میعظ خلق نیاو  میهست

 کته  طتور آنهم .شودیم استخراج معادناز  که است یفلزاتمانند  ،خلقتدر  انساندارد.  فرق

 تیت تربرا بستازند و   آن یستت یبا ،ندیآدر  آالت نیماش صورتبهدارد تا  یآمادگ فقط فلزات

 که است یمخلوق .است انسانفلز وجود  ،تولد هنگام انسان. است طورهمین هم انسان .کنند

 شتده  تیترب انسان .باشد بهشت اهلو  ستهیشا یانسان تاشود  ساختهشود و  تیترب یستیبا

 دعتوت مور أرا مت  و او زندیم حرف یموس حضرتبا  که. خداوند آنجا دانندیمخدا  مصنوعرا 

 یبترا  .کتردم  خلق خودم یبراتو را  یعنی« 40نفس  ل   ن ْعُتک  ِصط   وَ»  :دیفرمایم :کندیم فرعون

 دیفرمایم هم نامه نیادر . کنندیم صنعت به ریتعب شدن تیترب نیااز  .یباش منمور أم نکهیا

 مکتتب شاگرد  کهاند شده خلقمنظور  نیا به میعظ خلق نیاو  میهستخدا  شدگان تیتربما 

 تیت ترب معصومنفر  چهارده نیا که میدار یاریبس اتیرواشوند.  تیتربما  ۀلیوسهبما باشند و 

 دهیآفرمنظور  نیا بهرا  آدم فرزندانو  آدمخداوند  .اندو حوا بوده آدم خلقتاز  شیپ شدگان

بتدو و   نیت اتتا از   دیکن توجه تیبشر ۀجامع ختمبدو و  بهشما  .باشند هاآن مکتبشاگرد  که

 مکتتب در  کهمور شد أم بهشتدر  آدم. دیبشناسرا  السالم همیعل معصوم ائمه تیموقع ختم

 اختراج  بهشتت از  ،شد یگناه مرتکب آنکهو بعد از  کند اطاعت هاآنباشد و از  بهیط ۀخمس

محملد  حلق بله دیح  ی : »گفت کهبود  بهیط ۀخمس به توسل ،آدم ۀتوب .نمود توبه آنشد و بعد از 

 نیهمت  برکتت  بهرد و ک قبولرا  آدم ۀخدا توب ،توسل نیابعد از  .تا آخر...«  علیل حق به عال ی

 نبتوت  مدالو  نشان به یصورتدر  ،آدمبعد از  غمبرانیپ طورهمین. دیرس نبوت مقام به توسل

 ائمته  تیت وال تیفیک نیهم بهباشند.  داشته ائمه تیوال به اعترافاقرار و  که شدندیممفتخر 

 هیت عل زمتان  امتام دارد تا ظهور  ادامهو  خاتم غمبریپظهور  زمانتا  بوده تیبشر همراهاطهار 

 ۀدورو  کنتد یم دایپ خاتمه تیترب ۀدور نیا یعنی. رسدیمآخر  به حضرتشو با ظهور  السالم

 آدمیبنت  حرکتت  همراه .انداطهار بوده ائمه ،آدم خلقت یابتدادر  پس. شودیم شروع آخرت

 یتمتام و  شتود یمواگذار  هاآن به حکومتو  سلطنت که زمان اماماند و هستند تا ظهور بوده

 بته تا  رندیگیمقرار  هاآن تیترب ۀریداو در  هاآن حکومتدر  شوندیم زنده خیتار یهاانسان

مبداء  میتوانیم میدار اریاختدر  که ینقلو  یعقل دالئل بر اساس نجایادر  .برسند مطلق کمال

 نیسترزم  همان ،اطهار ائمه ۀلیوسهبخدا  تیوال به ارتباطتا  تکامل یسوهبرا  هاانسان حرکت

 یمسکون ۀخان عنوانبه ابتدا  هماناز  کعبه که میکن استنباط طوراینو  میبشناس کعبهو  مکه

. خداوند است بوده ائمهخدا و  یسلطنت کاخبهتر  ریتعب بهو  نیاجمع السالم همیعلاطهار  ائمه

و  دیت توحو مبتداء   هتا انسان تجمع مرکزو  حرکتمبداء  ،خانه اهلارتباط با  را در کعبه ۀخان
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. میکنت یم شروعاو  فیتکلو  آدم خلقترا ابتدا از  حرکت نیا .است دادهبشر قرار  وحدت

ختدا   اطاعت به مکلفجا  همانو در  شده خلقدر آنجا  آدم که یبهشت میپرسیم نجایادر 

 ۀدرکتر  آدم بهشتت  استت  مسلم چهآن ؟بوده کجا ،است شده السالم همیعلاطهار  ائمهو 

 آن امتام  کته  میدار رابطه نیادر  ثیحد. گرید یجادر  هم نهو  هاآسماندر  نه ،بوده نیزم

 آن یعنی«  41و ِلقمر ِلشمس اهیعل تطلع ایِدلن  ةجن اکنت : »دیفرمایم .کندیم فیتعررا  بهشت

و  دیخورشت و  ماه تابش معرضدر  ،بوده نیزم ۀکر نیهمدر  یمجهزآباد و  نیسرزم بهشت

 ،کنتد یم دایپخدا ظهور  یکونیف کنو  یآن ۀاراد ریمساز  یبهشت یزندگ نکهیا به توجهبا 

و  خشتک  نیسترزم در  یگتاه خدا  ۀاراد به بهشتندارد.  یعیطب عواملو  علل به اجیاحت

 .جنتوب و  شمال قطب یهاخچالیدر  یگاهو ، حجاز نیسرزممانند  شودیم جادیا یسوزان

و گرمسار  گرم نیسرزمدر  میبگوئ کهندارد  یعیطب عوامل به اجیاحت یبهشت یزندگظهور 

را  یائیت دن یزندگ نیاخداوند  .دهندینم وهیمو  کنندینمرشد  هادرخت هاخچالیدر  ایو 

و  خلقتت  کته  نتداده قترار   جهتت  نیت ااز  شودیمظاهر  یعیطب عواملو  علل ریمساز  که

 بته  هاآن کردنبشر و آشنا  تیترباز نظر  بلکه ،دارد عواملو  علل نیا به اجیاحت نشیآفر

 گتر ید عواملسرماها و گرماها و  که دادهقرار  بیترت نیابهرا  یائیدن یزندگ یعیطب عوامل

 عوامتل  بته  ازیت ن ،نشیآفتر در  متعتال واال خداوند  .موثر باشد هاوهیمو  ارزاق شیدایپدر 

 نکته یا بتدون را  عتیطب عوامل ابتداخود  ۀقاهر قدرت به که است یکساو  .ندارد عتیطب

 بته  اجیاحت ،واناتیحو  نباتات اتیح میگوئیم . مثالًاست دهیآفرباشد،  یعوامل به مسبوق

 یعوامل چه به ،حرارتو هوا و نور و  آب نشیآفر میپرسیمدارد.  حرارتو هوا و نور و  آب

 رایت ز ؛شودیم معطل کارهاباشند تا ابد  یقبل عوامل به محتاج هم هاآناگر  ؟دارند اجیاحت

 نیبنتابرا . استت  غلتط  حکمتت  برهتان در  کته  کشتد یمت  تسلستل دور و  به اجیاحت نیا

 تیت حاکم قیت طراز  نته ، شتود یمظاهر  عتیطببر  تیحاکم قیطراز  یبهشت ییهایزندگ

اک  کّ ب  ب   یّلر  ل   اس  لنّ ل   ع  ض  وُ  ت  یب   ل  وّ ِ    ر ِ   »ۀ یآ لیدل به پس ن.انساخدا و  ۀارادبر  عتیطب  « 42ة  ُمب ار 

 تیلب   ول  ِ   مهُلل   للت  ع  ج  و  »  :دیت گویمت  کعبه فیتعردر  ندبه یدعا نیهمدر  یاجمله لیدل به و

 دیت گویمت  کته  یثیحتد  لیت دل بهو  سنتو  کتاباز  ینقل دالئل نیا به، «ةبارکمُ  اس  لن  ل   ع  ض  وُ 

 عوامتل بر  تیحاکم قیطراز  یبهشت یزندگظهور  لیدل بهو  بوده نیزم ۀکردر  آدم بهشت

قصتر   عنتوان  به کعبه ۀخانو  بوده کعبه نیسرزمدر  آدم بهشت میبگوئ میتوانیم ،عتیطب

 خانه نیهمبا  ارتباطاند در مور شدهأو حوا م آدمو  شدهظاهر  السالم همیعل ائمه یپادشاه
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و  آدم نکهیا بهو نظر  برسند مطلق کمال بهدهند تا  ادامه بهشتخود را در  یزندگ خانه اهلو 

 بهیط ۀشجر ۀیسادر  نکهیا یجا بهو  کنند درکرا  مطلقه تیوال نیااند حوا در ابتدا نتوانسته

ختود   نفتس  یهوا ۀشجر به ،کنند فهیوظ انجام، است تیوال ۀیسا همان که یطوب درخت ایو 

 هتا آن اریت اختاز  ،یبهشت یزندگ آن جهینتاند. در گرفته فاصله یطوب ۀشجراز  ،شده کینزد

ابتتدا قصتر    کته  محتل  نیهمت در  .انتد شده کعبه نیسرزم سوزان یهواو گرفتار  شده خارج

را  حترم  طیمحت  آننتور ستبز    که یسبز ۀمیخ ،ثیاحاد مطابق ایو  بودهاطهار  ائمه یپادشاه

 خانته  اهتل و  خانه عنوان به جا نیهم ،است گرفته فرا فرسخ دوازدهدر  فرسخ دوازده باًیتقر

 ایت و  خانه آن مالکابتدا  نکهیامگر  میسازینم یاخانه هاانسانما  که طورآنشد. هم شناخته

 یاخانته  ایت و  یقصتر  تیفیک نیهم به هم متعال، خداوند میریگیمرا در نظر  خانه آن ساکن

و  صتاحب  بدون ۀخان رایز ؛ردیگیمرا در نظر  خانهقصر و  آن ساکنابتدا  نکهیامگر  سازدینم

او  ستئوال از  تتا  کنتد ینمت  سئوال یکس نجایا. در است عبثلغو و  عمل کی ،ساکن بدون ای

از  کته را  یمستکون  خانته  کیت چرا خداوند  که است نیا سوال آنشود و  دایپ یدرست جواب

 برکتات  همته  نیت ارا منشاء و مبداء  و آن داده تیاهم همه نیا ،شدهبنا  سنگو  گلو  خشت

 واسطه مردمخود و  نیبرا  یشئو خداوند هرگز  است یشئ واقعدر  خانه رایز ؛است دادهقرار 

 لیت دل .خنتد یتار یهتا بتت  همانو شعورند،  علمفاقد  اندیءش که یهائواسطه. دهدینمقرار 

و  علمفاقد  کهرا  یائیاش مردمچرا شما  که است نیهم هایسازبتو  هابتبا  غمبرانیپ مبارزه

. دیت ادادهقترار   واستطه ختود   یختدا ختود و   نیبت شما ندارند  یبرا یضررو  نفعشعورند و 

و  نفتع  یدارا ایو شعور و  علم یداراباشند  یاشخاص یستیباخدا  خلقخدا و  نیب یهاواسطه

ختود و   نیبت هستند  دانشو  علم بهمجهز  کهرا  یمیعظ یهاتیشخصجا  همهضرر. خداوند 

 اءیاشت  کنیولت  ؛کندیمها واسطه آناز  اطاعت به ملزمرا  مردمو  دهدیمقرار  واسطه بندگان

 کته ندارنتد   یاقتیت ل چنتان هرگز  ،باشند ستارگانو  ماهو  واناتیح ایو  جمادات نوعاز  خواه

و  هابتمانند  یائیاش لهیوس بهخود را  ضیف چگونهخداوند  .و خدا باشند هاانسان نیب واسطه

 نتوع از  یهائواسطه نیچن کیبا  غمبرانیپجا  همهلذا  ؟دهدیمقرار  مردم اریاختدر  هادرخت

خدا لغتو   خلقخدا و  نیبرا  هاآن وساطتو  اندکرده مبارزه ستارگانو  وانیحو  نباتجماد و 

جماد  یهاواسطهبا  همه نیا که متعالچرا خداوند  پس که شودیم سئوال نجایااند و در نموده

 ،استت جمتاد   نوعاز  کهرا  یگلو  سنگ خانه کی خودش، است نموده مبارزه وانیحو  نباتو 

 یطالئت  ایو  یسنگ یهامجسمهبا  یگلو  یسنگ ۀخانمگر  ؟دادهقرار  واسطه مردمخود و  نیب

 یهندوستانو  یرانیا مسلمان کی نیب کهرا  یامباحثه کی ستینبد  نجایادر  ؟دارد یفرق چه

ختود او   زبتان از  ندهیگو که یرانیاتاجر  .شود روشن مطلب قتیحقتا  میکن مطرح شده واقع



 

 

 ۀبطت را یهندوستتان تاجر  کیو  من نیبدر خرمشهر  ،دیگویم است دهیشنرا  داستان نیا

 رانیت ا بته او  یگاهو  بودماو  همانیم رفتمیم هندوستان به من یگاه .بود کاردر  یتجارت

 همتان یمدر خرمشهر  و شد ادهیپ یکشتاز  کردم مشاهدهروز  کی .بود من همانیم دیآیم

 اشگوستاله و  یهندوستتان  آناز  متن بتود.   آوردهختود   همتراه  همرا  یاگوساله .شد من

شستشتو   گالبو  آبو با  کردیمخود را معطر  لگوسال شامو  صبحهر  وکردمیم یرائیپذ

شتما   کته  استت  یکار چه نیابرادر  که گفتماو روز به کی .اوردمین طاقت باالخره. دادیم

 تیخاصت شتما   یبترا  گوستاله  ؟دیکنیمرا معطر  و آن دیپرستیمرا  یاگوساله ؟دیکنیم

در  .شتما و ختدا باشتد    نیب ۀواسط کهندارد  یروحانو  یروح تیخاص کنیول ،دارد یغذائ

 نیچنت  کی ریدرگمانند ما  هم خودت که نکن بحث ام ۀدیعق ۀدربار یفالن گفت من جواب

 به تقرب طواف نیا باو  میکنیم طواف یاگوساله کی. ما اگر دور یهستبدتر  ایو  یدیعقا

 شتما  اریت دراخت یالهت  کامل نید خودتان ۀدیعق به که هم مسلمانان شما ،میجوئیمخدا 

را  آن گتالب و  آببتا   همته  نیت او  دیت کنیمت  طتواف  یگل خانه اطرافمانند ما در  ،است

 هستت  چته هر  گفت من بهاو  .بدهماو  به نداشتم یجواب من ،گفت یرانیاتاجر  .دیشوئیم

 گفتتم  یرانت یاتتاجر   آن به من .بهتراست گلو  سنگاز  .دارد اتیح .است وانیح گوساله

 ،استت  شتده  ضتبط و  ثبت هاکتابدر  رابطه نیادر  که یثیحدچند  ایو  یاهیآ کی کاش

 یباش داشته یهندوستان پرست گوسالهدر برابر  یمنطق جوابتا  یدیشنیم ایو  یدیدیم

 واستطه  هتا انستان  یختدا و  هاانسان نیب یگلو  سنگ ۀخان نیا که است نیا جواب آنو 

 ،استت  کرده یمعرفما  به خانه نیادر  که خانه اهل بلکه ،ستین درکار یپرستخانه. ستین

 تیت اهم همته  نیاخدا  خانه به که هاعربشما ، دیفرمایم یاهیآخداوند در  .است واسطه

 خانته  43.دیت کنیمت  رونیب خانهرا از  خانه اهلچرا  پس دیکنیم طواف آنو دور  دیدهیم

 آن اطتراف را ببوستند و در   آن هتا انستان  کهندارد  ارزش خانه اهل بدونو  صاحب بدون

 بته  همرا  تیالب اهل ،تیب همراه ،کندیم یمعرفشما  بهرا  تیب نیا که یخدائ .کنند طواف

در «.  بذِِلبدل حل وِنتبذِِلبدل  ِقسمل  : »دیفرمایمبلد  ۀسورو در  است کرده یمعرفشما 

 یاو تتو   یباش مکهو در شهر  کعبه ۀخانتو در  که خورمیم قسم مکهشهر  نیا به یصورت

 ثیحتد نتدارد و بتاز    ختوردن  قسم است ابانیبمانند  صاحب یب لخان ینباشاگر  غمبریپ

 کعبته  کنتار  طوافبعد از  یروز السالم هیعلباقر  امام دیگویم یراو یکاف کتابدر  یگرید

 کیت دارند و با سر و صتدا   تیجمع ازدحام چگونه مردم که کردندیم مشاهدهو  ستادندیا

  ینگتاه یاعتنتائ یبت  تیت فیک بته   هاآن به حضرت. کنندیم طوافو  دهندیم هلرا  گرید
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 حج همان که نیا یعنی«  44الاسام بهجاء  مفا ةیِلاهل  ف جو حی اکنوِ هکذِ : »نمودند و فرمودند

 .بتود  خانه اطرافدر  یصدائو  و سر یطواف نیچن هم اسالماز ظهور  شیپ است تیجاهل زمان

 بتن  ای کردم عرض دیگویم یراو است؟ چگونه االسالم حجآورد و  یاتازه زیچ چه اسالم پس

 یکارهتا و  یختوب  نیت ا بهو نماز  یخوب نیا به طواف ؟هانیا حجدارد  بیع چهمگر  اهلل رسول

را  خانته  اهتل  ،خانته  بته  یآشتنائ اند بعتد از  مور شدهأم مردم نیا کهفرمودند  حضرت .گرید

 ندیایب تیالب اهلحضور ما  طوافاند بعد از مور شدهأ. مرندیبگ تماس تیالب اهلبا  و بشناسند

 .شتوند  آگاه نشانید قتیحق بهاز ما بپرسند تا  خود را حرامو  حالل. کنند عتیب دیتجدبا ما 

و  اتیت آ نیت ادر  میکنت یم مشاهده. است تیخاصیب حرکت کی تیالب اهل بدون تیب ارتیز

 ستین صاحبخانهیب مردمشما  یهاخانه که طورآن: هم دیگویمجا خداوند خبر  همه ثیاحاد

 هتم ختدا   ۀخانت  ،یخال خانه ارتیز به نه دیآیمشما  ارتیز به دیآیمشما  ۀخان به کسو هر 

را  صتاحبخانه  یستیبا مردمدارد.  مالکو  صاحبدارد،  تیالب اهل ،تیب نیا .ستین صاحبیب

 هم السالم هیعل نیمنؤرالمیاممعنا تولد موال  نیا وضوح یبرارا و  صاحبیب ۀخان نهبشناسند 

 هماناز  پس. است متعالزاد خداوند خانه حضرت آنبدانند  مردمتا  شده واقع کعبه جوفدر 

 یبترا  یبهشتت  یزندگ کیابتدا  و در کردپا ه ب یسبز ۀمیخ نجایاخداوند در  که خیتار یابتدا

 ۀشتجر و از  کترد  فراموشرا  خانه اهلشد  مرتکب که یگناهدر اثر  آدم یوقت ،دائر نمود آدم

 مرتبته و دو  کترد  توبته  که یروزشد تا  محروم هم تیالب اهل ارتیزاز  ،دیچ وهیم نفس یهو

 ؛داد قستم  بهیط ۀخمس بهرا  متعالخداوند  اشتوبهنمود. در  اعتراف هاآن مقام بهو  برگشت

 تیت الب اهلو  خانه صاحب مردماگر  الاقلتا  گذاشت یباقخود  حال بهرا  خانهخداوند  کنیول

درآنهتا   یفکتر  نهضتت  کیو بشناسند تا  نندیببرا   هاآن یردپا ،شناسندینمو  نندیبینمرا 

 جتواب  پتس  .تنهتا  خانته  نته هستتند   تیت الب اهل ،یاصل یهاواسطه کهشود و بدانند  دایپ

 ۀمیضتم  به ارتگاهیز نیارا و  خانه صاحب بلکه میپرستینمرا  خانهما  کهبود  نیا یهندوستان

 ستعادت  راهو  کنتد یمخدا آشنا  بهما را  که است تیالباهل دانشو   دانشگاه کی ،خانه اهل

 یمعرف خانه اهل خانه نیا ساخت یابتدا هماناز  حساب نیابا  .گذاردیمما  یپا شیپرا  یابد

 کترده  حفظرا  یگلو  خشت ۀخان نیاخداوند  ،است خانه اهلبا  متناسب خانه چوناند و شده

 .است دادهقرار  برکتو  ریخمنشاء  ،خانه اهلبه اتصالو  ارتباط لیدله برا  و آن

  :اطهار ائمه علم فیتعردر  یشرح
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 گفته السالم همیعلاطهار  ائمه علم تیفیک انیبدر  یشرح است الزممختصر  به طورو  

تا  خلقت یابتدااز  هاانسان نیاممتازند و از  تیبشر جهاندر  هاآن کهشود  معلومشود تا 

 یانیبشوند. ابتدا  ملحق هاآن به است ممکن چهگر  ستین هاآنمانند  یکس امتیق ۀدرواز

 یمعرفت در  الستالم  هیت علالرضتا   یموس ابن یعل حضرتو  منانؤم ریام انیمتق یموالاز 

 .اناتیب نیهم حیتوضدر  یشرح و بعداً نیمعصوم

ل قاُس یُ ل: »  ندیفرمایم البالغه نهجدر  السالمهیعل نیمنؤالم ریامموال   ل محملد آ ل  ب   هلذه   نم 

د...مِلُ  ِ ح  م ی فیُء ِلغ ال  و   ،ن  قی  ِل  امدُ و ع   ن  یِدّل   ساُس ِ   هُ  ة   ل هی 
إ
 امام شیفرماو «  45ال  ِلت   ُق لح  ی   مب    ِ

ل   رجعیو  ِلتال بنا لحقی، طوس  ِل   طُم  ِلن   محمد   أ ل نُ َن  » :ندیفرمایمکه  السالم همیعل هشتم  نا  ی ِ 

 رقابتت و  اسیق   قابل اسالم امتاز افراد  کس چیه ،ندیفرمایم السالم هیعلموال  «46ِلغال

 کتس هر  .هستند نیقیو  علم ستونو  نید اساس هاآن .ستین السالم همیعلمحمد  آلبا 

برتتر و جلتوتر    هتا آنختود را از   یکسو هر  شودیم ملحق هاآن بهبرسد  کمال یانتها به

سر  پشتخود قرار دهد و  مرجعرا  هاآنتا برگردد و  شودیمبر او وارد  ضربهآنقدر  ،بداند

 وسط حد آن( صمحمد ) آلما  ،ندیفرمایم رابطه نیا در هم هشتم امام .کند حرکت هاآن

 کتس و هتر   شتود یم ملحقما  به ،است راهدر  کسهر  .میهست نشیآفردر  اعتدالو حد 

. دهتد یمت ختود قترار    مرجعما را  عاقبتو  گرددیمبر استجلوتر و باالتر  ،کندیم گمان

 نیاولرا از  تیبشرو  کنندیم یمعرفترازو  نیشاهخود را مانند  السالم همیعل ائمه نجایدرا

 همیعلت اطهار ائمه روشمور هستند خود را با أم کس همه کهترازو  یهاپلهمانند  نیآخرو 

 نیت ااز  که یوقت .ندینما حرکت هاآناز  تیتبع به هاآن حرکت خطو در  کنندجور  السالم

 قابتل و  اسیت ق قابل یکس آمده حساب بهها امت نیترکاملو  نیبهتر که نیابا  اسالم امت

 چگونته و حاال  ستندین اسیق قابل یاول قیطر به گذشته یهاامتاز  ،ستین هاآنبا  رقابت

و  داننتد یم گونهاند. خدا قرار گرفته کامل اعتدالنفر در  چهارده نیا که شد چگونهو  بوده

هستتند و   هتا آنپدر  یجاه ب هاانسانبا  ارتباطدر  گرید طرفو از  کنندیم کار گونهخدا 

 حرکتت را  هاآن نوازشو  آموزشو  محبتبا مهر و  .دانندیمفرزند خود  یجاه برا  تیبشر

و  اتیت روادر اخبتار و   کته  آنچنان است مسلم چهآن .برسانند مطلق کمال بهتا  دهندیم

از  شیپت ختود را   تکاملو  حرکت دوران کههستند  یانسانهائ هاآن ،شد گفته قرآن اتیآ

و  آدماند و بعتد خداونتد   قرار گرفته کامل اعتدالاند و در گذرانده آدمو اوالد  آدم خلقت

 هتا آنو  است دهیآفرباشند،  هاآن به وابستهو  هاآن مکتبشاگرد  نکهیا یبرارا  آدماوالد 
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دارنتد تتا    آخترت و  ایدنرا در  هاآن یرهبرو  یشوائیپ سمتهستند.  آدمو اوالد  آدم همراه

 همیعلرضا  حضرتو  نیمنؤرالمیامموال  ثیحددو  نیادر  .برسانند مطلق کمال بهرا  هاانسان

و  تتالش  استت  عقتب خدا از ما  یسوهب حرکتو  تکاملدر  کسهر  ندیفرمایم السالم همیعل

و هتر   شتود یمت  ملحقمحمد  آلما  بهو  رسدیم مطلق کمال به کهو در انتها  کندیم کوشش

 یعلم خواه مقاماتاز  یمقامما در  اجازهرضا و  بدونو  داندیمبهتر و جلوتر  خود را از ما کس

شتود   واقفخود  اشتباه بهتا  شودیمخدا بر او وارد  ریتقد ضرباتآنقدر  ،ندینشیم یمملکتو 

در  کته هستتند   یانستانهائ  هتا آن پس .کند حرکتما  اطاعت خطسرما و در  پشتگردد و بر

 .دارنتد  یآگاه کامالً آدمو  عالم خلقت نقشه به طرف کیاز  هاآن .اندقرار گرفته کامل اعتدال

 و انتد دهیت د .انتد بتوده  آدمو  عالم خلقتشاهد  هاآن که دهدیمخبر  کهف ۀسورخداوند در 

 گتر یدو  استت  دهیآفررا  آدمو  عالم یانقشه چه یروو  یاساس چهخداوند بر  کهاند شناخته

ختدا   کته شتوند   آنچنتان برسند و  مطلق کمال به که یزمانرا تا  هاانسان یتیترب ۀنقش نکهیا

و  داننتد یمت را  رموز و اسرار آن .دارند یآگاه یتیترب ۀنقش نیا به کامالً. دانندیم، خواهدیم

 آنهتا ختود   رایز ؛شوندیم تیترب هاانسان یقانون ۀقاعد چه یروو  اساس چهبر  کهاند دانسته

دو  نیت اخبرنتد.  با کامالً آن تیفیکو  تیکماز  .انداند و برگشتهرفته .اندکرده یطرا  هاراه نیا

بتا ختدا در    رابطه ریمساز  و بعداً است کامل علم ،است تیتربو  خلقت تیفیک به علم که علم

 ممکتن و  شتود یمت  مختابره  هتا آن به وقفه بدون ،عالم یجزئو  یکل حوادث ،یزمانو  یآنهر 

)  علتم  سته  نیاباشند.  خبریب حادثه نیااز  هاآن کهشود  دایپ یبزرگو  کوچک ۀحادث ستین

و  یجزئ حوادث به یآگاهو  هاانسان تیترب ۀنقش به یآگاه، آدمو  عالم خلقت ۀنقش به یآگاه

مور و مجبورند در أم هاانساندارند و  یآگاه آن به هاآن که است یاله کامل علم(  جهان یکل

قترار   یاله خالفت مقام دربرسند و  مطلق کمال به که یروز تا کنند فهیوظ انجام هاآن مکتب

 .رندیگ

 همتان نفتر   چهتارده  نیا تیوال کهشد  شناخته یکل به طور تیوال مقام تیواقع نجایاتا  

 آخترت  یزنتدگ  ۀدور همتان  ،متعالخداوند  حکومتو  است متعالخداوند  حکومتو  تیوال

 انجتام  هاآن حکومت شعاعدر  .گردندیبرم یزندگ به هاانسان مرتبهدو ،زمان آن در که است

 .شتود یمت  شتروع  هاآن تیابد مطلق کمالبرسند و بعد از  مطلق کمال بهتا  کنندیم فهیوظ

 دهیت نام«  یوآ  ِملل جنلة»  شتود یمت  ریت دا هتا انسان یتمام یبرا ،مطلق کمالاز  بعد که یبهشت

 ۀدور یتعتال و  تبتارک دارد و بتاز خداونتد    ادامته تا ابد  هاآن یزندگ ،بهشت آن در .شودیم

تتا   گذشته هاانسانبر ما  که یتیفیک نیهم به .کندیم شروع یگرید یهاانسان یبرا یگرید

 برسند. مطلق کمال بهتا  گذردیم هم هاانسان آنبر  ،میادهیرس مطلق کمال به



 

 

   :مطلق کمالتا  انسان یوجود تحوالت

 

 یئهانازم ،تحوالت نیا ۀیپاو بر  هاانسان یزندگدر  کهرا  یتحوالت است الزم نجایادر  

خدا  ءایاول مقامو  نأش شتریبتا بهتر و  میکن یادآوریاختصار  به طور ،دیآیموجود هب کهرا 

 مکتتب  کیت  ،هتا آن مکتبو  هاآن تیوال ۀریداو  هاآن خطجز  که میبدانو ما  شود معلوم

 یواقعت مقصتد   بته را  هاانسان که یگرید خط ایو  وجود ندارد تیبشر یبرا یبخش نجات

 به ،فرمودند السالم هیعل صادقجعفر  امام یروز رابطه نیادر  .نخواهد بود ،برساند یزندگ

 حکومت پناه بهمجبورند برگردند  .رسندیم بست بن به ،بروند عالم شرق بهبگو اگر  مردم

 بته  نکهیامگر  .رسندیم بست بن به ،بروند عالم غرب به همو اگر  السالم میعلهمحمد  آل

 انیت ب رابطته  نیادر  السالم هیعل صادق امام که یغربو  شرقبرگردند.  حکومت نیا ۀریدا

را  طیتفرو  افراط نیاو باز  است هاانسان یزندگدر  طیتفرو  افراط حالت همان ندیفرمایم

 ِللططمحملد  أ ل َنلن : »دیت فرمایمت  .کنتد یمت  انیت ب السالم هیعل هشتم امام گرید ریتعب به

قرار  یزندگ اعتدال خطدر  محمد لآما  یعنی«  47ِلتلال بنلا لحقی و ِلغال نای ِل  رجعی ،الاوسط

 عقتب  حساب به ایباشد و  یشرفتگیپ حساب به چه اعتدال خط نیااز  خارج که میاگرفته

و  شترفته یپهستتند و ختود را    شیآستا و  رفاهدر  که یکسان. ستین قبول قابل ،یماندگ

 بندر  هاآن یزندگ آنچنانو  شودیممقدر  هاآن یبرا یاله ضرباتآنقدر  ،دانندیم یمترق

 ردنتد گبر السالم همیعلمحمد  آل حکومت ۀریدا به شوندیممجبور  که ردیگیمقرار  بست

را  شیآستا بمانند و  یتفاوتیبو  یماندگ عقب هماندر  خواهندیم که هم ماندگان عقبو 

مقتدر   لطمتات و  ضتربات آنقتدر   هم هاآن یبرا ،دهندیم حیترج تکامل خطدر  حرکتبر 

 الستالم  همیعلت محمتد   آلمتا   بته شوند و ختود را   تیفعالو  حرکت بهتا مجبور  شودیم

 کیت  عتت یطبختدا و   قتانون در  هتا انسان تیتربو  یاله ماتیتعل جهینتدر  پسبرسانند. 

 یزنتدگ  ۀدوردر  خواهو مرد اجبار دارند  زناز  هاانسان.  همه یبرا یاجبار است یماتیتعل

 ۀدوربرستند.   مطلتق  کمتال  بته تا  کنند حرکت یاله تیترب خطدر  آخرت رد خواهو  ایدن

خداوند  که است شده یمعرف«  نیح »ۀ کلمبا  یهرانسان یبرا مرگاز تولد تا  هاآن یزندگ

  هُ ا ْعن  تر م   و   : »ندیفرمایم
إ
ل ل  ِ  ایت دن یزنتدگ را در  آنهتا  یکوتتاه  ۀدور کیدر  یعنی«  48ن  ح 

 هبتوط از  ایدن یزندگ ۀدور نیاشوند و  آگاه یزندگ قتیحق به عاقبتتا  میکنیممند بهره

 یزنتدگ  نام ،ایدندهر و  ۀکلم .است شده یمعرف ایدن ۀکلم ایدهر و  ۀکلمبا  قائم امیقتا  آدم
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 انستانها  ۀهم یبرا دوباره یزندگ قائم امیقو با  است قائم امیقتا  آدم هبوطاز  هاانسان یتمام

تتا   قتائم  امیقو از  برسند مطلق کمال بهتا  گردندیبرم یزندگ به دوباره همهو  شودیم شروع

انتهتا   بته خود را  مکتبو  حرکت خط ،کوچکو  بزرگو مرد و  زناز  هاانسان یتمام که یروز

و بعتد از   کننتد یمت  یگذار نامرا سرمد  دوره نیا ،خواهدیمخدا  کهشوند  آنچنان و برسانند

تصتور   قابتل  یزنتدگ  یبترا  یانتهائ گرید که شودیم شروع هاانسان تیابد ،دوره نیا یانتها

 هبوطو از  یانسانهر  یبرا مرگاز تولد تا  ه،دورچهار  نیادر  هاانسان مطلق انیشوایپ. ستین

 هاانسان یتمام یبرا آخرت یزندگ افتتاحو  قائم امیقو از  هاانسان همه یبرا قائم امیقتا  آدم

 یگتاه خداونتد   کته هستتند   معصومنفر  چهارده نیهم ،ابد تا مطلق کمالو از  مطلق کمالتا 

 .کنتد یمت  یمعرفت ختود   کتتاب در  ،و شهور بروج یهانامه ب یاهگو  دیخورش نام بهرا  هاآن

در  کته  مطلتق  کمتال  بته  دنیرس تا هاانسان خلقت تیفیدرک کهرا  یبحث است الزم نجایدرا

تتا   هتا آن تکترار و  هاآدم خلقت تیفیک) .میکن رادیا ،است شده نوشته االخالق مکارم کتاب

 استت  نیا بحث آن( و  است شده روشن کتاب آندر  بهشتو  تیابد به وصولو  مطلق کمال

امتر   و از ظتاهر  نتد یگویمت  ونیت عیطب کته  است تیفیک نیهم بهها و آدم آدم خلقت ایآ که

 نیت ااز  ریغخدا  اءیاول ۀلیوسبهخدا  کتابدر  تیتربو  خلقت ۀنقش نکهیا ای شودیم استنباط

ختدا   حکمت منکرخدا و  منکر که خودشان یهادهیعق به ونیعیطب ؟ندیگویم هاآن که است

 ،زننتد یم حدس همرا  مدت نیا که) شیپ سال اردهایلیم ایو  هاونیلیماز  ندیگویم، هستند

 نیت اانتد و  وجتود آمتده  هب هاانسان هامونیماز  تصادف تیفیک به.( اندازندیم یکیتار به ریت

و  رنتد یبم. متولتد شتوند و   کنتد یمت  دایپ خاتمه مرگو با  شودیم شروعبا تولد  دائم ،خلقت

 دایت پ خاتمته  کجا بهو  شده شروع کجااز  ستین معلوم .دارد ادامه مرگتولد و  نیا طورهمین

 یوقتت  ندیگویم .دانندیم کائنات مرگ به ،اگر باشد همرا  تیفیک نیا به یزندگ ختم. کندیم

. کنتد  دایت پ خاتمته  خلقتت  عالم نیاکه کندیم دایپ خاتمه مرگتولد و  تیفیک به خلقت نیا

 خلقت نیابخار و  اهایدر .شوند یمتالش هانیزمو  پراکندهها و ستاره شوند کیتار دهایخورش

 خاتمته  یکت و  شده شروع یکو حاال از  برگردد یستین به شده شروع یستیناز  که طورآنهم

را  ارقتام  آن شیگنجتا  یعالم چیه که ندیگویم قاعدهو  حساب بدونرا  یارقام ،کندیم دایپ

 هاونیلیم یساعت ایو  یروز نکهیابا  سال ونیلیمهزار  سه مدتدر  دیخورش ندیگویم. ندارد

 .استت  نشتده  مشتاهده  آندر  ینقصت  نیترکوچکهنوز  ،کندیم مصرفرا  یانرژو  ماده تن

 یانترژ از  یگرم لویک ای یگرم که نشده احساس سال ونیلیمهزار  سه مدتدر  که یدیخورش

بدهد  دستخود را از  یهایانرژ یتمام که دیکشخواهد  طولچقدر  ایآ ،باشد شده کاسته آن

 است معلوم تناسلتوالد و  تیفیک به خلقت نیا یابتدا نه پسبرگردد.  یکیتار نقطه کی بهو 



 

 

 نیمعت را  خلقتت  نیا یانتهاابتدا و  که کنند دایپ یعددنتوانند  دیشاو  آن یانتها هم نهو 

 کته  انتد کرده سئوال یوقت السالم همیعلاطهار  ائمهاز  هم اتیروااخبار و  لساندر  .کنند

 هیت عل امتام انتد.  بتوده  یکسان چه هاآناز  شیپو  بوده یچو  بوده یکسو حوا چه  آدماز 

 و در آدمو  آدم ،آنهتا  از شیپو حوا و  آدمو حوا،  آدم نیااز  شیپ کهاند داده جواب السالم

و انتظتار   بتوده  یکستان  چته  آدم آناز  شیپ دیکن سئوال مناند اگر تا ابد از انتها فرموده

و  برستانم  اول یهتا آدم بته شما را  توانمینم ،برسانم اول یهاآدم بهشما را  دیباش داشته

 یانتهتائ ابتتدا و   ایت و  یحدودحد و  ،خلقت نیا یبرا که برمیمخدا  به پناه مناند فرموده

 ۀدربار که تیفیک نیا به ثیاحاد. 49باشند داشتهرا  آن یریفراگ قدرتاعداد  که کنم دایپ

 یبترا  مینتدار  یاچارهما  که است بیغرو  بیعج یلیخ ،دیگویم سخن خلقت ختمبدو و 

 یتیفیک بهرا  ثیاحاد آن، سرّ معصوم چهارده تیموقعو  ندبه یدعا کامل فیتعرو  حیتوض

 . میکن انیب ،دهدیم نشانرا  آن ،یعقلو  ینقل دالئل که

 آن .مطلتب  قتت یحقو در انتها  سئوال آناز  جواب و بعداً میکنیم مطرح یسئوالابتدا  

 یابتد و  یازل ،یتعالو  تبارکمانند عمر خداوند  آدمو  عالم خلقت ایآ که است نیا سئوال

و آخر ندارد و  اول هم آدمو  عالم خلقتو آخر ندارد،  اولخدا  که طورآنهم میبگوتا  است

از  جواب. است حادثخدا  خلق کنیولو آخر  اول بدون .است میقدتنها خدا  فقط نکهیا ای

 اول کلمتات  ،بود میقدخدا مانند خدا  خلق اگر رایز ؛است روشنو  معلوم کامالً سئوال نیا

 کته نبتود   نیت ا فکتر  بته  یکسظهور نبود. هرگز  قابل مردم افکاردر  ،و آخر و ابتدا و انتها

و  حتادث  کلمات .کند دایپ یزیچو  یکس یبراو آخر  اولرا بفهمد و  میقدو  حادث یمعنا

و بعتد   نبتوده  یمخلوق اندکرده مشاهده که است شده دایپ لیدل نیا بهو آخر  اولو  میقد

ظاهر و  چشمبا  مردم. است شدهو نابود  کرده یزندگ یمدت شدن حادثو بعد از  شده دایپ

در  کته  یآبمانند  .راندیتغو  رییتغدر  دائم ،مخلوقات نیا که دانندیمو  نندیبیمخود  باطن

 روشتن و  واضتح  اریبست  پسو آخر دارند.  اول. روندیمو  ندیآیم. کندیم دایپ انیجرنهر 

 نیهمت  حتدوث انتد و  شتده  دایت پانتد و  از ابتدا تا انتها حادثند. نبوده مخلوقات که است

 رایت ز ؛و آخر ندارد اول .است میقد ،نندهیآفر یخدا نکهیبرا قاطع است یبرهان ،مخلوقات

او را ختدا   استم  دیت نبادارد و  الزم یخدائ هماو  ،باشد حادثخود  خلقمانند  هماگر خدا 

 میقتد ، ستت ین مخلتوق ، استت  خالق کهبروند  یخدائ دنبال یستیبا هاانسانباز  .گذاشت

 آنو از  شتده  دایپخدا  مخلوقدر  که مشخصاتو  صفات یتمام رایز ؛ستین حادثو  است

در وجتود   یستت یبا مشخصتات و  صفات نیا ،اندشده دایپاند و نبوده مخلوق نیا که جمله
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 پس ،مصنوعند مخلوقات نیا. است میقدخدا  پس ،است حادثخدا  خلقنباشند.  هاآن خالق

و  ریت فق مخلوقتات و آختر نتدارد.    اولختدا   پس ،و آخر دارند اول مخلوقات .است صانعخدا 

 پتس  ،هستتند  مکتان و  زمان لمحدوددر  مخلوقات .است ازینیبو  یغنخدا  پس ،محتاجند

 دانیت م وسعتوجود و  ۀپهناز نظر  مخلوقات. است مکانو  زمان ۀمحدوداز  خارج عالم یخدا

 مخلوقتات ددر که ینقصهر  تیفیک نیهم به. است ینامتناه هاآن خالق پس ،هستند یمتناه

 ضعفاگر  رایز ؛است اثبات قابلدر وجود خدا  یکمال، نقص آن یجاه ب ،است تیؤر قابل ،عالم

باشتد و در   جهتل و  ضتعف  آن هتم در وجود خدا  ،است کشف قابل مخلوقاتدر  که یجهلو 

 یختدا  آن کته نتدارد   یلیدل ،باشد داشته یصور ایو  یجنس شباهتخود  خلقخدا با  جهینت

و  صتفات  یتمتام  یستت یبا پس. میبشناساو  مخلوق را مخلوقو  میبدان خالقرا  مخلوق هیشب

 که یکمال صفات یتمامشود و باز  ینفاز وجود خدا  است اثبات قابلخدا  خلقدر  که یعوارض

را  ننتده یآفر یخدابتوانند  هاانسانشود تا  ینف خلقاز وجود  است اثبات قابلدر وجود خدا 

 دایت پخدا  ۀاراد بهخدا  خلق که صفتدو  نیا خود بدانند و مخصوصاً خلقبا  مشابهتاز  منزه

 .است میقد ،ندارد یخالقو  نندهیآفر کهو خدا  است حادث ،است شده

  میقد به حادث ارتباطدر  یضرور و واجب یبحث

 

 آن فهتم  کته  شتود یم رادیا میقد به حادث ارتباطدر  ،دیمفو  نافع اریبس یبحث نجایادر  

 یبحثت  ،یفلسف عرفانو  ونانی ۀفالسف .است یضرورو  الزم شناسموحد خدا انسان کی یبرا

اند و هتر  رفته است میقدو  حادث نیب که یافاصله دنبال .دارند میقد به حادث ربط اطرافدر 

 فاصتله  ،میقداز  حادث معمول طبق رایز ؛کنند دایپرا  فاصله آناند نتوانسته اندکرده فکر چه

و  ینامتنتاه  زمتان از نظتر   ،ستین عدم به مسبوق ،استموجود ، است اول میقد .دارد یزمان

 کیت برابتر   الاقتل  ،دیآیم حساب به حادثموجود  کهاو  مخلوق کنیول است زمان به طیمح

 ؛باشتد و بعتد از او باشتد    داشته ریخأت میقد یخدااز  یستیباباشد  که هم هیثان کیو  قهیدق

و  خلتق  نیبت اند اگر متا  گفته فالسفه است ینامتناهو  میقدوجود خدا  چون نجایادر  کنیول

 ،فاصتله وجتود   ۀالزمت و  شودیم ینامتناه یزمان ۀفاصل آن ،میکن قبولرا  یزمان ۀفاصل ،خالق

و  محال ،ضیف لیتعط نیا وباشد  شده لیتعط یاله ضیف ،ینامتناه زمان کیدر  که است نیا

خود را  که ستین درست. است واجب میحکقادر  یخدا کیبر  ضیف ۀافاض رایز ؛است ممتنع

 مشتکل  نیت ا دفتع  یبترا . دیننما ضیف ۀافاض و نکند خلقرا  یخلق .دارد نگه معطلو  کاریب

 یتْبت ر حتدوث  .انتد شتده  قائل یرتب حدوث ،یهست کیوجود و  کی بهاعتقاد  بر پایۀ ،یعقل

 نتوع هتر   حدوثو  آتشاز  حرارت حدوثو مانند  دیخورش جرماز  دیخورشنور  حدوثمانند 



 

 

 دیشتا  .دارد یذاتت اثتر   کی ،و وجود یهست نوعهر  ینخواه یخواه رایز ؛ذاتاز  یذاتاثر 

 ایت و  ءیشت  ذاتو از  استت  ذات نیع چهگر  یذات آثار کنیول ،نباشد عالم اثردریبموجود 

بعتد از   یذاتت و اثر  است ذات اول. است مقدم ذات اصل کنیل ،ردیگیم سرچشمه شخص

را  یحتدوث  نیچنت  کی .ستین کشف قابل که هیثان هزارم کیبرابر  یافاصلههر چند  ،آن

بتا   دیخورشت نتور   ۀرابطت ماننتد   خالقبا  مخلوق ۀرابط ندیگویمو  دانندیم یرتب حدوث

 ،تیت آخر و تیت اول نیت ا کنیول آنبعد از  دیخورشنور  ،است اول دیخورش. است دیخورش

و  استت  آتتش  اول ،فاصله بدون کنیول یروشنائبعد  است چراغ اول .ستین یزمان ۀفاصل

 اول .فاصله بدون هم آن ،خدا خلقبعد  و خداست اول طورهمین. فاصله بدون حرارتبعد 

و آختر   اول یعنی ،شودیم دهینام یرتب حدوث نجایادر  میقدو  حادث ایو  نجایاو آخر در 

 همان بر اساس هاهیفرض نیا .چراغباشد و بعد نور  چراغ اول که یحسو آخر  اول نه یعقل

 کیت  عتالم در  کته  اندکرده فکر طوراین ونانی فالسفه که است شده مطرحوجود  اشتراک

وجتود  و اثتر    همتان  شینمانمود و  هست چهآن ۀیبق .ستین شتریبوجود  کیو  قتیحق

 ایت و  دهتد یمت  شینمتا  بخارو  قطره صورتبهخود را  که ایدرمانند  .استوجود  آن یذات

 نیچنت  کیت  لیت دل نیت ا بته  هاآن. دهدیم شینمانور خود  شعاع بهخود را  که دیخورش

 یذاتت اثتر   .یاراداثتر   نه انددانسته خالق یذات اثررا  خلق که اندکرده مطرحرا  یاهیفرض

 قول. استشما  سخنشما و  مثل یاراداثر  کنیول ،استشما  بدن حرارتشما و  بدنمانند 

 ستخن و  دیهستت شتما   .دارد یزمتان  ۀفاصتل از وجود شتما   .استشما  صنعتشما  انیبو 

شما  بدن حرارت ،دیهستشما  که یزماندر هر  یول ،دیگوئیم سخن هم یگاهو  دیگوئینم

 حترارت با خدا مانند  ارتباطخدا را در  خلق هاآن باًیتقر .وجود ندارد یافاصلهو  هست هم

 ستین یزمان ۀفاصل ،خالقو  مخلوق نیباند گفته رو نیااند. از شما دانسته بدنشما با  بدن

و  اءیت انب کنیولت  ؛باشد معطلو  کاریبخدا  یزمانخالء  درآنشود و  دایپ یزمانخالء  کیتا 

 یارادخدا و اثتر   صنعتخدا  خلق اوالً کهاصرار دارند  السالم همیعلاطهار  ائمهو  امبرانیپ

 خلق اًیثانشما و  بدن حرارتمانند شما و  یذاتاثر  نه ،شما سخنانمانند شما و  ؛استخدا 

 نته ختدا   خلتق با خدا دارد. ختدا و   یذاتو  یوجود نیتبا مشخصاتوجود و  تمام بهخدا 

 یصور شباهت هم نهاند و جنس کی که آتشو  حرارتمانند  ،دارند همبا  یجنس شباهت

ختدا   خلتق دارند.  یصورو  یفیک شباهت گریکدیبا  که اجساممانند  ،با خدا دارند یفیکو 

 که گذاردینم هیماهرگز خدا از وجود خود  .نندهیآفرو خدا مانند  است انسان صنعتمانند 

 .گتذارد یمت  هیت ماو بخار از وجود ختود   قطره جادیا یبرا که ایدرمانند  .ندیافریبرا  یخلق

 ینفخود  ذاترا از  یزیچو ظهور  خروج نوعهر  «دل  ی ل مل ل»  ۀجملبا  دیتوح ۀسورخداوند در 



 

 

مانند  ؛منوجود  تراوش نههستند  من صنعت ،قیخال که دیفرمایم، « دل  ی   مل  »  ۀجملبا  .کندیم

از  تیت فرع نوع همه ینف «ودل  یُ  مل  »  ۀجملبا  نیهمچنو  ایدربخار از  ایو  آتشاز  حرارت تراوش

 یفرعت  همخود او  نکهیا نه داندیم مخلوقات شیدایپ اصلاز  شیپخود را  .کندیموجود خود 

 صتنعت ختدا و   یارادخدا اثر  خلق که حساب نیابا  .باشد شده دایپ یگرید اصلاز  کهباشد 

 رفتع  قابتل  فاصتله  نیادارد و  تیحتمو  تیواقع خالقو  خلق نیب یزمان فاصله ،خدا هستند

خداوند  کهندارد  امکان. است صانعبا  مصنوعو  خالقبا  مخلوق ۀیقض ،فاصله نیا رایز ؛ستین

 حدوث ،صانع صنعت رایز ؛کند میقد به لیتبدرا  را بردارد و آن حدوث ۀکلمخود  مخلوقاتاز 

تا  ازلاو از  رایز ؛را بردارد میقد ۀکلمخدا از وجود خود  کهندارد  امکان نیهمچندارد و  یقهر

 چیهت  کنیول؛ است دهیآفرخود را  خلقو بعد  بودهخدا  اول ینخواه یخواه پس. هستابد  به

 چنتان را  قدمو  حدوث نیاو  کندسفر  عالم خلقت یابتدا بهبتواند  که ستین عالمدر  یقدرت

بتا   ماًیمستتق و  را شخصاً عالم مخلوقاتاز  کیهر  رابطه یستیبا نجایادر  .کند دایپ هست که

با  گرید مخلوقاتاز  یمخلوق ایو  وانیح کی ایو  انسان کی که طورآنهم .میریبگخدا در نظر 

 هتم  نشیآفتر  کتل دارد،  یزمتان  ۀفاصل یمعنا به قدمو  حدوث ۀرابط یتعالو  تبارکخداوند 

، یعرضت  خواهباشد و  یذات خواه ،اتیخصوص یتمامدر  کلجزء و  نکهیا یبرا. است طورهمین

 یجتار  هم عالم کل ۀدربار ،شودیم یجار عالماز اجزاء  یجزئ ۀدربار که یحکم. هر مشترکند

 کتل  ،استت  متعالخداوند  مخلوقو  صانع مصنوع ،عالماز اجزاء  یجزئهر  که طورآنهم .است

و  تبتارک بتا خداونتد    عالماز اجزاء  یجزئهر  که طورآنو هم است مخلوقو  مصنوع هم عالم

 کیت بتا   ارتبتاط در  ضیف لیتعط ۀمسئلو  تیفیک نیهم به عالم کل ،دارد یزمان ۀفاصل یتعال

افتراد و اعتداد    خلقبا  یتعالو  تبارکخداوند  اوالً رایز ؛ستین طرح قابلو مختار  میحک صانع

 انوسیت اق کیت وجود مانند  ۀپهنخدا در  .خود باشد قدرت یگوجواب ستین ممکن مخلوقات

 انوسیت اق نیت ابا  ارتباطدر  ،شوندیم شمارشاعداد و افراد  به که قیخال کلو  است ینامتناه

وجود خود  تیظرف که دیبخواه انوسیاق نیااگر شما از و  ندیآیم حساب به یاقطره ینامتناه

وجتود ختود را از    انوسیت اقباشد،  نداشته  یوجود ءخال که یطورهب ،کندپر  قطرات نیارا از 

در  مظتروف و  ظرف. است ینامتناهوجود خدا  رایز ؛است یمنفخدا  جواب، کند زیلبر قطرات

و محتدود باشتد و    یمتنتاه  کته  شتود یم آبپر از  یظرف. ستین مطرحبا وجود خدا  ارتباط

 که یظرف کنیولو محدود باشد.  یمتناه هم آن که کندرا پر  ظرف تواندیم یقطرات نیهمچن

ختدا   قتدرت . چطتور  است تیمحدودفاقد  .، انتها ندارداست ینامتناه ،وجود تیظرفاز نظر 

 بته  کنتد را پر  ینامتناه ظرف آن ،است شمارش قابل که یمتناه قطراتاز  که ردیگیم تعلق

باشتد در   ممکتن  یکتار  نیچنت  کیت نباشد. اگر  کاردر  یئخالباشد و  مطلقمالء  که یتیفیک



 

 

هتر   نیاگردد و  ینامتناه یمتناه ایشود و  لیتبد یمتناه به ینامتناه ای که است یصورت

خداونتد   مقتدس  ذات رایت ز ؛ممکن ریغ یزیچ به است قتیحقو  ذات انقالب یمعنا بهدو 

 یمتنتاه را  ینامتنتاه  کته  ردیگینم تعلق مسئله نیا بهخدا  قدرت .است ینامتناه متعال

 زمتان  به ینامتناهو  زمان فوق ،زمانخود از نظر  یوجود وسعتابد در  بهتا  ازل. او از کند

وجود  کی یذات انقالب. است مکان به ینامتناهو  مکان فوق ،مکاناز نظر  نیهمچنو  است

باشتند   ادیز چهگر  مخلوقاتافراد  اعداد و ،طرف نیا ازو  است محال یمتناه به ینامتناه

 ینختواه  یخواه پس .است محال همنامحدود  بهمحدود  انقالبهستند.  یمتناهمحدود و 

 محتال و  ممتنتع ، مخلوقاتتعداد و افراد  به یتعالو  تبارکخداوند  یوجود تیظرف یبرابر

اگر  یول است ممتنع مکاناز نظر  همو  زماناز نظر  هم خالق به مخلوق یرتب ارتباط. است

را  یخلقخداوند  مکانو  زمان آندر  که دیکن دایپ یمکان کی ایو  یزمان کی دیبخواهشما 

 یمتانع  مطلتق و مختار  میحک فاعل کی یبراو  ستین ممکنشما  یبرا ،باشد نکرده خلق

 خلتق  یمخلوق یگرید زمانو  یجائو در  کند خلق یمخلوق یزمانو در  یجائدر  کهندارد 

 نیت ا یپت در  یستت یبا حساب نیابا  . نرساند گرید یجابرساند و در  ضیف یجائ، در نکند

 یگتو جتواب  توانتد یمت  عظمتو  ارزشاز نظر  که است یمخلوق چه آن که میباش مسئله

خود را  مخلوقاتاعداد و افراد،  بهخدا  که استمسلمباشد.  متعالخداوند  یوجود وسعت

ختدا صتفرند    عظمتت باشند، در برابتر   ادیز چهاعداد و افراد گر  رایز ؛کند قانع تواندینم

 .استت  کامل عارف انسان کی شیدایپ، است آدمو  عالم خلقتخدا از  هدف چهآن کنیول

و  نأش نظراز  ،کامل انسان نیچن کی .نفر اردهایلیم اینفر باشد و  کی یانسان نیچن خواه

 نیت ا ختواه  .استت  ینامتنتاه وجود  کی ،کماالتو  صفات یتمامو  حکمتو  قدرتو  علم

 ذات ۀکننتد  قتانع  ی،انستان  نیچنت  کیت  قتاًیحق رایز. شتریب اینفر باشد  کی کامل انسان

 کمتاالت و  صفات بهخدا را  هدف که است یانسان نیچن کیو  است متعالخداوند  مقدس

ختود   هتدف  بته  کامالً یانسانهائ نیچن کی داشتن با که داندیمو خداوند  کندیمخود پر 

و  علتم در  یانستانهائ  نیچنت  کیت  رایز ؛کندینم احساس یکمبودو  یکم گریدو  دهیرس

ختدا   کته انتد  شتده  چنتان اند و چنان .هستند ینامتناه نشیبو  دانشو  حکمتو  قدرت

 .است ینامتناه یگوجواب ینامتناهو  یمتناه یگوجواب یمتناهجا  همه .خواهدیم

  میقد به حادث ربط اشکال 

 

 ۀمستئل  ریت گختود را در  فالستفه  کته  شتود ینم دایپ یعقلاز نظر  یاشکال نجایاو در  

شتد   گفتته  کته  چنان آنها رایز ؛میقد به حادث ربط ۀمسئل  یعنیاند قرار داده یترمشکل



 

 

وجتود   نیبت اند اگتر  اند و گفتهقرار داده یوجودو  یذات ۀرابط ریمسرا از  خالقبا  مخلوق ربط

 گریکتد ی ابت  رایت ز ؛ستتند ین تمتاس  قابل هم با گانهیبدو  ،دیآوجود هب یگانگیب خالقبا  خلق

و  یجنست  تماثتل  ریمست  گرازیکدیبا  شخصدو  ایو  ءیشدو  ربطندارند.  تیجنسو  تیسنخ

 قابتل  کته  ظلمتت مانند نور و  ؛نیمتبا ءیشدو  یوجود نیتبا ریمساز  نه است ممکن یوجود

از نظتر   هتا انستان  .ظلمت اینور باشند و  ایهر دو  یستیبا. ستندین گریکدیبا  اتصالو  ارتباط

 یهستت و  از نظتر وجتود   کنیول ؛دارند یاعتبار تیموجود کیمحضند.  عدم، اندچیه تیماه

 یکت ی ،از نظتر وجتود   خالقبا  خلق پس .دارند یوجود ارتباط ،مطلقهستند و با وجود  مطلق

 کته  انتد نکرده فکر کنیول ؛ستین یافاصله مطلقو وجود  هاآن نیب هم زمانهستند و از نظر 

و  یجنست  نیتبتا  ،صتورت و  افته یقو از نظر  تیجنساز نظر  ،مصنوعبا  صانع ینخواه یخواه

 یدعتا در  ،ختالق را با  خلق یوجودو  یجنس نیتبا نیا السالم هیعلموال  .دارند یماهو نیتبا

ل و   ه  ات لخلوق  م   ه  س  ان  ج  مُ  نع   ه  نر ت   و   ه  ذِت  ب   ه  ذِت   یل  ع   لر د   نم   ی   : »دیفرمایم .کندیم انیب صباح ل لر ج   نع 

و  یکرد یمعرف بندگان بهخود  ذات  شینما بهخود را  ذات که یخدائ یا یعنی « ه  ات  ی  ف  ی ک   ه  م  ائ  مُ 

. یباشت  داشتته ختود   مخلوقاتبا  یصورو  یفیک شباهت ایو  یجنس شباهت نکهیااز  یمنزه

نتدارد تتا از    یوجودو  یذات ۀنمون ،خلق عالم درخداوند  که دیگویم لیدل نیا بهرا  اول ۀجمل

 متثالً  .استت ختروار   نمونه مشت ندیگویم چنانکه .خود را بشناساند ذات ،نمونه همان قیطر

 هتم را  ایدر میتوانیم ،قطره جنس شناختن با .است ایدر ۀنمون یآب تیجنسدر  آب قطره کی

در وجتود   خلتق ، ایدرمانند  خالقباشند و  قطرهدر وجود خود مانند  خلقاگر  پس. میبشناس

از  کنیولت  شتود یم شناخته هم خالق تیجنس ،خلق تیجنس شناختخالقند. با  ۀنمون ،خود

 یبترا خداونتد   ،ستت ین خلتق  عالمدر  خالقاز  یوجودو  یجنس ۀنمون نیچن کی نکهیانظر 

از  ختدا را  هتم  دوم ۀجملت دهد و  شینما خلق به یستیباخود را  ذات فقط ،خود ذات یمعرف

 رایت ز ؛باشتد  داشتته ختود   مخلتوق با  شباهت نکهیا. از داندیم منزه یصورو  یفیک شباهت

 یمخصوصت  ۀافیقدر  یذاتهر  .دارند یفیکو  یکم تیجنس ،یذات تیجنسبر  عالوه مخلوقات

 مقتدس  ذاتدر  کنیولت  ؛گرنتد یکدی هیشب ،یذات تیکمو  تیفیکدر  موجودات. کندیم جلوه

در  یرییتغابد  بهتا  ازلاز  که است  محض قتیحق کیندارد. خداوند  راه تیفیکو  تیکمخدا 

 ،یصور تشابه ریمساز  و تجانس ریمساز  خالقبا  مخلوق ۀرابط پس .ستینظهور  قابلاو  ذات

 یعلمت  اشتتراک  کی ،متعالبا خداوند  هاانسان یعنی مخلوقو  خالق فقط. است غلطو  محال

مجهتز   ودانتش  علتم  ۀیسرما به هاانسانهستند.  گریکدی به ارتباط قابل راه نیهمدارند و از 

 ۀیت مامتا   قتدرت و  علم نیهم پس. استمجهز  هیسرما نیهم به هم متعال. خداوند شوندیم

 علتم  رایز ؛دارند اختالف خالقبا  مخلوق، علم تیفیکاز نظر  چه. گر است خالقبا  خلق ارتباط



 

 

در  علتم  یمعنتا  کنیول ؛یذاتاثر  خالقدر وجود  نکیول ،است بیترکاثر  مخلوقدر وجود 

 ،تواننتد یم هاانسان .داندیم همخدا  ،دانندیم هاانسان .است قتیحق کی خالقو  مخلوق

و  شتوند یمت او  اختالق  به متخلقو  یاله صفات به متصف هاانسان نیهمچنو  تواندیم هم

از نظر  ،میقد به حادث ربط میگوئیمباشند. لذا  داشته ارتباطو  رابطه گریکدی با توانندیم

و  علماز نظر  کنیولهستند  نیمتبادو وجود  رایز ؛است محال یصور شباهتاز نظر  ،وجود

 تیت ترب آنچنانرا  هاانسان. خداوند است ممکن یاله جمالو  جالل صفاتنظر  و از حکمت

با خداونتد   معصومنفر  چهارده .توانندیمو  دانندیم خداگونه تکامل یانتهادر  که کندیم

 داده میتعلت  هتا آن بته خود را  علمدارند و خدا  رابطه دانشو  علم قیطراز  یتعالو  تبارک

 بته  شباهت نه است علم قیطراز  خالقبا  خلق ۀرابط که میدیفهم مقدمه نیابا  پس .است

 .  یوجود اشتراک

  :است نشده واقع یامتیقتا امروز  ازلاز  چگونه 

توالد  ریمسرا از  هاانسان ،ازل به کینزد یزمان کیخداوند از  ایآ میپرسیمجا  نیادر 

از  ونیت عیطب قتول ه بت  ؟استت  دهیکشت  ینابود به مرگ کانالو از  آوردهوجود هب تناسلو 

 کهیصتورت در  ؟دادهو تولد قرار  مرگ خطرا در  انسان نیااز  شیپ سال اردیلیم اردهایلیم

 بته تا  معلوم کجااز  است دهینرس کمال به یانسانو  نشده واقع یامتیق ازلما تا به  زماناز 

 ریت غ غلتط  یهاهیفرض نیچن ستندین میحک یخدابه  قائل که ونیعیطب ؟شودیم واقعابد 

 که یزماناز  میگوئیم ندارند. اوالً قبولرا  نشیآفر یغائ علت چون ؛اندداده ارائه مانهیحک

 چته  آدماز  شیپ یبپرساگر تا ابد  صادق امام شیفرما طبق. است بوده هم آدم، بوده عالم

 تناستل توالد و  تیفیک به هاآدماز  شیپ هاآدم نیا شیدایپ. اما آدم میگوئیم ،بوده یکس

و  آدم شیدایپ زماناز  یعقل دالئلو  اتیروا طبق رایز ؛ندیگویم ونیعیطب چنانکه ،ستین

 یگتر ید یهتا آدمحّتوا   آدماز  شیپت  پس. است سالهزار  دهاز  کمتر هاانسانحوا پدر ما 

 نوبت هاآنو بعد از  اندکرده دایپ تیابدو  دهیرسانانتها  بهرا  خود تکامل دوران کهاند بوده

 هتم  نته  است عالم نیاول نیزم ۀکرما مانند  عالم نه. است دهیرسو حوا پدر و مادر ما  آدم

 خلتق  تیفیکاز  نمونه کی االخالق مکارم کتابدر  که طورآنجا  نیا. در آدم نیاولما  آدم

را در  نمونته  نیت ا دیبتوانتا شما  کنمیم یادآوری ،امنوشتهاو را  تیابداو و  تکاملو  انسان

و حوا تتا   آدم زماناز  یزندگ طولو در  هاآسمانموجود در  عوالممانند  یزندگ نیا عرض

 آدماز  هاانسانما  خلقت ۀنمون آننشود و  دایپ هم یاشکالو  دیده گسترش ازل به کینزد

 ۀدور تکامتل  یانتهتا تا  امام امیقو از  شودیم دهینام ایدن ۀدور که است قائم امیقو حوا تا 

 دایت پ ادامته خلتد تتا ابتد     بهشتو  یالماو جنۀدر  هاانسان تیابد، تکاملو بعد از  آخرت



 

 

و متادر   پدر بدونو مرد  زن کیابتدا  ،نیزم ۀکرمانند  هاعالماز  یعالم. خداوند در هر کندیم

و از  دهتد یمت قترار   نستل را مبدأ  هاآن یبندگو  اطاعت یبرا شدن آمادهو بعد از  ندیآفریم

از نظتر   کته برستد   ینسل بهتا  بردیمرا جلو  هاآن یفیکو  یکم گسترشو  نسل ریتکث ریمس

 یجهتان و  یاجتمتاع  یهتا انستان  بته  لیتبد یکلو  یفردو از نظر  دانش علمو  یفکر وسعت

 که طورآنهم .جلوترند گذشته نسلاز  ،دانشو  علماز نظر تعداد افراد و  ندهیآ نسل. شوندیم

 ۀریت دااز  نکته یاتتا   رونتد یمت جلتو    همو استعداد  دانشو  علمدر  روندیم شیپ به زماندر 

 کامتل  اءیت اولخدا و  تیحاکم ۀریدادر  ،شده جخار هاانسان ریسا یهواخود و  یهوا تیحاکم

از  قتائم  امیت ق بتا  اندشده آمادهخدا  حکومت یقبول یبرا که موقع نیا. در رندیگیمخدا قرار 

. در شتود یمت  شروع هاآن یآخرت یزندگو  کندیم دایپ خاتمه هاآن یائیدن یزندگخدا  اءیاول

 یمدت کیو در  گردندیبرم یزندگ به ایدن ۀدور طولدر  مردگانخدا  اءیاولخدا و  تیوال شعاع

 یتمتام  کته  رستند یمت  کمالبه  شوندیم تیترب یآخرت یزندگدر  سالهزار  پنجاه به  بیقر

. در ستت ین شتتر یب خانهحبس هاآن یبرا نیزم ۀکر نیاو  ردیگیمقرار  هاآن یپا ریز کائنات

 لیالتحصت  فتارغ  آن شاگردان که یامدرسهمانند  .شودیم یخالها از آن نیزم ۀکرموقع  نیا

 یفضتا  کتل در  هاآن مطلق یآزادها و آن تکاملو بعد از  گردندیمخارج  کالس از و شوندیم

 .ند«50ارُ ن  ِل   ات   ت  ن م   یر  ت   د   ع   اُت نر ج  » خود  شده و یهال اسماءخودشان مجهز به  که نشیآفر

 یتمتام در  انستان و  جهتان  یزنتدگ  تیفیک نیهمه ب.  شودیماز نوخلق  یآدماز نو و  یعالم

 پتس  ؛وجود ندارد تکرارو  توقفدارد. هرگز  ادامهو تا ابدا  شده شروع ازل به کینزداز  عوالم

 طبتق جا بتر   نیا. در مردنو  شدن زنده نه ،است سعادتو  اتیحصددرصد وصول به  یزندگ

 افتته ی تکامل یهاانساناز  معصوم چهارده نیا که میبگوئ میتوانیم ثیاحادو  اتیآ مندرجات

تا  دهیآفرچهارده معصوم   نیا یبرااو را  نسلو  آدمخدا پدر ما  که اندبودهو حوا  آدماز  شیپ

ربنلا و  عیصنا َنن : »ِلسام هیعل  عیل قول بهبرسانند.  مطلق کمال به آخرتو  ایدنبشر را در  نیا

متا   شتدگان  تیت ترب قیت وخال میهستخدا  شدگان تیتربما «  51لنا عیصنا ِو عنای بعد صنا ِللق

 .ختمی بکمو  اهللبدء   بکم .هستند

 

 :استبشر  کل ۀفیوظ ،ندبه  یدعا قهرمان خواستن و دانستن و خواندن
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 ایو  خواندن که است نیا ،میبدان است الزم ندبه یدعابا  ارتباطدر  که یمسائلاز  یکی 

 یکست  رایز ؛قائم امیقتا  آدم هبوطاز  است تیبشر کل ۀفیوظ ،دعا نیا خواستنو  دانستن

 کتل  فرجو  کنند هیگراو  فقداندر  یستیبا همهو  شده شناختهدعا  نیا قهرمان عنوانبه 

و  امتم  کتل موعتود   شتان یا. است السالم هیعل زمان امام حضرت ،اوست دسته ب تیبشر

 یانسانو موعود هر  نیمنؤرالمیام( و عو موعود زهرا ) خاتم حضرتموعود  و اءیاولو  اءیانب

انتظتار از   نیت ا بهو  کرده دایپ یآمالآرزو و  یزندگو در  آمدهوجود هب خیتاردر  کههستند 

 .کنتد یمت  یزندگو آرزو  دیام به عالمدر  یانسانهر  که میدانیمرا  نیا. است رفته ایدندار 

 یبترا  ایت دن یزنتدگ  نیت ادر  چهآنو  ردیگیمقرار  مردم اریاختدر  ایدن نیانقد در  چهآن

باشند  داشته یستیبادارند و  هاانسان که یآمالدر برابر آرزو و  ،است شده فراهم هاانسان

 ارقتام  بته  انسان یعنی .اردهایلیمو  هاونیلیمدر  کی ،نیااز  شتریب ایو  استدر هزار  کی

 ،اجتات یاحت رقم. کندیم تیفعالو آرزو  دیام بهو  کندیم دایپو آرزو  دیام ،خود اجاتیاحت

 آناز  رقتم  کیت  کندیم یزندگ ایدن نیادارد و در  اریاختدر  چهآنو  است رقم هاونیلیم

 کیت  ،نشیت بو  دانتش و  معرفتو  علمدر وجود خود از نظر استعداد و  هاانسان .اردهایلیم

 استتفاده  آناز  کته  هتشت گذا هتا آن اریت اختختدا در   چهآنهستند و  ینامتناه انوسیاق

پتر   یاجرعته  ایت و  یاقطتره  به انوسیاق کی البته. است انوسیاق نیااز  یاقطره، کنندیم

 کته  کنتد یمت  اعتراض حال زبان بهدارد و اال  الزم اتیح آب ،برابر خود انوسیاق .شودینم

 جرعته و  قطتره  نیت ا یبترا چرا  ،یادهیافرین شتریب یاجرعه ایو  یاقطره کهپروردگارا تو 

پتر   یاقطرهو  یاجرعهتا با  یبساز یکوچک ۀالیپبود  الزم ؟یاساخته انوسیاقبرابر  یظرف

و  اجتات یاحت ریمست در  نشیآفرو  خلقتدر  هاانسانباشد.  نداشته یاعتراض گریدشود و 

 ایت دن یزندگ نیادر  چهآنو  انوسندیاقبرابر  خودشان یوجودو آرزوها و در استعداد  دیام

 یکست  خیتارلذا در  ؛است آب جرعهو  قطرهبرابر  ،شده ساخته هاآن اجاتیاحتنیمأت یبرا

 ایت و  یمقتتدر  ستلطان هر چند  ،باشد قانعو  یراض ایدن یزندگ نیا به که است نشده دایپ

 طفتل از  ،دارد تیعمومو  خواهندیمرا  آن همه که ارقام آناز  یکی باشد. مثالً یثروتمند

 کنواختی همه ،جاهلو  عالم، یشهرو  یروستائ، سالههفتاد و هشتاد  انسانتا  ماهه شش

 مترض و  مترگ از  یریجلتوگ ، کننتد یم تیفعال آن آوردن دستهب یبراطلبند و یم را آن

 راه ایت و  کند استقبال مرضو  مرگ نیا از که دیدار سراغ خیتاررا در  یکسشما  ایآ. است

و  مرگ لیدل، باشم سالم، بمانم زندهو  شوم زندهبود  الزماگر  دیگویم انسانرا نبندد.  آن

 مترگ و  مترض  عوامتل  همته  نیت ا من راهسر  کرده خلقمرا  که یکس؟ چرا ستیچ مرض

و اگتر   داشتت  یبرهتان  چه مرضو  مرگ ،بود یمنطقو  الزم من اتیحاگر  ؟آوردهوجود هب



 

 

را  هتا انستان  ،یزنتدگ  نیت ا ۀستازند چترا   ؟دارد یلت یدل چه من اتیح ،بود یمنطق من مرگ

و  هتا لذتو  یزندگ نیا بهرا  هاآنو  چشاندیم هاآن کام بهرا  یزندگو  اتیح ۀمز، ندیآفریم

 یحتال و در  ردیت گیم پس کیکای است دهیبخش هاآن به چهآنو باز  دهدیم عادت هانعمتو 

 بته را  هاآن مرتبهدو  کنند حفظخود را  اتیحتا  کنندیم تالش شدت بههستند و  ناراحت که

 یتمتام ؟ ستت یچ خلقتت  نیت اختدا از   هدف. گرداندیمبر خاک دل بهو  سپاردیم مرگ کام

و  مرگ حال نیعدر  کنیولدارند  مبارزه یکمبودو  یناراحت هرنوعو  مرضو  مرگبا  هاانسان

 خیتتار در  یکست هتر   پتس . دهتد یم خاتمه هاآن یزندگ بهو  کندیم غلبه هاانسانبر  مرض

و  دهینرسخود  یآرزو به کنیلو  است بوده کامل یسالمتو  دائم اتیح یآرزودر  کرده یزندگ

 یسالمتو  اتیحاز  یائیدر طالبخود  یآرزودر وجود خود و در  یانسان. هر است رفته ایدناز 

 شتتر یب یاجرعه ایو  قطره گذاشته انسان اریاختخدا در  چهآن کنیول ،است شیآساو  رفاهو 

 ۀوعتد  ،خیدرتتار را  یانستان رو خداوند هتر   نیااز  .باشدینم ایدر یگوجوابهرگز  که ستین

 ایت دنآرزو از دار  نیهمت با  یکسو هر  است داده ینامتناه سعادتو  یدائم فرجو  یابد اتیح

 مارستتان یبدر  کته هستتند   یهتائ ضیمتر ماننتد   خیتتار  مردگان یتمام واقعدر  .است رفته

 مترگ  مرض دیایب که است دادهقرار  یدکتررا در انتظار  هاآنو خداوند  انددهیخواب گورستان

 نیت ادر  که است یانسان، بخش اتیح بیطب آنبرگرداند و  یزندگ بهرا  هاآنو  کند معالجه را

را  هتا آنرا برساند و  هاامتزودتر موعود  چههر  خواهندیمو از خدا  کنندیمآرزو  ندبه یدعا

 کته  میبشناست  االمممفقود  ایو  االممرا موعود  حضرت آن میتوانیم پس .برهاند هابتیمصاز 

 » کلمتات  قترآن جا در  همه .ابدیباو را  باشد و یاشده گم نیچن کی یپدر  یستیبا یکسهر 

 شده زمان امام مبارکوجود  به ریتفس، « عادیِمل  لفیل للا ِ  » و« ِملوعود  ومیِل » و «  وعدللا

خداونتد وجتود او را و    کته  یانسان یعنی است االممموعود  ،حضرت آن القاباز  یکیو  است

 حضترت  آنظهتور   بته  فترج را در انتظتار   هاامت ۀهمو  داده وعده هاامت ۀهم بهظهور او را 

دستتور   الستالم  هیت عل یموس حضرت به مربوط اتیآدر  قرآنخداوند در  . مثالًاست گذاشته

ک ّل و   : »دیفرمایمو  دهدیم  امیت ا نیت او  کن هللا امیا متوجهخود را  امت یعنی«  52للا   م  یر َ   رهُ ذ 

 در وارده ثیحتد . باشتند  یروزگتار  نیچن کیدر انتظار  همهتا  ندازیبخود  امت ادی بهرا  اهلل

مبادا  یعنی«53 فتعلادومک میِْلل تعلاُد و  : »( فرمودندص)اکرم غمبریپاین است که  هیآ نیا ریتفس

 امتام را از  ثیحتد  نیا ریتفس. کنند یدشمنبا شما  هم امیا جهینتدر  که دیکن یدشمن امیابا 

 امیت ا بتا  دیت فرمایمت  کهخدا  رسول شیفرما چه یعنی که کنندیم سئوال السالم هیعل صادق
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بتا   ایدندر  کسهر  میهست( صمحمد ) آلما  هللاامیا : »دیفرمایم حضرت ؟دینکن یدشمن

 « .میکنیم یدشمنبا او  آخرتدر  همما  کند یدشمنما 

 .کنتد یمت  الستالم  همیعل معصوم ائمهوجود  به ریتفسرا  هفته یروزها ریتفس نیادر  

 نیمنؤرالمت یام کشنبهیروز  ،نیمنؤالمریامو االحد  اهلل رسول یعنی شنبهروز  : »دیفرمایم

 شنبه سهو  نیحس امامو  حسن ماما دوشنبه ،نیالحسو  الحسن نیاالثن ومیو  السالمهیعل

 بتن  یموست  ،امتام چهار  چهارشنبهمحمد و  بنو جعفر  یعل بنو محمد  نیالحس ابن یعل

 هیت عل یعلت  بتن  حستن محمد و  بن یعلو  یعل بنالرضا و محمد  یموس بن یعلجعفر و 

 عصلابه ِللق معجی هیِل  و الاخرو و  الاولو  معجی هیِل و  ِلسام هیعل  ِلقامئهو  الجمعهو  السالم
 هتا انسان ایخدا و  توجهمورد  که ستین یزیچ یتنهائ به مکانو  زمان که است یهیبد «54

و  انتد کترده  یزنتدگ  مکتان  آندر  که کندیم دایپ شهرت یکسان نام به آنهامک .ردیگقرار 

وجتود  هرا بت  زماناند و داده ارزش زمان به که شودیم ثبت یکسان نامه ب هازمان نیهمچن

 نیهمت  بته  .هستتند  مکانو  زمان سمبل السالم همیعل معصومنفر  چهارده نیا .اندآورده

 » ۀیت آ ریتفست در  الستالم  هیعلباقر  امام. است شده ثبت هاآن نامه ب نیالد ومی مناسبت

ن  یِدّل   وم  ی  ب   قو   ّد  ص  یُ  ن  یَِّلر  و  
 امیت قرا روز  نیالد ومی «56 ِلقلامئ امیلق  ومیب  صدقو ی: »دیفرمایم «55

ِذِ  لیلِلل و  ،ِللوررو  ِلشلفعو  ،عرش الیول  ،ِلفجرو »  کلمات نیهمچنو  کندیم یمعرف زمان امام

و  استت  زمتان  امتام  دولتت  طلتوع  ،فجر .است شده ریتفس معصومنفر  چهارده به، « سلی 

 نیمنؤرالمت یام ،جفت یعنی شفع ،و وتر شفع ،السالم همیعل ائمهنفر از  ده ،گانهده یهاشب

 بته ختود را   ریس که یطوالن شب نیا و است هللا رسولوتر  ،زهرا حضرتو  السالم همیعل

 متردم  یزندگ ،حضرت آن بتیغ روزگار در که است زمان امام بتیغ ۀدور ،رساندیمآخر 

 افکتار  یکیتتار  که باطلو  ستین انینما قتیحقو  حق ،آندر  که است کیتار شبمانند 

او را در انتظتار   امتو  غمبریپ یموس ،خداوند که اهلل امیا ۀیآ پس .دارد شینما ،است مردم

 آن کته  السالم همیعلاطهار  ائمه حکومت دوران به شودیم ریتفس، است گذاشته اهلل امیا

 امتام  دیت فرمایم که جمعه ریتفسدر  و مخصوصاً شودیم افتتاح زمان امام امیقبا  حکومت

 هاامت نیآخرو  هاامت نیاول یعنی«  57والاخرو  الاولو  جیمع ِلیه : »دیفرمایم ،است زمان

و بتاز در   شتوند یمت  جمتع او  حکومتت و در محتور   شوندیم دهیکشبزرگوار  آن طرف به
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 کتتاب در  نامته  تیوصت  آن کته  ادیز بن لیکم به السالم همیعل نیمنؤالمریامموال  ۀنامتیوص

 نیمنؤالمت ریاممتوال   ،است شده ذکر العقول تحف کتابدر  آناز  یهائقسمتو  یاصف ریتفس

، « 58غلبله من مهیف بدلناول ِوبة من ُک یاض  م  ل   در لبُ  ،لیمک  ی : »دیگویم ادیز بن لیکم به السالم هیعل

 یزندگ به مرتبهدو  گذشتگان یتمام نکهیجزا ستین یاچارهخدا  ریتقددر  لیکم یا یعنی، «

. در میکنت  حکومتو  میباش داشته غلبه هاآنبر  السالم همیعلمحمد  آلبرگردند و ما  یزندگ

 گذشتتگان  .برگردند یزندگ به یستیبا گذشتگان یتمام دیفرمایمموال  فیشر ثیحد نیادر 

 است هللا امیا همان ریتفس جمله نیا .هستند گذشته یهاامت یتمام لیازکم شیپ گذشتگان

 نیت ا ۀهمت  پتس قرار دهد.  اهلل امیاخود را در انتظار  امت دهدیمدستور  یموس حضرت به که

 کته  استت  قتت یحق نیگرانشان وعداهللموعود و  کلمه و مخصوصاً رهایتفسو  ثیاحادو  اتیآ

 زمتان تا  آدم زماناز  خیتار یهاانسان یتمام فرجبزرگوار  آنو  است امتیق ،حضرت آن امیق

 بهو  داده فرج ۀوعد که یهرانسان به خیتارخداوند در  .است قائم امیقتا  خاتم زمانو از  خاتم

 به مربوطو انتظار  وعده آن فدهد نجاتاو را برهاند و  هابتیمص ۀهماز  که است داده قولاو 

 ت.اس هاامتو  هاملت یتمامموعود  حضرت آن پس .است شده زمان امام امیق

  

 : است حضرت آن دست بهاز ابتدا تا انتها  خیتار یهاانسان کل فرج

 

از  هاانسانو  نشیآفر کل فرج کهگردد  روشن شتریب یستیبا ندبه یدعا ۀمقدمدر  همباز  

 یستیبا که یمسائلاز  یکی .است حضرت آن دسته ب ایدن یزندگ یانتهاتا  آدم خلقت یابتدا

 نیت د خالفبر   که یمرامو  نید هراو   امیقدر  که است نیا ،شود شناخته حضرت آن امیقدر 

 انیت اد تمتام  یستیبا .ستین حضرت آن قبول قابل اطهار باشد  ائمه یرهبر به اسالم مقدس

 یرهبتر  بته ختدا   نیت دو نابود شتود و تنهتا    مضمحل ،قتیحقو  حق خالف یهامرامو  باطل

«  نیالتد  ومیت »  نتام ه ب حضرت آن امیقلذا روز  ؛کند دایپ تیحاکم جهانبر  معصوم یهاامام

 ریتفست در  .است انسانبر  نید تیحاکمجا  همه ،تیحاکم که یروز یعنی استشده شناخته

ن  یلِدّل   وم  ی  ب   قو   ّد  ص  یُ  ن  یَِّلر  و   »ۀ یآ
 یفت  الناصتب  التزام  کتاب نقل طبق السالم هیعلباقر  امام«  59

 امیت ق کته را  یکسان متعالخداوند  .61است قائم امیق ومی ،نیالد ومی :ندیفرمایم  الغائب حجۀ

 مصتدق  ایت و  قیصتد را  هاآنو  کندیم فیتعر ،دارند قبولرا  حضرت آن بتیغو  حضرت آن
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 که چنان، کنندیم باور ،ندارد یظاهر ایو  یعیطب عالئم نکهیاخدا را با  نید یعنی. نامدیم

ل هُ لوُ ات  ق لو  »  ۀیآ ریتفسو باز در  کنندیم مشاهدهو  نندیبیمرا  آن یگوئ  و  ة  تن لف      کلوُ ر  ل   یتر ح 

و  هتا فتنته  کته  یروزتتا   دیباشت  نزاعو  جنگدر  نیمنافقو  کفاربا   یعنی« 61لل    هُ ُکُل نُ یِدّل  

ّ   هُ ُکُل نُ یلِدّل   کلو   ی  و   : »دیت فرمایمت  که نیاخدا باشد.  نید،  نید تمامبروند و  نیباز  ، « 62لل 

 .استت  ادیت ز عتالم در  نتاقص  انیاد ایو  باطل انیاد ،حضرت آناز ظهور  شیپ که دهدیم

مانند  ناقص انیاد. کند دایپ تیحاکمخدا  کامل نید فقطشود و  طرفبر یستیبا انیاد نیا

 نیت د هتا آن رایت ز ؛است ناقص کنیول ،است اسالم نید که است جماعتو  سنت اهل نید

 است مکتبو  تیوال نیادر  .دارند قبولاطهار  ائمه یرهبر به اسالم مکتب یمنهارا  اسالم

و  دهتد یمت  نشتان ختود را   قتت یحق ،است بیغ چهآن یتمامو معاد و  نبوتو  دیتوح که

 محتتوا یبت شعار  کی تیوال یمنها نید پس. دهدیمقرار  دیتوح کامل نظامرا در  تیبشر

 مجستمه  را هتا آن که یجائخبرند تا یب آن یمحتوااز  ندیگویم الاللا لِل .ستین شتریب

و  ایت دنرا در  تجسم نیا هایبعض هستند. متعالخداوند  تیجسمان به قائل یعنی ؛دانندیم

 بنتدگان  نیبت و  ندینشیم ینوران ایاز نور و  یتخت یروخدا  ندیگویم .دارند قبول آخرت

 حستاب  کته  استت  شده دایپ خرافاتچقدر  دهیعق نیا ۀیحاشو در  کندیم حکومتخود 

عجتز و   لیت دل ،تیمحتدود و  شودیمخدا  تیمحدود لیدلخدا  تیجسمان نکهیابا  .ندارد

و  باشتد  آدمو  عتالم  ۀننتد یآفر توانتد ینمت  مجسم ایمحدود و  یخداو  استخدا  یناتوان

 متردم  ریستا و  غمبریپ نیب یفرق که است خراب آنقدر نبوت بارهدر  هاآن دیعقا نیهمچن

 یگتاه  نتد یگویمت  .ستتند ین ختدا  رسولو  غمبرانیپ عصمت به قائل مثالً .شوندینم قائل

 ریتفسدر  و مخصوصاً است نموده یخواه معذرتو  گفتهخطا  یگاهو  کرده اشتباه غمبریپ

را  اتیت آ نیا کهآنجا  ندیگویم. کندیم حیتصرخدا را  رسول عصمت حاًیصر که نجم ۀسور

 یفتور  ،را خوانتد  اتیآ نیا یوقت «  63یخلر  ِل   ة  ث لال  ِلثر  ة  ان  م   و   ،یزر ِلعُ و   ت  ار لِ ُم یأأ ر  أأف  »  :خواند

 ۀمیضتم  ،یطانیشت  اتیآ .کرد یجار غمبریپ زبانبر  هابت فیتعردر  یگرید اتیآ طانیش

ن  تلک»  ،بود نیچن اتیآ آنشد و  یرحمان اتیآ  یعنت ی«  64لرتیج شفاعتن ِ و  ِلعیل قیِلغِر

هستتند، در انتظتار    خلقت عالم بزرگ سادات هانیا .دینکن حساب کم دسترا  هابت نیا

 یجتار  غمبتر یپ زبانبر  طانیشرا  اتیآ نیا نکهیا محض به ندیگویم. دیباش هاآن شفاعت
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 کته  یدانستت  ایت آ ؟یگفتت  چه ؟یخواند چه ،گفتاو  بهو  کرد متوجهرا  غمبریپ لیجبرائ ،کرد

 در کته شد  متوجه بناگاه شکنبت غمبریپ ؟!کرد فیتعرها را شد و بت مسلط زبانتبر  طانیش

 غمبتر یپ زبتان بتر   طانیش ایآ نجایا. در کرد توبهشد و  هیتنب، است گفته سخنها بت نأش در

 کته باشتد   نادانو  اراده یب نیچن نیا اکرم غمبریپاگر  ؟یوح فرشته لیجبرئ ایو  است مسلط

او  یهتا گفتته  به توانیم کجا ،طانیش اریاختدر  یگاهخدا باشد و  اریاختدر  زبانش یگاه که

 نیت ا نکته یابا  .یرحمان اتیآ ای است گفته یطانیش اتیآ ستین معلوم که کرد دایپاو اعتماد 

نتدارد.   یگتوئ  اوهیت و  نشده گمراههرگز  غمبریپ نیا که کندیم حیتصر قرآنخداوند در  همه

 ،خدا رسول یاخالق بیعج نظامو  یقرآن نصوص بر خالف .است یوحاز مبداء  دیگویم چهآن

 ایت و  شتود یم مسلطبراو  طانیش یگاه که دانندیم کاراشتباهو  خطاکاررا  حضرت آن هم باز

ختدا   رستول  ۀفت یخل یعلندارد  فرق ندیگویم ،است نید اساسو  اصل که تیوال ۀمسئلدر 

دو  کتس هتر   ندیگویم نشانیددر  هاآن .نیحس امامو  حسن امام ای دیزیو  هیمعاو ایباشد و 

. شتمر و  است بهشت اهلباشد،  نداشته دهیعق چهگر  کند یجارخود  زبانبر  نیشهادت کلمه

 ،دارد شترم  هتا آن ذکراز  زبان که اسالم خیتار تکارانیجنا همه نیا هیمعاوو  ادیز ابنو  دیزی

. استت  حتق بر  هم نیحس امام .است حقبر  دیزی. دانندیم حقو بر  بهشت اهل را هانیا ۀهم

 شده کشته که کردهخدا  اطاعت نیحس امامو  کشتهرا  نیحس امام که کردهخدا  اطاعت دیزی

 کته  ینیدشناختند.  حقرا بر  دیزیاند و دانسته کافررا  حضرت آن نیحس امام زماندر  .است

 باطتل و  حتق  اهتل  ایت نشناستد و   باطتل و  حق ،باشد موهوماتو  خرافاتپر از  اندازه نیاتا 

و  ستنت  اهتل  نیت دمانند  ناقص یهانیدبزرگوار  آن پس .خدا باشد نید تواندینمنشناسد، 

 هانیا هست چهو هر  زرتشتو بودا و  تینصرانو  تیهودیرا مانند  باطل یهانید ایو  جماعت

 کته باشتند   شده عقل ضعف گرفتار ،خورده گولاگر  باطل انیاد روانیپ. کندیمرا نابود  همه

 شتناخته و  دانستته  کته را  هتا آن انیشوایپو  کندیم تیتربرا  هاآنو  ردیپذیممستضعفند، 

 محتروم و  یمنتزو  یزنتدگ در  یکلبه  ،اندداشته نگه عقب را هاآنو  اندکردهضعفا را استثمار 

 اشتاره دعا  نیهم. در ماندینم یباق یباطل مرامو  نید ،حضرت آن امیق زماندر  پس .کندیم

 .کندیم صلأمسترا  نیمنافقو  گمراهان که یآقائ است کجا که کندیم

         

 :است قرآن تیهدا به  مانیا و معرفت یجهان وحدت یاساس عامل

 

وجتود  هبت  یجهتان  وحدت ،نشود شناخته مردم افکار در آن قتیحقتا  که یمسائلاز  یکی 

 شیدایت پ امکتان باشتد،   یباقخود  حال به اختالفاتنشود و  دایپ یجهان وحدتو تا  دیآینم



 

 

 نیت ددر  دیتوح .است دیتوح ۀمسئل یعلم حلوجود ندارد،  یجهان عدالتو  یجهان صلح

 فروع ایو  گرید اصول ،ندیننشدانش   و عقل یکرس بهتا  که است یاصل کی اسالم مقدس

 د.شوینم دایپدر عالم  ،تفرقهقابل  ریغ کامل وحدت و کندینم دایپ استقامتو  ثبات ،نید

 دیتوح اصلبر  یمتکو  یمبتن ،یاسالم نظامات یتمامو  روزهو نماز و  امامتو  نبوتمعاد و 

واحتد و   یخدا قبول یکی .شودیم داده حیتوض یمعندو  به که است یاکلمه دیتوح. است

 را دیت توح چته . گتر  گانهیواحد  یخدا همانبا  هاانسان یتمام کردن دایپ وحدت یگرید

 زیت چچنتد   نیت د اصول پرسندیم. استواحد  یخدا بهاعتقاد  کهاند داده حیتوض طوراین

 کته  کننتد یمت را معنا  دیتوحو است  دیتوح هاآناز  یکی ،زیچ پنج دهندیم جواب ؟است

 بته را  دیت توح .است دیتوح یمعنا دوم کی دیتوح ۀکلم یبرا حیتوض نیا .است یکیخدا 

 .دیت توح ۀترجمت  نته  استت واحتد  ۀ ترجم، است یکیخدا  نکهیااند با واحد دانسته یمعنا

 دادن وحتدت آحاد و  نمودنواحد  یمعنا به آمده لیتفع باباز  که استواحد  ۀکلم دیتوح

 ،کتن متحد  گریکدیو صد نفر را با  کن یکی هم بانفر را  ده ندیگویم یوقت .افراد یتمام به

لد  الاحلاد»  ندیگویم. رودیم کاره ب دیتوح ۀکلم نجایادر  ح  د و  د  الافلِر ح  افتراد و   یعنت ی«  و 

 وحتدت  نیزمت  ۀکرآحاد  یتمام نیهمچنو  یکیباشد، صد تا  یکیتا  ده .کن یکیآحاد را 

آحتاد   بته  هتا پتول  شمارشدر  .است هاپول شمارشمانند  هم هاانسان وحدت. کنند دایپ

 کته یحتال در  ،هاونیلیمصد عدد و  ایو  یتومان تکعدد  ده یعنی ؛دهندیم دیتوح هاپول

 یبترا  .کترد  یداریخررا  یزیچ شودینم هاآن تک تکندارند و با  یروئینباشند  تک تک

 وحدت هاآن نیب کنند یداریخر یزیچ آنو بتوانند با  کنند دایپ قوت هایتومان تک نکهیا

 ،تومان کی ندیگویم. دهندیم خاتمهواحد  بهو  کنندیم شروعاز واحد  .آورندیموجود هب

 قدرت، کنند دایپ وحدتواحدها  نیا یتمام یوقتتا آخر.  ونیلیمو  تومانهزار  ،تومانصد 

 طتور همیننمود.  تصرفو  کرد یداریخررا  نیزم ۀکر یتمام شودیم آنو با  کنندیم دایپ

 یزنتدگ ثمر برسد و از  به هاآن یزندگتا  کنند دایپ وحدت یزندگدر  یستیبا هم هاانسان

ختود را   نکهیاجز  تفرقهو  افتراق حالدر  هاانسانآورند.  دسته ب یاجهینتو  یابهرهخود 

 کته دارد  بتزرگ دو خطتر   تفرقه .برندینم یسود، ندینماخود را هدر  یزندگو  کنندنابود 

 مزاحمکه  مختلفو  متفرق یهاانسان اول. خطر دیتوح ۀکلممگر با  شودینم مرتفعهرگز 

بتاز   یزنتدگ و  کتار از  الاقتل  ایو  کنندیمو نابود  کشندیمرا  گریکدی ای شوندیم گریکدی

 ۀتفرقت ثمر برسانند.  بهخود را  یزندگو  کنند یترق هاآناز  یگروه گذارندینمو  دارندیم

و  قتتل و  نزاعو  جنگ همه نیامنشاء  که بوده خیتارخطر  نیتربزرگ هاملتو  هاامت نیب

و  هتا جنتگ  عتالج  یبرارا بشناسند و  دیتوح یدارو که یروزدارد تا  ادامهو  شده کشتار



 

 

 تیت محروم ،دیت آیمت  حستاب  بته خطر  نیتربزرگ که دوم. خطر کنند استفاده آناز  هانزاع

 یرو بته را  برکت و ریخ یدرها یصورت. خداوند در باشدیمخدا  لطفخدا و  ضیفاز  هاانسان

 هتا انستان  همه که گذاردیم مردم اریاختدر  فراوانخود را  یهانعمتو  کندیمباز  مردم یرو

 یباقخود  حال به اختالفاگر  رایز ؛ببرند نیبرا از  اختالفو  کنند دایپ یاخالقو  ینید وحدت

 ،گروهدو  آناز  کدامر ه . بهدینما یاری ایو  کند تیتقورا  گروهدو  نیا از کی کدامباشد، خدا 

 ،رقابتت و  حستادت  نیت او  شتود یمت  گرید گروه رقابتو  حسادت ۀیما ،بدهد نعمتو  برکت

 شترک را  هتا ملتت و  هتا امت ۀتفرق ،قرآندر  متعاللذا خداوند  .است جنگ عامل نیتربزرگ

 غمبریپ به است روم سورهدر  که فطرت ۀیآدر  .است شناخته دیتوحرا  هاآن وحدتو  دانسته

و  دیت گویم سخن مردم فطرت بر اساس که کن آماده ینید ۀاقام یبراخود را  ،دیفرمایم اکرم

ر  للا   ت  طر  ف   فا  ین  ح   ن  یدّل  ل   ک  ج  و   مق  آأ ف   : »کندیم تیهدا  نیابعد  اتیآو در  « 65اهی لل  ع   اس  ِلنر  ر  ط  ف   یت  ِل

و از  کننتد  حرکتت ختدا   یسوبهو  کنند توجهخدا  به همه دیگویم .دهدیم حیتوضرا  فطرت

لِ نلوُ کوُ ر   ل  و   : »دیفرمایم هیآآخر  . درزندیبپرهخدا  تیمعصو  مخالفت ُ  ن  م  ل ِمل  یعنت ی«  66ن  ک  رش 

ُ یلد   ِقلوُ رر ف   ن  یلَِّلر   ن  م   : »دیفرمایم .کندیم ریتفسرا  شرکبعد  ۀیآو در  دینباش مشرک  وِاکنُل و   من 

 جادیا تفرقهخدا  نیددر  کههستند  یکسان نیمشرک یعنی« 67ف ر ُحلو    مّی  دل    ام  ب   زبم ح   ُکُ   عا  ی  ش   

 و شوندیم خوشحالو  رندیپذیمخود را  ۀدیعقو  نید کدامو هر  شوندیم گروه گروه. کندیم

 ؛کندیم ریتفس ینید ۀتفرق بهرا  شرک ،فهیشر ۀیآ نیا. در جنگندیم گرانید ۀدیعقو  نیدبا 

 یثیحتد و بتاز در   کندیم جادیا تفرقه ،باطل یهانیدو  آوردیموجود هب وحدتخدا  نید رایز

: پرسندیم حضرت آناز  ،کندیم ریتفسخدا را  معرفت السالم هیعلالشهداء  دیس حضرت که

را  اطتاعتش خداونتد   کته  یامام معرفت دیفرمایم؟ چه یعنیخدا  معرفت«  للا ةمعرف یه ما »

خداونتد   مقتدس  ذات کته واحتد   قبول یکیدو معنا دارد  دیتوح کلمه پس است کرده واجب

 دومو  شتود ینم دایپ اختالفو  هیتجزو  تفرقهاو  مقدس ذاتدر  که یاصل یواحد است متعال

بتا   همهو  دیکن قبولواحد را  یخدا که یاصلواحد  همانبا  هاانسان یتمام کردن دایپ وحدت

خدا و  تیوحدان کردن قبول یعنیدو معنا  نیا. دیکن حرکتاو  یسوهب راهو در  دیشواو متحد 

 .است دیتوح کلمه یمعناخدا مبنا و  یسوهب راهدر  هاانسان یتمام شدنمتحد 

 عامتل  ایت آ؟ ستت یچ تیبشتر  جهتان در  دیتوح شیدایپ عامل میبدان که است الزم       

 ای دیبگورا بترساند و  هاانسانشود  دایپ یقدرت کی که است عیتطمو  دیتهد ،دیتوح شیدایپ
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 کته  استت  عیت تطم ،دیت توح شیدایت پ عامتل  ایت و  دیشویم کشته ایو  دیکن قبولخدا را 

را  دیتوح اصل یکسهر  دیبگوو  اندازدیب طمع بهرا  بدهد و آنها پول هاانسان به یثروتمند

 دیت توح ،عیت تطمو  دیت تهد عامتل دو  نیت ا ؟کند افتیدر یمبلغ چنانو  نیچن کند قبول

وجتود  به یجهان وحدت که یعامل. تنها ستین دوام قابل اوردیب همو اگر  آوردینموجود هب

 یآگتاه و  علتم  .استت  یشناست خدا علتم  بته  یآگتاه و  دیتوح مسئله شناخت ،آوردیم

 که چنان راخدا  هاانسان یعنی ؛آوردیم وجودبه یجهان وحدت که است یعامل نیتربزرگ

 یکت یلذا  .بشناسند هست چنانکه چنان همرا و معاد را  امامترا و  نبوتبشناسند،  هست

انتد  فرمتوده  کته  است حکمتو  علم گسترش السالم هیعل زمان امام حکومت صیخصااز 

 چنتان را  هاانسان یعنی«  68حللوممو  عقوهلم مکلیف »  ،گذاردیم مردمسر  یرو تیترب دست

 .شودیم کامل استعدادشانو  عقلشان که کندیم تیترب

 یبررست را  تیبشر جهاندر  یعیطب وحدت شیدایپ عامل است الزم همباز  نجایاو در  

 ،وجتود انستان   در یعلمت  دیت توحظهور  ؟قدرتزور و  ای است حکمتو  علم ایآ که میکن

 هستت  کته  چنتان و ختدا را   ردیت گقرار  یاللهلقاء  مقامدر  انسانتا  کشدیمطول  یلیخ

 شتود یمت ختدا   بته  متوسل گاهخدا بداند و هر  خلقخدا را با  یوجود ازاتیامتبشناسد. 

 ایت و  گرستنه  وقتهر  که یطفلمانند  .خود و خدا قرار ندهد نیب یمخلوقو  یخلق ۀواسط

 هتا آنختود را از   ازیت نو  شتود یمت  متوستل پدر و مادر ختود   به ماًیمستق ،شودیم تشنه

 متعتال خداونتد   بته  واسطه بدونو  میمستق ۀرابط ،تیفیک نیهم به هم انسان. خواهدیم

. نتد یببخدا  دستو ابزار  اسبابخدا را  خلقاز خدا بخواهد و  خواهدیم چهآنو  کند دایپ

 رستول  ای ،دندیپرس شانیااز که  اندکرده نقل مسلمو  هیعل اهلل یعل اکرم غمبریپ ازحاالت

ختود   یفردا پسفرد ا و  یبرا یقدر استشما  اریاختدر  که دراهمو  المال تیب نیااز  هللا

 یبترا و  دیکنیم بذلرا آن یفور ،ردیگیمشما قرار  اریاختدر  اموالاز  چهآن. دیکن رهیذخ

و  شومیم گرسنه ای تشنه وقتهر  دارم دوست. فرمودند دیکنینم رهیذخفردا  پسفردا و 

 کیت . رمیبگو از خدا  شومخدا  به متوسل بالفاصله ،کنمیم دایپ اجیاحت یگرید زیچ به ای

و آنقتدر   اریخ آن دنیبوس به کرد شروع ،کردند میتقد حضرت آن بهرا  اریخ هدان یک روز

 دانته  کیت  هللا رستول  ای کردند عرض. نداشت حساب کهشد  دایپ حضرتدر  شوقو  ذوق

 دیبخواه چههر  است فراوان اریخندارد،  کردن دایپ ذوقو  شوقو  دنیبوس همه نیا اریخ

ختدا را   ۀیت هد متن و  دینیبیم اریخ دانهیک فرمودند شما  حضرت. میآوریمشما  خدمت

از  .استت  فرستتاده  کادو ای هیهد من یبراو  فرموده لطف من بهخداوند  نمیبیم . نمیبیم
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ختود را   که دیکنیم مشاهده. کنمیم ذوق نمیبیمخود  حال املشخدا را  لطف که جهت نیا

پتدر و متادر قترار     بته  وابسته کودکانمانند  ،یتشنگو  یگرسنگ رفع یبرابا خدا  ارتباطدر 

 یانستان . شناستد یمت خدا  ۀیهدرا  آن ،ندیبیمرا  یاریخ دانه ایو  یاوهیم کهآنجا  و دهدیم

 ۀهمت  یبترا  یمعرفتت  نیچن کی شیدایپ البته .است شناخته هست که چنانخدا را  که است

در  آسانو  سادهو  صاف علم کلمه چهار متعالخداوند  کنیول ؛ستین ممکن زودیبه هاانسان

چهار  نیادر  توانندینم هاانسانو  ستین نقض قابل کلمهچهار  نیا که دادهقرار  انسان اریاخت

 یدیت تقل یتعبد ،گانهچهار  کلمات نیا به دادن تیاهم ایو  دانستنو  کنند دایپ اختالف کلمه

خود را  یدیتوحو  ینید ۀفیوظ ،را بداند ساده ۀکلمچهار  نیا یکس. هر است علم بلکه ستین

 شتناخته  کتافر ، کنندیم حرکت کلمهچهار  نیا جهت خالفدر  که یکسانو  شناسدیم کامالً

 که یصنعتو  یرییتغ نوعهر  که است نیا ،شودیم دهینام حکمت که کلمهچهار  آن .شوندیم

 بزرگو  یکل عیصنا ایو  حشراتو  هاعلفباشد مانند  یجزئ عیصنا خواه شودیم دایپ عالمدر 

در  علتم چهتار   ،مختصتر  رییت تغ ایو  بزرگو  کوچک صنعت نیا ،آسمانو  نیزم خلقتمانند 

و  کنتد یم یمعرفخود  همراهخود را  خالق یمخلوقو  یصنعت. ابتدا هر رداگذیم انسان اریاخت

 بتوده  متن  یختدا  مناز  شیپ ،هستمو حاال  امنبوده من که طورآنهم فهماندیم کس همه به

و  یدرست  نکهیا نه است یعیطبو  یقهر ،صانعبر  مصنوع داللت رایز است دهیآفرمرا  که است

و  ساختهرا  نیا یکس چه پرسدیم یفور ندیببرا  یمصنوع ایرا و  یاثر کسباشد. هر  یمیتعل

 نندهیب اریاختخود را در  ساخت هیاولمواد  یمصنوعهر  نیهمچن ؟آوردهوجود هاثر را ب نیا ای

و  یآورجمتع بتا   کته  بتوده  یمصتالح مواد و  که فهماندیم شنونده ایو  نندهیب بهو  گذاردیم

 بتدون . است شده ساخته علفو  اهیگ ایو  انسان ایو  وانیح نیا هاآن به دادن شکلو  بیترک

متواد و   یعنت ی، نامندیم یماد علترا  یشناسائ نیاو  شودینم ساخته یزیچهرگز  هیاول مواد

 نشتان ختود   یوجتود  نظتام و  افهیقو  شکل دادن نشانبا  یمخلوقباز هر  .یساختمان مصالح

 کته دارد  قتدرت و  علتم  نهایتت بی نندهیآفر آندارد و  میحکو  عالم یانندهیآفر که دهدیم

 جاهلوجود آورد. اگر هب یامانهیحک نظام نیچن کیخود  قدرتو  علم اساسبر  است توانسته

 کته  چنتان را  یزیت چهتر   وجتود آورد و هبت  عالمدر  حکمتو  نظام همه نیا توانستینمبود 

 یکست  یعنت ی نامندیم یصور علترا  سوم یشناسائ نیابسازد.  مرتبو  منظم است ستهیشا

 .است منظمو  مرتب اریبس که دهدیم یاافهیقو  شکل چنان کی یابتدائ مصالحمواد و  به که

 عیصتنا در  .استت  روشنو  ساده اریبس هم نیا که است مخلوقات یغائ علت چهارم ۀکلماما 

از  یزیت چو  یکست هر  ۀسازند که است نیا آنو  است تیؤر قابلو  درک قابل یانسانو  یاله

را  آن کته  سازدیم یخاصمنظور  بهرا  یمخلوقهر  یعنیدارد.  یهدف سازدیمو  ساخته چهآن



 

 

 پوشش یبرا ،دوزندیمرا  لباسو  سکونت یبرا ،سازندیمرا  خانه . مثالًنامندیم یغائ علت

. معرفتت و  یآگاهو  علم به دنیرس یبرااند را ساخته انسان .تیفیک نیهم به یزیچو هر 

 ستئوال  مخلوقتات  شناختدر  کلمهچهار  نیااز  یکسهر  یعنی است علم کلمهچهار  نیا

چهتار   نیت ارا در  انسان تواندینم یکس .دهدیمرا  خودش جواب خودش بالفاصله کندیم

 ۀننتد یآفرمتا   ختالق  .میمصتنوع  هتا انسانوجود آورد. ما هب یاختالف ایو  کند گمراه کلمه

ما  خلقت ۀهندسما و  ۀافیقو  شکل. ماست ساخت مصالحما مواد و  روحو  تنمواد  .ماست

 شیدایپ .است ساخته مرتبو  منظم نیچن نیا که است متعالخداوند  حکمتو  علم لیدل

را  هتا انستان خداوند متا   .استما  یغائ علت معرفتو  علم به دنیرسما و  یزندگدر  نظام

 حکمتت  کته  کلمته چهتار   نیا .است دهیآفر معرفتو  علمو  عدالتو  نظام شیدایپ یبرا

و  شتک  کلمته چهار  نیادر  تواندینم کس چیه. است آسانو  ساده اریبس، شودیم دهینام

 کلمته چهتار   نیهمت شود. بتر متدار    دایپ یاشبههو  شکدر خود او  ایو  کند جادیا شبهَه

 کامتل  معرفت آن که یروزگار تادهند  ادامهو  کنند شروعخود را  یزندگ یستیبا هاانسان

 خلقتت در  انستان  و مخصوصتاً  عالمدر  زیچ همه که رابطه نیادر  .شود حاصل هاآن یبرا

هستتند   کامل یهاانسان که السالم همیعلاطهار  ائمهدارد،  ینهائ هدفو  یغائ علت ،خود

 بته را  خلقتت  عتالم هستند. اگتر   نشیآفر یغائ علت، انددهیرس خلقت کمال یانتها بهو 

و  ثیت احادبتا   ارتبتاط در  هتا یبعضت هستند.  درخت نیا ۀثمر هاآن ،میکن هیتشب یدرخت

 که است شده( وارد ع) زمان امام و مخصوصاً السالم همیعلاطهار  ائمه نأش در که یاتیروا

 ،اتیت روا لیقب نیاو از  شودینم نازل نیزم به یباران ۀقطر ،خدا نباشد حجتاگر  دیگویم

 ستلطان ماننتد   .خدا در خلقتند ۀواسط السالم همیعلاطهار  ائمه که اندکرده فکر طوراین

دارد  الزمختود را   یدولتت  ارگانو تا آخر  سومو  دوم نفرات لکتمم ۀادار یبرا که مملکت

بعد از  هم متعالخداوند  .کنندیم فکر مملکت ۀادار یبرا و هستند سلطان کمک هاآن که

تتا   پنجمو  چهارمو  سومو  دوم نفرات ،است خلقت یاصلو  یابتدائمبداء و مصدر  کهخود 

اگر نباشند خدا  کهخدا هستند  کمک ،کردن ادارهو  دنیآفردر  هانیا کهدارد  الزمآخر را 

. کننتد یمت  اشتتباه  هیفرضت  نیت ادر  هاآن. شودینم ساختهاز او  یکارو  استتنها  دست

 به طیمح .ینامتناه است یقدرت کیاو  .ندارد اجیاحت یکس به دنیآفرو  خلقتخداوند در 

 الزم واستطه  دنیت آفرتا در  ستین یافاصلهاو  مخلوقاتاو و  نیب. موجوداتو  ذرات تمام

 ،مخلوقتات از افتراد   یفردو هر  عالم ذراتاز  یاذرهخداوند در ارتباط با هر  .باشد داشته

 .نتدارد  یمخلتوق فرد  همان ایو  ذره نیهمجز ه ب نکهیا مثل که است مسلطو  طیمح چنان

 فیتضتع  ایت و  تیت تقوختود   کتار  ۀادارخدا را در  ،متفاوتو  ادیز یکارهاو  قیخال کثرت



 

 

بتر   قتدرتش باشد  شتریباگر  ایو  است یقودهد  انجام یکارواحد  کیاگر  میبگوئتا  کندینم

ل : »دیت فرمایمت . خداوند شودیم ترفیضع جهینتو در  قسمت ادیزافراد   لر ِ   ُک ثُ عل ب  ل   و   ُک لُقلخ  ا م 

لو   فس  ن  ک ل   بعثتت در  ،متردن و بعتد از   نشیآفتر  یابتدادر  ،عالم مخلوقات یتمام یعنی«69 ة  د  ِح 

بتر   استت  مستلط و  طیمحت نفتر   کیبر  که طورآننفر هستند. هم کیخدا مانند  یبرا امتیق

 خلقتت ختدا در   کمتک  السالم همیعلاطهار  ائمه پس. است مسلطو  طیمح هم کائنات یتمام

 علتو فاقد  ثمریب نشیآفرنبودند  هاآناگر  .هستند نشیآفر ۀثمرو  یغائ علت بلکه ستندین

 شتناخته  هدفیب ،خلقتو خدا در  کردیم دایپ تیلغو آدمو  عالم خلقت جهینتو در  بود یغائ

خداونتد بتا    پتس باشد.  هدفیب تواندینمخود  یدرکارها میحک عالم کی کهدر حالی شدیم

 بدون نشیآفر ۀشجرو  رسدیم آدمو  عالم خلقتخود از  هدف به یانسانهائ نیچن کی بودن

 کته  است نیا مثلاگر نباشد  که است مهم آنچنان ینهائ ۀثمر ایو  یغائ علت .ثمر نخواهد بود

 هتدف اگتر   شودینم واقع یفعلنباشد  یفاعلاگر  که طورآن. همستین عالم خالقو  نندهیآفر

 بته  خلقتت  عالم جهت نیا. از ردیگینم صورت یعمل انجام یبرا یحرکتنباشد،  هم نندهیآفر

ثمتر   به هاآن تیترب شعاعدر  که یروزدارد تا  ادامه خلقت نیاو  شده خلق هاآنوجود  لیطف

 بته  .شتود  حاصل هاانسان یبراباشد  یبهشت یزندگو  کامل معرفت که جهینت نیوآخربرسد 

و  تیت تربو  میتعلت  یفضا( در ع)زمان امام خصوصبه و  السالم همیاطهارعل ائمهمنظور  نیهم

 بته  اتیت آاز  یاریبسخداوند او را در  که عتیطب یفضادر  است دیخورشمانند  ،عالم تیریمد

 « 70اّب   ر   ور  نُ ب   رُض ِلأ  ت  ق  رش  أأ  و   » اتیآجا  همه. کندیم یمعرف«  ِلسامء ربو  الارض رب » عنوان

ل ّب  ر  »  و    بودنبا  پس. است شده( ع) زمان امام مبارکوجود  به ریتفس لیقب نیاو از «  ن  م  ال  ِلع 

و  عالم خلقتخود از  هدف بهخداوند  ،اطهار ائمهمانند  یگرید یهاانسانو  یانسان نیچن کی

 .رساندیم ینهائ هدف به هاآن ۀلیوسهب همرا  گرانیدو  دهیرس آدم

 

  ندبه یدعا مختلف یهاقسمت 

 

 اءیاالنب خاتم حضرت به دنیرستا  تکامل خطدر  اءیانب حرکت  ندبه یدعاقسمت اول       

 یمتوال  نصتب با  یاسالم حرکت نیا لیتکمو  اسالم غمبریپ حرکت ،دوم قسمت( و صمحمد )

و  زمتان  امتام  امیت ق ،سوم قسمتو  السالم هیعل قائم امامتا  السالم هیعل منانؤم ریام انیمتق

 یابتتدا از  متعتال خداونتد   یهتا وعده یتمام لیتکمو  حضرت آنظهور  یبرا تیبشرانتظار 
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در  هترکس  کته  قتت یحق نیت ا اثباتبزرگوار و  آن ۀلیوسبه حضرت آن امیقتا روز  خلقت

انتظتار   نیت ا ،استت  رفته ایدناز  آلدهیا یزندگ به وصولو در انتظار  فرجدر انتظار  خیتار

 همته موعود  ای و االممرا موعود  حضرت آنو خداوند  رسدیمثمر  به حضرت آن ۀلیوسبه

 . است دهینام هاامت

تتا   آدم هبتوط از  هتا انستان  حرکتت . ابتدا است قسمت سه ندبه یدعا مندرجات پس

و  امبرانیت پ ختاتم  امیت ق ۀلیوست به اءیانب حرکتو  دعوت لیتکم ،دوم .(ص) خاتم حضرت

را از  متدت  نیت ا یتمتام  میتتوان یم که السالم همیعلاطهار  ائمهو  طالبیاب بن یعل یمعرف

 یعنت ی .میشناست ب یالهت  حکومتظهور  یبرا یساز جاده عنوان به قائم امیقتا  آدم هبوط

در  نیمجتهدعلماء و  یتمامو  السالم همیعلاطهار  ائمهو  غمبرانیپ خاتمو  امبرانیپ یتمام

 فتاء یارا  زمتان  امتام  حکومتت ظهور  موانع دفعو  رفعو  یساز جاده نقش نشیآفر یابتدا

 تیبشتر  دوم یزنتدگ  شانیااند. با ظهور شده شناخته حرکت نیامقصد  شانیاو  کنندیم

ُ یب   الن  ع  ج  و   »: دیفرمایمسباء   ۀسوردر  یاهیآخداوند در   .شودیم افتتاح رل یر  ِلقُ  ن  ب   و   من   یت  ِل

ی   ة  ر  ظاه   ی  رقُ  اهی  ف   اکن   ر  َ   هی ا ِلسر رن  ف  ن  ن  أ م   م  یر ِ   و   ال   ی  ل   اهی  ف   وِیُ س  و  ق در
و  مردم نیبما  یعنی. « 71

 نیهمت  ریمست دارند از  فهیوظ مردم .میادهیآفر یروستاهائشهرها و  ،برکتبا  یشهرها آن

 نیت ابرسانند و در  برکتشهر با  آن بهتا خود را  کنند حرکت راه وسط یروستاهاشهرها و 

 یستو هبت را  تیبشر حرکتخداوند  فهیشر ۀیآ نیاهستند. در  امانو  امندر  مردم  هاراه

تتا   کننتد یمت و روستاها عبور  هاابانیباز  که کندیم فیتعر یکاروانمانند  مطلوب یزندگ

 کته  طورناخود برسند. هم مطلوب یزندگ بهشهر  آنبرسانند و در  یبزرگشهر  بهخود را 

و در  شودیم منحرف بزرگشهر  آن خطو از  گمراه ،کند حرکت هاابانیباگر از  کاروان نیا

 بهروستا  نیااز  میمستق ۀجاداز  اگر کنیول شودیم یزندگ برهوتو  رهایکوگرفتار  جهینت

مقصتد   بته  عاقبتت و  شتود ینمت  گمتراه  ،کند حرکتشهر  آن بهشهر  نیاروستا و از  آن

و فقهتا   اءیاولو  اءیانب ریمسخود اگر از  مطلوب یزندگ به وصول یبرا هم تیبشر، رسدیم

ختدا   تیت والو  حکومتت  بته  یعنی ،رسدیم برکتشهر با آن به انحراف بدون ،دکن حرکت

 هتا ابتان یبو در  دکنت را رهتا   راه یتو یشهرهاروستاها و  نیااگر  کنیول شوندیم تیهدا

. کنتد یمت  میترست را  هاانسان حرکت ،تیفیک نیهم به. خداوند شودیم گمراه دکن حرکت

 زمتان  امتام  امیت قبا  که السالم همیعلاطهار  ائمه حکومتو  تیوال ،فهیشر ۀیآ نیادر  پس

و  برکتت شتهر بتا    هتا آن. است شده شناخته بهشتو شهر  فاضله ۀنیمد ،شودیم افتتاح
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در  مردم نیدهستند.  مکتب یفقهاشهر، علما و  آن شگرینما یفقهاهستند و  یبهشت یزندگ

 امانند.و  امندر  بزرگشهر  نآبه  وصولو تا  شودینم غارت ریمس نیا

 :اءیانبخدا با  ۀمعاهد و ندبه یدعا یلیتفص شرح 

 

 حرکتت ختدا   تیوال یسوهب ،اءیاولو  اءیانب ریمسرا در  تیبشر افکار که فهیشر یدعا نیا 

 ائمته از  وارده گتر ید یدعاهتا  ایو  قرآندر  اساساً .شودیم شروعحمد  ۀکلمابتدا با  ،دهدیم

 یخطرا در  مردم افکارو  دهندیم گزارش مردم بهرا  یبزرگ نعمتهر جا  ،السالم همیعلاطهار 

 یهائنعمت نیچن کی گزارش ،برساند یاله بزرگ یهانعمت آن بهرا  هاآن که دهندیم حرکت

 نیتتر بزرگ ،شود خوانده ینمازدر هر  یستیبا کهحمد  ۀسور .کنندیم شروعحمد  ۀکلمبا را 

 شتده  دهیت نام القترآن  ام ایت و  الکتابام سوره نیا که است متعالخداوند  یهانعمتاز  نعمت

جتا   کیرا  قرآن ،است داده اکرم رسول حضرت به که یعلم یهانعمت انیب. خداوند در است

 دیت فرمایم اکرم غمبریپ به. کندیم یآور ادیتنها  مستقالً همحمد را  ۀسورو  کندیم ذکرتنها 

 قرآن کیحمد  ۀسور یعنی .حمد ۀسور یکیو  قرآن یکی ؛امدادهتو  به بزرگ نعمتدو  من که

 یهتا ستوره  طورهمینباشد و  قرآن یهاسورهاز  یاسورهو  قرآنجزء  نکهیا نه است مستقل

 متعالخداوند  یهانعمتاز  نعمت نیتربزرگ بهمشعر  ،شودیم شروعحمد  کلمهبا  که یگرید

 کته  هتم  ندبه یدعا. خداست اءیاول تیوالخدا و  تیوال نعمت هانعمت نیتربزرگ آنو  است

 ائمهخدا و  تیوالو  حکومت بهرا  هاآنتا  دهدیمقرار  اءیانب حرکت ریمسرا در  تیبشر افکار

ّ  : »داردیم عرضه اهلل یال سالک ۀبند که شودیم شروعحمد  ۀکلم نیهمبا  ،اطهار برساند  مر لهُلِل

لق   ه  ب   یر  ج  ا م   یل  ع   دُ ِحل   ک  ل   لن  ل   مصلُتُ خل  ِس ت   ن  یلَِّلر   ک  ائ لی  ول  ِ   ف   ک  ائُ ض   .آختر  یالت  «ک  ن لی د   و   ک  فس 

و  تبتارک خداوند  راتیتقد. دآوریمجا ه خدا را ب شکرو  ندکیم شیستاخدا را  منؤم بندگان

برستاند،   غمبتران یپ ختاتم  بته را  هتا آن رویت پ متردم را و  هاآنتا  اءیانب حرکت ۀدربار یتعال

 کته  کشتتارها و  قتلو قعودها و  امیقو بالها و  هابتیمص همه نیا. است راتیتقد نیتربیعج

 جته ینت کی بهرا  هاآن یهاامتو  غمبرانیپ هانیا یتمام ،آمدهوجود هب اءیانب حرکت ریمسدر 

ختدا   کامتل  تیت والختدا و   کامتل  نید ،مقصد آنو  کندیم یرهبرمقصد  کی بهو  رساندیم

را  یغمبریپخداوند هر  که میدار ادیز اتیرواو  اتیآ. استاطهار  ائمهو  خاتم غمبریپ ۀلیوسبه

 نتامبرده اجراء مواد  به غمبریپ آنو از  بنددیمداد با او قرار مادهچند  ،کندیم مبعوث نبوت به

ختدا   بته  یمتکت جا خود را  همهو خدا را بپرستد  فقطو  فقط اول ۀماد. ردیگیم مانیپعهد و 

 یبترا خدا را  ریغو هرگز  کند استفادهخدا  مکتبو خدا و  تیهداخدا و  قدرت. از کند یمعرف

 ختلع ِ " و ئای ش  به ترشکو ل  الاللالتعبد  ِ » . نکند استخدامخدا  نیددر  یالهمقاصد  انجام



 

 

ختدا و   به وابسته یباشخدا  بنده فقط یدار فهیوظتو  غمبریپ یا یعنی « 72دونلهالا نلدِد و 

. یرینگ کمکخود  تیموفق  یبراخدا  ریغو از  یندهخدا قرار  کیشررا  یزیچ ایرا  یکس

 یهتا وعدهه ب دواریامخدا را  بندگان که کندیم ملزمرا  غمبریپ آن مانیپعهد و  نیا دنباله

 ایت و  کنتد یمت  نیمع مردم یبرا اطاعتو  دعوت قبولدر برابر  که  یپاداش یعنی. کندخدا 

 مربتوط هر دو  داتیتهدو  هاوعده نیا ،آوردیم دوجوهب نیمنافقو  کفار یبرا که یداتیتهد

 یأر بته  نکهیا نه ،کندخدا  یهاوعده به دواریامرا  مردمخدا باشد.  ءایاولخدا و  حکومت به

 عتدل را از  کفتار  نیهمچنبدهد و  نشان هاآن به یسبز باغبدهد و  یاوعده هاآن بهخود 

 ایت  زنتم یمت شما را  دینکن اطاعتاگر  دیبگو نکهیا مثل. خودش قدرتاز  نه ،خدا بترساند

عهتد و   ،غمبتر یپ آنخداونتد از   نیهمچنت و  گرید یزهایچ ایو  مهیجر ایو  کنمیم یزندان

 بته و  کنتد  دواریت امخدا  اءیاول تیوالخدا و  حکومتروزگار  بهرا  مردم که ردیگیم مانیپ

، شتما اگتر   خداستت  اءیاولخدا و  حکومت، حکومت نیخرآو  یزندگ نیآخر ،دیبگو هاآن

 شودیم دادهشما  به حکومت آنشما در  ثواب، اجر و دیدیرس حکومت آن بهو  دیبود زنده

، ستت ین شتتر یب یختواب  کیت جتز  ه ب مردن نیا ،دیمردخدا  ۀوعداز ظهور  شیپ همو اگر 

 زنتده و  استت  دهینرسثمر  بهخدا  ۀوعد که یمدت نیادر  دنیخواب. شدن داریبو  دنیخواب

 متدت  نیت ا. شودیم ریدا یاله حکومتو  رسدیمثمر  بهخدا  ۀوعد که یروزگاردر  شدن

 شتتر یب ستاعت و دو  ساعت کیبر شما  کنیول ،باشد یطوالن چهگر  مرگ مدت ایو  خواب

و  دیت ادهیت خواب شبید که دیآیم نظرتان به طوراین دیشد زندهشما  که یوقت. گذاردینم

 بته  دعتوت را  هتا انسانرا و  هاملت کهاند مور شدهأم ءایانب تمام پس. دیاشده داریب صبح

در  غمبتران یپ میکنیم مشاهدهلذا  .کنندخدا  ایاولخدا و  تیوال( و ص) خاتم غمبریپ نبوت

ختدا و   بته را  مردم آزادانه. اندکرده یزندگو آزاد  مستقلصد در صد  ،کدامخود هر  زمان

و  انتد نکرده مطالبه پاداشو  یمزداجر و  یکساز  دعوتدر برابر  .اندکرده دعوتخدا  نید

 راه کیت . انتد دهینترست ختود   زمتان  حکومتو از  نشدهخود  زمان قدرت به وابستههرگز 

 عتذاب از  ایت و  اندکرده دواریامخدا  بهرا  هاانسان فقط ،و آزاد مستقل خط کیو  مستقل

 عتذاب و از  بودهخدا  یهاوعده به دواریام گرانیدمانند  هم هاآنو خود  انددهیترسانخدا 

 کیت ابتتداء بتا    کته  استت  یاله میمستق صراطو  اءیانب مستقل خط نیا. انددهیترسخدا 

قترار داد تتا    خودش  فرزندان غمبریپقرار داد و او را  خط نیاالوالبشر را در  آدم یراتیتقد

عهتد و   ،حمتد ختدا   ذکتر بعد از  فیشر یدعا نیا یابتدا. لذا در گرید غمبریپ به دنیرس

 کته  کنتد یم عرض به خدا . اوالًکندیم یادآوری است بسته غمبرانیپخدا با  کهرا  یمانیپ
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 طمعو  یدیگردان خالصخود  نیدخود و  یبرارا  هاآن کهاند بوده یکسانتو  اءیاولو  غمبرانیپ

 چنتان را  هتا آنو  ینمتود  قطع ایدن یزندگ نیا به ایو  خودشان ریغ ایو  خودشان بهرا  هاآن

تتو   دشتمنان  دیت تهدنخواهند و از  یزیچتو  ریغباشند. از  خودت به ۀوابست فقط که یساخت

. اگتر   است عیتطمو  دیتهد ۀیپابر  ایدن یزندگ نیادر  ستمکارانو  کفار تیموفق رایز ؛نترسند

 کته  اندازنتد یم طمع بهرا  هاآنو  دهندیم نشانخود  همراهانو  ارانیه ب یسبز باغبتوانند 

خدا را  بندگان ،نرود شیپ کارشان دروغ یهاوعدهو  عیتطمباشند و اگر با  هاآن همکارو  اوری

 یاهیسترما  گانته ی ،عیت تطمو  دیتهد عاملدو  نیا. کشندیمرا  هاآنو  کنندیم قتل به دیتهد

ختود   اطاعتت  ختط  بته را  متردم  استثمارگرانو  زمان یهاطاغوت ،هیسرما نیهمبا  که است

 کته  یرفتار هماناند و دانسته هاآن مالکاند. خود را گرفته تیرقو  یبردگ بهرا  هاآن دهیکش

 یبترا  کته  یزیت چانتد و تنهتا   داشته هم فیضع مردم تیاکثراند با خود داشته گوسفندانبا 

 عیتطمو  دیتهدخود را گرفتار  که است نیهم است الزم هاآن رهبران خدا و مخصوصاً بندگان

ختدا   بهو  است ترمشکلر و تسخت یلیخخدا  عذاب که. از خدا بترسند نکنندخدا  دشمنان

 ختط  کته  فیشتر  یدعا نیادر  اول قدم. لذا در استتر خدا گسترده ۀسفر رایز ؛ببندند طمع

 متوجته را  هتا آن کته  استت  نیا اول قدم ،کندیم میترسمقصد  به دنیرسرا تا  اءیانب حرکت

 اجتازه  هتم و  کنتد یم دواریام آخرت یزندگخدا و  سفره بهرا  هاآنو  کندیمخدا  یهاوعده

 ۀاراد بهبرسند  قتلبه  هاآن دسته ب هماگر  رایز ؛خدا بترسند دشمنان دیتهداز  که دهدینم

تو  که دیگویم جمله نیا. لذا در رندیگیمخود را از سر  یزندگو  شوندیم زنده مرتبهخدا دو 

 یکرد اریاخت خود را یدائم نعمتپر از  گسترده ۀسفر آن ،خود غمبرانیپخود و  دوستان یبرا

 یابتد و  دائم که آخرت یزندگ به بلکهببندند  طمع ایدن یزندگ نیا به هاآن که ینداد اجازهو 

 نیت ا به که یستب مانیپعهد و  هاآنو با  ، طمع ببندندردیپذینم اضمحاللو  زوالو هرگز  است

 یآخرتت و از مقصتد   بدینفررا  هانآ ایدن یهایبائیزها و جلوه نیااعتنا باشد و  ییایدن یزندگ

. مقصتد  استت  آخترت  سویبه کاروان راهسر  یروستا ایو  ابانیب کی ایدن نیا رایزباز ندارد. 

 چته . گتر  استت  آخترت  یزنتدگ  کندیم ادارهرا  هاانسان نهایتبیتا ابد و  که یاصلو  یدائم

 نیهمت روستا  نیا کنیول ،گذاردیم نیمسافر اریاختدر  یهوائا و ذو غ آب ،راه وسط یروستا

 مستافرت  تعتب و  رنتج تا از  کنند استراحتو  اندازندیبدر آنجا بار  یکم که است الزم اندازه

 یآبت  شتربت  ایو  یغذائ لقمه. کند ادارهرا  مردم تواندینم ز،روز و دو رو کیاز  شتریب .برهند

 هدف فقطو  کنند اقامتروستا قصد  نیااگر در  .کندینمرا  نیمسافرو  کاروان کفاف که است

 هتا آن نیب تنازعو  جنگو  افتندیم گریکدی جانبه  قهراً ،روستا بدانند نیادر  توقفخود را 

باشند  اعتنایب یابتدائ یزندگ نیا به که کندیم شرطخود  بندگان. لذا خداوند با شودیم دایپ



 

 

 یزنتدگ  طیشرا که نکنند اقامتقصد  آنعبور بشناسند و در  راه عنوان بهرا  یزندگ نیاو 

بته   که دانستو خدا  اندکرده قبولرا  یالهعهد  نیا هم غمبرانیپ. است نشده دایپ آندر 

خود قرار داد و  درگاه مقربرا  هاآنو  کرد قبولرا  هاآن مانیپلذا  .کنندیمخود وفا  عهد

و غتذا و   آب یبترا  کته  کترد مجهز  یزندگ وسائلو  دشمناندر برابر  دفاع وسائل تمام به

 رایت ز ؛نبندند طمع یکس بهباشند و  نداشته کفار به اجیاحت یزندگ ادامهو  لباسو  مسکن

 به که است نیهم دیگویم یزندگرا در  هاآن هدفو  شکندیمرا  اءیانب خط که یعاملتنها 

طتور   نیت اخود قترار دهنتد و    یزندگو  یکاسب ۀلیوسخدا را  نیدببندند و  طمع ایدن نیا

ختدا را   نیت دهستتند و   ایت دن ثروتو  ایدن دنبال گرانیدمانند  هم هاآن کهوانمود سازند 

 یوابستتگ  ایو  ایدن به هاآن طمع جهینتدر  .اندخود ساخته تیموفقو  ثروت کسب لهیوس

 نیبت از  متردم را در نظتر   آن ارزشو  کندیم عیضاخدا را  نید ،ثروتمندانو  کفار به هاآن

و  نید ایو  کنندیمخدا را استثمار  بندگان نید ۀلیوسهب که یکسانمنظور  نیهم به بردیم

و  قیت الطر قطتاع  عنتوان  بته  ،دهندیمقرار  ایدن نیاخود در  کسب هیسرماخدا را  دعوت

 بته و  کنندیم عیضاخدا را  نیدخدا  نید بهبا تظاهر  رایزاند. شده شناخته راهزن یدزدها

 به .ثروتو  مال کسب یبرا است یالهیوس کی هم نید که سازندیموانمود  طوراین مردم

صتد در صتد    که کندیم استخدامخود  نیدرا در  یابنده یصورتمنظورخداوند در  نیهم

 دشتمنان  عیت تطمو  دیتهد ریثأت تحت .ندارد ایدن اهلو  ایدن به یوابستگاو  ۀبند نیابداند 

ل اء  ف  ِلو   مُ نُ م   ع ل مُت و  : »دیفرمایم. لذا شودینم واقعخدا  ختود   یذاتت  علم بهخدا  یاتو «  هب 

 .شکنندینمتو را  مانیپخود هستند و هرگز عهد و  مانیپسر عهد و  غمبرانیپ که یدانست

 اءیاوصت  ایو  کند دایپ تیمورأمخدا  جانباز  یغمبریپ که است نشده شناخته خیتارلذا در 

 ایدن یزندگ به نکهیا ایبترسند و  کفارخدا از  اطاعت خطو در  تیمورأم حالدر  غمبریپ آن

آزاد و  .انتد کرده یزندگ منزهو  پاک کامالً ،وفاتخود تا روز  دعوت یابتداببندند. از  طمع

اند. نداشته یتمنائو  خواهش یکساند و از نرفته یکس منتبار  ریزاند و هرگز بوده مستقل

 داشته تیعموم ،میخواهینم یمزد مردمما از شما ، « 73ِجلر  ِ   ه  یل  ع   ُک لُ س ئ  أأ  ل   لقُ »  ۀجمل نیا

 . است نداشته یتمنائو  خواهشخود  ریغاز  یغمبریپو هرگز  است

 

 : بعثتاز  شیپ غمبرانیپ حرکات و حاالت
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و  تیت مورأماز  شیپت  غمبتران یپ نکهیا بر کندیم داللت ندبه ۀفیشر یدعادر  اول قسمت 

و تقتوا مجهتز    متان یا بته را  یغمبتر یپ. خداوند ابتدا هر نندیبیم دوره ،خود رسالتاز  شیپ

اجترا   بهو  کندیم نیتمررا  یاله احکام هم غمبریپ آنو  آموزدیماو  بهخود را  احکام ،کندیم

 برداشتته او  فکتر از  ریتقصت . قصتور و  مرتتب مجهز و  شودیم یانسان نکهیاتا  گذاردیماجرا 

 دایت پ نیقت یو  گرفتته قترار   آخرت ۀمقدمدر  ایدن که کندیم دایپ نیقیو صد در صد  شودیم

 ۀدور آنکته . بعد از شودیم دایپ عقابو  ثواب مردم افکارو  اعمال ریمساز  چگونه که کندیم

 ۀدور. کنتد یم دایپ یاجتماع تیمورأم ،کرد افتیدر امانتو سداد و  صالح ۀنمرو  دیدخود را 

 رسالت ،باشد یاجتماع تیمورأم که دوم ۀدورو  نامندیم  نبوت ،باشد شخص تیمورأم که اول

در  اشتتباه  ایو  تیمعصو  گناه بهخود  رسالت ۀدوردر  یغمبریپ چیهمبنا  نیهمبر  .ندیگویم

 .هستتند  معصوم ،غمبرانیپ که استو مشهور  است نشدهمبتال  گرانیدخود و  یزندگ میتنظ

و محفوظند. اگر  مصونخدا  نیدخدا و  به ۀدیعقخدا و  احکام گفتندر  اشتباهو  از خطا یعنی

تتا   یکتودک  دوراناز  .است نبوتاز  شیپ ،باشد هاآن یزندگدر  یاوالئ ترک ایو  یاشتباه هم

و  اعمتال صتد در صتد    ،تیمورأمو  بعثتبعد از  کنیول شوندیم مبعوث یغمبریپ به که یزمان

 ،نبوت ۀدور اتماماز  پس. ردیبگ یرادیا هاآنبر  تواندینم یکس .است مرتبو  منظم افکارشان

ختدا و   مکتبدر  شانیا که است آمده لیخل میابراه حضرت داستاندر  .کنندیم دایپ رسالت

 تیت روامفتختر نشتدند.    امامت نشان بهو آموختند تا  دندیدرا  کالسخدا چند  به ارتباطدر 

ِ   میِبِرهِختذ  للا ِ »  که شده و  یکتاف  کتتاب در  ثیحتد تتا آختر   «  74ایلنب  تخلذهُ ی  ِ  قبلل عبد

 یعنت یبتود   یبندگ نشانداد،  لیخل میابراه به که ینشان نیاولخداوند  یعنی گرید یهاکتاب

 نبتوت  دوره ،یبندگ نشانخدا باشد و بعد از  اطاعتو  عبادتدر  که کرد ملزمخود را  میابراه

 دیت تائاو را  ۀارادو  فکتر و خداونتد   شدیم الهامو  یوحاو  به متعالخداوند  جانب. از دیرساو 

بعتد از   و باشتد  ازینو با خدا در راز و  کند عبادتخدا را  چگونه که موختآیماو  بهو  کردیم

ه بت  ،یانستان و  یاجتمتاع  اخالق بیتهذو  نفس ۀیتزکو  یاجتماعو  یعباد مسائل  یریگفرا 

و  کرد دایپ تیلیخل ،رسالتداد. بعد از  انجامخود را  وظائفمفتخر شد و تا آخر  رسالت نشان

 آنکهاز  شیپ ،کنند یکار به اقدام آنکهاز  شیپ غمبرانیپ پسمفتخر شد.  امامت نشان بهبعد 

در  .ننتد یبیمت  دوره خودشتان ، کنند مبارزه گناهو  کفرو با  کنند دعوتخدا  نید بهرا  مردم

 شتروع  هتا نآ رستالت و بعتد   شوندیممجهز  دانشو  علم به. خوانندیم درسبا خدا  ارتباط

 ،کنتد یمت  میترس مردم یبرارا  اءیانب حرکت خط که فیشر یدعا نیا ۀمقدملذا در  .شودیم

 .باشند اعتنایب ایدن اهلو  ایدنه ب که یگرفت مانیپو عهد و  یبست شرط هاآنتو با  :دیفرمایم
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ل ف  » دهنتد.   انجامخود را  فیوظامور خدا أم عنوان به  فقط ل ملُت ل  ع   و   کذل ل ک  ل لِ طوُ رش    مُ نُ م 

 متان یپسر عهتد و   که یدانستخدا  یاو تو  کردند قبولرا  رسالت طیشرا هم هاآن«  اء  ف  ِلو  

 ۀمقدمت و بتاز در   کننتد یم یفدارکارتو  نید جیتروتو و  راهدر  جان یپاند و تا تخود هس

 شتهرت ، ردیت گیمدر نظر  هاآن یبراخداوند  که یمهم یکارهااز  یکی ،تیمورأمو  رسالت

 رابطته  نیت ا. در استت  حکمتت و  علتم و  یبزرگتوار و  عظمت به شدنو مشهور  یاجتماع

ختود   درگتاه  مقترب و  یکترد  قبتول  تیمورأم انجام یبرارا  هاآن آنکهبعد از  دیفرمایم

 همته از  غبرانیپ آن که  یفرمود مردم بهو  یداد یاجتماع ۀآوازو  شهرت هاآن به ،ینمود

 ینمتود  هاآن اطاعت بهمور أخود را م فرشتگانخود برتر و باالتر هستند.  زمان یهاانسان

 هتا آنختود از   متات یتعلو با  ینمود حفظ اشتباهرا از خطا و  هاآن ،الهامو  یوح کمک بهو 

 بهو  کنند دعوتتو  یسوهبرا  مردمتا  یدادقرار  واسطهو  لهیوسرا  هاآنو  یکرد یرائیپذ

 .تو برسانند تیرضاو  یخشنود

 انجتام را  خودشتان  یاجتماع تیورأمم آنکهاز  شیپ غمبرانیپ تیوضع جملهچند  نیا 

 یاجتمتاع  تیت مورأم ۀمقدمت در  هاآن. کندیم ذکر است الزم هاآن یبرارا  چهآن و دهند

. خداونتد  پردازنتد یمخود  افکارو  اعمال ۀیتزکو  بیتهذخود و  نفس اصالح بهابتدا  ،خود

 یافکتار و  اعمتال روبترو بتا    هرگتاه  کته  کندیم هاآنو ارشاد  تیهدامور أرا م فرشتگان

و  شتوند یم تیهدا فرشتگان همان ۀلیوسبه ،استخدا  نیدو  عتیشر خالف که شوندیم

روبرو  یهائبدعتبا  گاه. هر دهندیمقرار  هاآن فکررا در  تیواقعو  قتیحق ،فرشتگان آن

بتا   گتاه . هتر  کننتد یمت  ترک، است خرافاتو  بدعت هانیا که فهمندیم یفور ،شوندیم

 یآدابت و  رستوم  ایت و  یمقررات چه که فهمندیم ،شوندیمروبرو  یاجتماع ۀظالمان مقررات

 یعرضتا با متادر   که یزماندر  اکرم غمبریپ حاالت. در است عادالنه یمقررات چهو  ظالمانه

 ابتان یب بته   شیرضتاع بترادران   با خواستیم یوقت  کهنقل شده   ،کردیم یزندگ خودش

 حضترت  آن گتردن  به دندینامیم ذیتعورا  هاآن که یبندهائگردن  اشیرضاعمادر  ،برود

 کترد  عرض ؟یاندازیم من گردن به که ستیچ هانیا منمادر  کهفرمود  حضرت .انداخت

 گتردن گردنبند را از  آن حضرت.  کند حفظ ابانیب انیجنتا تو را از شر  است ذیتعو هانیا

 حفتظ مترا   فرشتتگان ختدا و   .هستتم خدا  پناهدر  منمادر جان  گفتآورد و  رونیبخود 

 دوراندر  غمبتران یپ تیت فیک نیهم به. کندوارد  منبر  یاصدمه تواندینم یکس .کنندیم

و مبرا  منزه اشتباهو خطا و  گناهو  بیعصد در صد از  ،خود یاجتماع یهاتیمورأماز  شیپ

 یتیشخصت  عنوان به بعثتاز  شیپ اکرم غمبریپ .بودند وارستهو  ستهیشا یانسان. شوندیم

 آن بته  اختالفتات  رفتع  یبراو  هاقضاوتدر  مکه اهل کهشد  شناخته نیامو  سالم اریبس



 

 

 مربتوط  هاهیتزکو  باتیتهذ نیا. دادندیمرا داور خود قرار  شانیاو  کردندیم مراجعه حضرت

 ،شتوند یمت  شناخته نزاکتو  نزاهتو  یپاک بهصد در صد  آنکهو بعد از  است نبوت دوران به

 و  یاجتمتاع  تیت مورأمو  رستالت  بته  بعثتزمان   ،دوره نیا که رسدیمخدا  ریتقد دوم ۀدور

 نام دیفرمایم. است حکمتو  علم بهو  امانتو  صداقتو  یپاک به مردم انیمدر  افتنی شهرت

 فیت تعر هاآناز  مردم مجالسو  محافلجا در  همه، ینمودبلند  مردم انیمرا در  هاآن ۀآوازو 

استتاد   نکهیابا  .شناختندیمخود  جامعهفرد  نیبهترو  نمودندیم شیستارا  هاآنو  کردندیم

و ستداد   صالحو  قیحقا انیبو  حکمتو  علماز نظر  ،بودند نرفته یمکتببودند و  دهیند یبشر

 شیپت را  حکمتت و  علتم  ۀسفر شهیهمخدا  یا. تو ندوشیم شناختهدانشمند  انسان نیبهتر

 نیبهتتر را  هاآنو در انتها  یکردیمآشنا  قیحقا بهرا  هاآنو  یداشتیم گستردهها آن افکار

 عنتوان  بته  جامعته در  هتا آن. یدادقرار  خودت یسوهب مردم افکار حرکت یبرا لهیوسو  راه

و  شتهرت  نیاو بعد از  شوندیم شناخته عدالتو  حق یبرا نمونه یهاانسانو  میمستق صراط

 اعمتال بتا   نددشت یمت مور أم که دیرسیم هاآن یاجتماع تیمورأمو  رسالت دوران ،یشناسائ

 شتد یم دایپ یریدرگو  نزاعو  جنگ مردمو  هاآن نیب. کنند مخالفت مردم ظالمانهو   جاهالنه

 .کردندیمو صبر  شدندیم مردمو آزار  تیاذگرفتار  همهآنو 

 

 :افتندی سکونت بهشت حوا در و آدم چگونه 

 

و  تیترب دوران همان که بعثتو  رسالت مقدمات انیببعد از  فهیشر یدعا نیدرا نجایادر  

»  دیت فرمایمو  کندیم یآور ادیابوالبشر باشد  آدم کهرا  غمبریپ نیاول ،باشد نبوت به شهرت

 بهشتت را ابتدا در  غمبریپ نیاولپروردگارا تو  یعنی ؛« ان لم   هُ جت لخر  ِ    ِ   ل  ِ   ک  ت  نر ج   هُ نت  سک  ِ   عض  ب  ف  

 ختارج  یبهشتت  یزنتدگ و را از ا ،کترد  یزندگ بهشتدر  که یمدتو بعد از  یداد سکونتخود 

از  امتام . منظتور  یداد انتقال است انسان دگاهیتبع واقعدر  که یائیدن یزندگ نیا بهو  ینمود

حتوا   همسرشابوالبشر و  آدم ،است دهیگرد اخراج عداًو ب شده ساکن بهشتدر  که یبعض نیا

 بهتا  انسان تیترب خطو  السالم همیعلاطهار  ائمه تیوالو  رسالتو  نبوتاسرار  تمامهستند. 

 یعنت ی. شتود یم شروعجا  نیهماز  ،شود یبهشت، بهشت بهاز ورود  شیپبرسد و  مطلق کمال

 شیآساو  رفاه وسائلجور  همه مکتب آنو در  دهیآفرخود  تیترب مکتبرا در  انسانخداوند 

 ۀشتجر  نامه برا  یگرید درختو  یطوب ۀشجر نامه برا  یدرخت فقط. است کرده فراهماو  یبرا

 یبهشتت  یزندگدر  نجایا همسرتتو و  آدم یاکه است گفتهاو  بهو  کرده یمعرف آدم به زقوم

شتما قترار    اریت اختدر  فتراوان  یهتا لذتو  هانعمتو  هاوهیم همه نیا .دیکن اریاخت سکونت



 

 

و  دینشتو  ختارج  یطتوب  درخت ۀیسا از ،کندیم خواهششما از شما  یخدا فقط. ردیگیم

و  دیت ریگیمت قترار   ظلمتت و  ظلمدر  که دینکن کینزد زقوم ۀثیخب ۀشجر نیا بهخود را 

 کلمته دو  نیهمت  فقتط  یبهشت یزندگدر  آدم نید .شودیم کیتارشما  فکرشما و  یزندگ

 نیاخدا  ینهباشد و  یطوب ۀشجر ۀیسا ریز که است نیا. امر خدا ینه کیامر و  کی .است

 نشود.  کینزد زقوم درخت ایو  نفس یهو ۀثیخب ۀشجر به که است

 استت  کترده یمت  یزندگ آنو در  شده خلقدر آنجا  آدم کهرا  یبهشتابتدا  است الزم 

در  ایت و  بتوده  نیزمت  ۀکتر  نیادر  ایآ. است بوده تیفیک چه بهو  کجاست میبدانو  میبفهم

 ستقوط ماننتد   ،بتوده  نیزمت  بته  آستمان  نیااز  نزول یمعنا به آدم هبوط ایآو  هاآسمان

بهتر و بتاالتر   یعلم مقام کیاز  یفکرو  یحال تنزل یمعنا به نزول ایو  یآسمان یهاسنگ

و بعتد از   شودیم شناخته امانتو  صداقت به که یانسانمانند  ،تر و بدترپست مقام کی به

 دستت ختود را از   یاجتمتاع  شتهرت و  شودیم یانتیخ مرتکب صداقتو  یپاک به شهرت

 هبوط ایآ ؟شودیم واقع مردم، منفور در نظر است بوده مردم محبوب کهیحالدر  و دهدیم

 یمعنتا  به ای است تیمعص حالت به اطاعت حالتاز  خروج یمعنا به یبهشت یزندگاز  آدم

 که یبهشت فیتعرو اخبار در  ثیاحاد ؟ما یپا ریز نیزم بهسر ما  یرو یفضااز  آمدنفرود 

 آن یعنت ی«  و ِلقملر ِلشلمس اهیلعل تطللع ایِدلن  نةج  اکنت » :دیفرمایم شده خلقدر آنجا  آدم

و  شدهیم طالع آن بر ماهو  دیخورش که است بوده نیزم ۀکر نیهمدر  یبهشت باغ ،بهشت

خداونتد   کته  هتم  یبهشت .بوده نیزم ۀکردر  آدم خلقت البته. استکردهیم غروب آناز 

. نیزمت  ۀکتر  نیهمدر  برکتآباد و پر اریبس یمرکزو  محل کی ،است داده بیترتاو  یبرا

 یزنتدگ . دیت آیمت وجود هخدا ب یکونیف کن و یآن اراده به که است یزندگ نوع کی بهشت

 عوامتل و با  عتیطب یهامعلولو  علت ریثأت محلاز  که ستین یائیدن یزندگمانند  یبهشت

 ختوش باشد  ینیسرزم است الزم یباغ نیچن کی شیدایپ یبرا کهشود  دایپسرما و گرما 

تتا   دیت این طوفتان و  بتاران بتاد و   .باشتد  یعت یطب اعتتدال سرما و گرما در حد  .و هوا آب

 میتنظت  فتت یک نیا بهرا  هاانسان یائیدن یزندگثمر برسد. خداوند  به یبهشت یهادرخت

 کته  استت  یائیت دن یزنتدگ  نیا. شودیم دایپ یعیطب عوامل ریثأت ریمساز  که است نموده

 .ثر باشتد ؤمت  یعت یطب عوامتل  ریساتا سرما و گرما و  فرموده میتنظ تیفیک نیا بهخداوند 

 تیت تربو  میتعلت  منظتور ه ب و قیخال اجیاحت راهاز  ،تیفیک نیا به یزندگ شیدایپ حکمت

 هتا آن بته  راه نیت اتتا از   دهتد یمقرار  یعیطب عوامل انیجررا در  هاانسان. خداوند است

 دانتش و  علتم  راه نیت ابفهماند تا از  هاآن بهرا  یارادو  یعیطب یهامعلولو  علت .اموزدیب

از  یبهشتت  یزنتدگ و امتا   .برستند  دانشو  علماز  یمقامو  مرتبه به هاانسانبرود و  شیپ



 

 

. خداونتد در  استت  متعتال خداوند  یآن ۀاراد ریمساز  بلکه ؛ستین یعیطب عوامل ریثأت ریمس

و  یعت یطب یزندگ کی انسان یبراصفر  یباال مرتبهصد هزار  ایصفر و  ریز درجهصدها  طیشرا

ما  پسندارد.  یریثأت نیترکوچکسرما و گرما  که آوردیموجود هب یعیطب یهاوهیمو  یعیطب

 بتوده  نیزمت  ۀکتر در  آدم بهشت که دیفرمایم که فیشر ثیحد نیا طبق یعقل دالئلاگر با 

از مقصد ختود   ،استظهور  قابل یبهشت یزندگ ،حادثهپر نیزم نیهمدر  که میکن ثابت ،است

 یائیت دن یزندگ یعوامل چهو با  یبهشت یزندگ چگونهخداوند  که میبدان ضمناً .میانشده پرت

 ستاخته  هتا خاک متفاوتو  مختلف امالحاز  نیزم ۀکر نیهمو حوا در  آدم شک یب. سازدیم

 دیفرمایم ،دهدیم حیتوضرا  آدم خلقت کهآنجا  یاخطبه( در ع) نیمنؤالم ریاماند. موال شده

 عمتل را  و آن کترد  آماده یمعجون ،آن متفاوت امالحو  نیزم ۀکر مختلف یهاخاکخداوند از 

ل اء  مل لَ   ان   سل    ةُ ب  ر  رُ ا ه خ  ب  س    ا و  ذب   ع   و   اه هل  س   و   رض  ِلأ  ز ح   نم   هُ ان  بح  س ُ  ع  ج    ُثر  : »دیفرمایمآورد.   یتر ح 

 یعنت ی، « 75ولُص فُ  و   اء  عض  ِ   و   ول  ُص وُ  و   اء  حن  ِ   ِت  ذ   ة  ور  ُص ا ن  م   ل  ب  ف   تب  ز  ل   یتر ح   ّلر  لب  َ  ا ه ط  ل  و   تص  ل  خ  

بود  نیریش خاک که یهائقسمتو از  آن نرم یهاقسمتو  نیزم سخت یهاقسمتخداوند از 

 یآورجمتع  خاک یمقدار ،متفاوتو  مختلف امالح نیااز  ،داشتشور  خاک که یهائقسمتو 

از  خالص معجون کیو  کرد حذفرا  امالحنمود. زوائد  ریخم آب ۀلیوسبهرا  هاخاک آنو  کرد

از  .شد چسبنده نکهیاداد تا  مالش آب رطوبتو  نم بارا  معجون آناز  پس .نمود هیته هاخاک

و  هتا شیگترا چقدر  ،مجسمه نیاوجود  داخلوجود آورد و در هب یامجسمه ،چسبنده لگ  نیا

را در  یجوارحاعضاء و  و زهیغرشد پر از اقتضا و  یصورتنمود.  هیتهها و وصل فصلو  هازهیغر

 ،تیت فیک نیهم بهخداوند  همدهر  ۀسوردر  یاهیآقرار داد. در  هازهیغراقتضاها و  نیا خدمت

 ِا قن  ل  خ   نر ِ   : »دیفرمایم .دهدیم حیتوضرا  انسان خلقت
إ
ُ  نم   ا   نس  ل  انسان یعنی ،« 76اج  مش  أأ  ة  طف  ن

 آدم نتیط ساخت گرید یجاو  میدیآفر است مختلف امالح یتمام به مخلوط که یانطفهرا از 

ل لق   : »دیفرمایم. کندیم هیتشب ،آورندیم عمل یساز کوزه یبرا گرانکوزه که یهائگل بهرا  خ 

ا    للف  اک   الم ص  لص   نم   ِل نس   گتران کوزه که یهائگلمانند  ؛میآورد عملرا  انسان گل یعنی ،« 77ار  خر

 هیتصتف را  هتا ختاک ابتتدا   گتران  کوزه که دیکنیم مشاهده .آورندیم عمل یساز کوزه یبرا

باشتد   داشتته  یشنو  گیراگر  ،رندیگیم ستین خاک جنساز  کهرا  آنزوائد  تمام ،کنندیم

 گتر ید طرفاز و  دهندیم رطوبتو  نم طرف کیرا از  گل آن یادیز مدتبعد  ،کنندیم هیتصف

 آمتاده  یستاز  کتوزه  یبراو صد در صد  ردیگقرار  اعتدالدر حد  هاگل آنتا  دهندیم مالش
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 ؛دیآیم عمل به یترخالص یهاسفالتر باشد، خالص هاگلو  هاخاک چههر  نجایادر  .شود

 هتا انسانما  فکر بهرا  انسان خلقت نکهیا یبرا .است هیتشب باباز  مسائل نیا ۀهم کنیول

 کننتد یم هیتشب یگل به آورندیم عمل یساز انسان یبرا کهرا  یگل. کنند کینزدما  ذهن

 یبترا تتا   دهندیم مالش یلیخرا  هاگل چهگر  گرانکوزه. اندکرده آماده یساز کوزه یبرا

 هتا ختاک  که یتیفیک به .کنند عوض توانندینمرا  خاک تیماه کنیول ،شود آماده سفالو 

 شود.  گوشتو  خونو  نطفه به لیتبد

 :دهدیم رییتغرا  وخاک آب تینسج روح ۀافاضخداوند با  

  

 اهیگ به لیتبدرا  خاکو  آبخداوند ابتدا   ،است آمده عمل خاکاز  چهگر  هاانسان تن

 کترده  خلق آنرا از  انسانو  فرموده خونو  گوشت به لیتبدرا  وهیمو  اهیگ آنو باز  نموده

را  آن کته  استت  اریبست  فاصله ،نیزم گلو  خاکما و  تن خونو  گوشت نیب کنیول ،است

 جمتع جتا   کیت  هماگر  کهرا  یخاک. خداوند مواد نامندیم تیماه جعل ایو  تیماه رییتغ

 خاک نیا ،شودینم عوض هاآن یخاک تیماه همشوند باز  گرانکوزه گل به لیتبدشوند و 

را در  ختاک  تیجنست  یعنت ی .دهتد یم تیماه رییتغ ،سازدیم وانیحو  انسان آناز  کهرا 

 یدرختت  بترگ و  یدرختت  هتا گتل ما اگر از  . مثالًکندیم عوض هاوانیح ایو  هااهیگوجود 

 میت اساخته یامجسمه هاخاکاز  چهگر  ،میکن عوضرا  خاک تیجنس میتوانینم ،میبساز

 کته  هاخاک نیاخدا از  .ندارد هاخاکبا  یذاتو   یجنس تفاوتو  است خاک همباز  کنیول

 رییتغ وانیحو  اهیگرا در وجود  خاک تیجنس، سازدیمرا  انسانو  وانیح ایرا و  هادرخت

 انستان در وجود  خاک قتیحق یعنی. نامندیم تیماه جعلرا  تیجنس رییتغ نیا. دهدیم

 میبگتوئ  میتوانیم. است یخاکدر مواد  روح ۀافاضبا  تیجنس رییتغ نیاو  است شده عوض

 ختاک  ،نیزمت  متتن در  کنیول است زنده خاک کی ،وانیحو  انساندر وجود  هاخاک نیا

 یختاک  امتالح  دلدر  یروئت ین .دهدیم ینبات روحابتدا  هاخاک نیا بهخداوند  یعنی. مرده

 دایت پ دافعهو  جاذبه حالتو  شوندیم ینبات یهاسلول به لیتبد امالح آن که سازدیموارد 

 لیتبتد  هتا سلول آن که کندیم ادهیپ ینبات یهاسلول دلدر  یگرید یروینو باز  کنندیم

 کته  نامندیم تیماه جعلرا  ذات رییتغ نیا. شوندیم یوانیح تیجنسو  خونو  گوشت به

انتد،  داده تیماه رییتغ هاانساندر وجود  هاخاک نیا. لذا شودیم دایپ اتیح روح ۀافاضبا 

بتاقر   امتام . ستت ین هاانسان کشف قابل تیماه رییتغ نیا. است شده عوض هاآن تیخاص

 ،وجود آورنتد هب یعیصنا سازدیمخدا  چهآناز  توانندیم هاانسان ندیفرمایم السالم هیعل

 لیتبتد را  خاکبتوانند  مثالً که دهند رییتغرا  خاکو  آبمواد  تیجنس توانندینم کنیول



 

 

در  .استت  متعتال خداوند  مقدس ذات مخصوص تیماه رییتغ نیا. کنند استخوانو  گوشت به

 مختلتف  عیطبا یتمامبا  یمادو  یعیطب تیجنساز نظر  که ساخته یانسانخداوند  صورتهر 

 تیجنست و از نظر  باشد داشته رابطه هاآنبا  تواندیمو  کندیم دایپ تیجنسو  تیسنخ ،عالم

 دایت پ ارتباط فرشتگان با تواندیمو  شودیم فرشتگانو  ارواح تمام جنس هم ،یروانو  یروح

ختود   یختدا با  هم دانشو  علم تیجنسرا از خود بداند و از نظر  هاآنو  هاآنخود را از  .کند

 کته  طتور آنهمت  انیمرب وساطت نوبد ،نیزم یهاخاکاز  متعالخداوند  باالخره .شود مربوط

و حتوا را   آدم ،و مترد  زن جفت کی، کندیم جادیا هاخاک دلدر  ملخرا مانند مور و  حشرات

 یبهشتت پتدر و متادر    لیت تحوو  دندیروئ خاکاز  هاآن .کرد جادیا نیزم یهاخاک دلدر  هم

 خلقتاز  بهشتشهر  ایو  فاضله ۀنیمد بهرا  هاانسان حرکت فهیشر یدعا نیا نجایاشدند. در 

و  دیت آفر آنو حوا را در  آدمخدا ابتدا  که یبهشت میبدان است الزم. کندیم شروعو حوا  آدم

 ،نیزمت  یروبتود در   یبهشتشد  گفته .است بودهو چطور  چگونهداد  یبهشت یزندگ هاآن به

و حتوا را در   آدمختدا   کهو ثمر بود  وهیمآباد پر  باغ کی فقط ایآ که میبدان است الزم کنیول

 یانستان ، است وهیمو  گلپر از  که یظاهر یآبادبر  عالوه بهشت آن نکهیا ایو  کرد خلقآنجا 

 ،انستان  یمنهتا  بهشت. اندشده داده هاآن لیتحوو حوا  آدم نیاو  داشته یزندگدر آنجا که 

 انسانوجود  به موکول هانعمتو  لذتو  هایخوشو  هایآباد یتمام. دیآینم حساببه  بهشت

. استت  بوستتان و  باغ ،انسان ۀاضاف به ابانیبو  است ابانیب ،انسان یمنها بوستانو  باغ. است

 همته در آنجا  که دیاوریبنظر  به یثمرآباد و پر  اریبس نیسرزم کیو تنها در  تکشما خود را 

شتما   فقتط  کنیولت  ؛استت  شتده  آمادهشما  یبرا دیبخواه چهآن، هست یزندگ وسائلجور 

 که یانسان بدونشما تنها،  گرید حشراتو  واناتیح دیشا ایو  هاوهیمو  هادرخت آنو  دیهست

 یزنت  نته شتود.   دایپ یآشنائو  انس هاآنشما و  نیبو  دیکنو گفتگو  دیزیبرخو  ندیبنشبا او 

و  دیآیم حساببه  یآباد ،انسان بدون یآباد ایآ .یاهیهمسا  نهو  یدوست نه یفرزند نه دیدار

 یزنتدگ  یانستانهائ  بهشتت  آندر  حتمتاً  پتس  ؟ستکنه  بدونو  خراب است یشهر نکهیا ای

تتا   است دادهقرار  هاآن اریاختو در  ساخته مربوط هاآن بهو حوا را  آدمخداوند  که کردندیم

پستر   ،شوندیممتولد  که یفرزندان که طورآنثمر برسانند. هم بهو  کنند تیتربرا  انسان هاآن

پستر و دختتر    نیاولت  آن ،کننتد رشد  هاآن دامنتا در  شوندیم داده انسان لیتحو ،دختر ای

ثمر برسند تتا در   بهشوند و  تیترب هاآن دامندر  کهشدند  داده یاخانواده لیتحو هم خیتار

 باشد. دوام قابل هاآن یبرا یبهشت یزندگ ،معرفتو  علمو  تیترباثر 

 

  :آدماز  شیپ یبهشت یهاانسان فیتعردر  یشرح 



 

 

 

 به مربوطو  ینیسرزم چهو از  کجااز  یبهشت یهاانسان آن که دیبگوئشما  است ممکن 

و حتوا   آدم نیت ا نستل انتد و از  و حوا بوده آدماز  شیپ که هاانسان آناند. بوده یزمان چه

متا   کته  استت  نیت ا جتواب  ؟انتد بتوده  یهائآدم چه نسلو از  یانسانهائچطور  ،اندنبوده

 نیزمت  ۀکتر  یهتا آدمو  نیزمت  ۀکتر  نیهم بهرا منحصر  جهانو  انسان خلقت میتوانینم

 ۀکر یهاانسانمانند  یانسانهائما و  جهانمانند  یجهان متعالخداوند  میبگوئ که میبشناس

 نیزم ۀکر بهمنحصر  آدمو  عالم خلقت که میکنیم فکر طوراینو ندارد. اگر  نداشته نیزم

. ندیآیم حساب به یروستائ کیخدا  ملکدر  نیزم ۀکر یهاانسانو  نیزم ۀکر نیا، است

 کمتال  بته را  هتا نآو  دهیآفر آدمو  عالم ونیلیم هاونیلیم ،و حوا آدم نیااز  شیپخداوند 

را  هتا انسانما  که است شدهما  نوبتو در آخر  داده سکونت یبهشت یزندگو در  دهیرسان

برستاند.   یبهشتت  یزندگ به همو بپروراند و ما را  کند خلق نیزم ۀکر یروستا نیادر  هم

ل لق   : »نتد یفرمایم السالم همیعل ائمه که است ادیز باب نیادر  اتیرواو  ثیاحاد  للاُ  ل ق لد خ 

ال   ک  و  ت ع  نُ  و   م  أ د   لف  أأ  لف  أأ  و   م  ال  ع   لف  أأ  لف  أأ  ت ب ار   نحنو  کلمه نیااز  «78 م  ِل  و  ِلع  ت لک   ر  أ خ   ف   َن 

و  عتالم  ونیلیم هاونیلیم ،ما عالماز ما و  پشخداوند  که شودیم استفاده العوالمآخر  یف

اند و بعد از شده یبهشت یزندگ، وارد انددهیرسثمر  بهو  نموده تیتربرا  هاآنو  داشته دمآ

تا متا را   دهیآفر عالم نیاو حوا را در  آدمو پدر و مادر ما  هاانسانما  هاآن تکاملو  تیترب

و  نیزمت  ۀکتر  نیت ا. نتد ینماوارد  یبهشت یزندگثمر برساند و در  به هاانسان آنمانند  هم

وارد  آن یکودکستتان  کالساز  کودکان که است یرستانیدبمانند  آن یرودر  آدم شیدایپ

 شوندیم یکارو مصدر  شده لیالتحص فارغ گذردیم هاآنبر  که یدورانو بعد از  شوندیم

 ۀکتر . شتوند یمت وارد  رستانیدبو  دبستان به کودکستان ریمساز  یگرید تیجمعو از نو 

 گذراندنتا بعد از  کردهدائر  هاآنو حوا و اوالد  آدم یبراخداوند  که است کالس کی نیزم

و تتا ابتد    کننتد  دایپ یآزاد ،یبهشت یزندگخدا و  مملکتو  ملکدر  ینهائو  یابتدائ ۀدور

و  استت  وفتات از تولد تتا   ایدن ۀدور نیاما  یابتدائ کالسشوند.  یاله یهانعمت به متنعم

و  دانشتگاه  یوقتت  که طورنا. هماستتا ابد  شدن زندهبعد از  خرتآ ۀدورما  ینهائ کالس

 ،آنو بعتد از   کنندیم هیتهرا  رستانیدب آن آموزگارانو  دیاسات اول ،سازندیم یرستانیدب

 تیت تربتتا   دهندیم لیتحو رستانیدب آن دیاسات بهرا  شاگردانو  سازندیمرا  رستانیدب

را ماننتد   هتا انستان و متا   ستاخته را  نیزم ۀکر دانشگاه نیا که هم متعالخداوند  ،شوند

 آن دیاسات ،دانشگاه افتتاحاز  شیپ است بوده الزم، آورده کالس نیا به ،مدرسه شاگردان
                                                           

 475، ص 8بحار االنوار، ج  - 78



 

 

قرار دهد تتا   آموزگارانو  دیاسات آن اریاختاو را در  فرزندان ایو حوا و  آدم نیاو  کند نیمعرا 

خداونتد   کته  میت دارو اخبار  ثیاحاد هم نجایاثمر برسند. در  بهشوند و  تیترب هاآن دامندر 

 بنتام  هتا آن ندهیآدر  که داد کامل یهاانسانو  اول یهاانسان آن لیتحوو حوا را  دمآ ،متعال

و  یدرست  یهتا برنامته  کهبود  نیهم بهشتدر  و حوا آدم گناهاند. شده شناخته بهیط ۀخمس

مقتدر شتد    تیترب یبرا جهینتدر  .دندیورزحسد  هاآن مقام بهو  نکردندرا اجرا  هاآن یتیترب

را بداننتد و بعتد از    تیت عافسر ببرند تتا قتدر    به یبهشت یزندگاز  ،یدیتبع ۀدور کیدر  که

 مرتبته دو  میتستل و  توبته  کانالباشد از  تیمحرومو  بتیمصبا  مأتو هاآن یزندگ که یدوران

 بهشتت  رایت ز ؛ثمتر برستد   به هاآن تیتربتا  اوردیب یبهشت یزندگ بهرا  هاآن متعالخداوند 

 بهشتشوند و بعد وارد  یبهشت است الزم اول. ستین شتریب یابانیب کی تیترب بدون ،انسان

 .است مقدم یتیموفق نوعو بر هر  یکاربر هر  تیتربو  میتعلشوند. 

                        

  :انددهیرس کماله ب حوا و آدماز  شیپ که یعوالم و قیخال

 

 نیت ااز  شیپت  ،گتر ید کترات  ایت و  نیزمت  ۀکتر در  چگونه کهرا  مطلب نیا قتیحق دیشا 

نشتود و   واقتع شتما   قبتول  قابتل اند، بوده یگرید یهاانسان، آدم نسلموجود از  یهاانسان

باشتد.   نیزم ۀکر نیهمو  هاانسانما  بهمنحصر  ، فقطآدمو  عالم خلقت که دیکن فکر طوراین

را  آدمو  عتالم  خلقتت  نکته یااز  دیکنیم فکر یسطحو  ساده یلیخ دیکنیم فکر طورایناگر 

 صتادق  اماماز  اتیرواو  ثیاحادلذا  !دیدانیمموجود  یهاانسانو  نیزم ۀکر نیهم بهمنحصر 

 خلق آدم ونیلیم هاونیلیمو  عالم ونیلیم هاونیلیمخداوند  که گذشت السالمو  الصلوۀ هیعل

 الستالم  هیعل امام انیبدر  آدمو  عالم  نیا !دیکن توجه درست .میهست هاآن نیآخرو ما  کرده

و  نیزمت  ۀکرمانند  عالم. آدم، هزارها عالمهزارها  دیگویم .ستینفرد و دو فرد  کی یمعنا به

از  یعنت ی«  79ِلعلوِمل أ خر ف َنن و : »ندیفرمایم که و مخصوصاً نیزم ۀکر یهاانسانمانند  آدم

 معلتوم  جملته  نیااز  .میهست آدم نیآخرو  عالم نیآخر، ما آدمو  عالم ونیلیم هاونیلیم آن

 آدمدو نفتر   ایت  آدم کی نکهیا یمعنا به ستینفرد  هاآدمو  هاعالم نیامقصود از  که شودیم

 خلقتت  تیت فیک نمونته  یبرا. کنندیم یزندگ عالمدر  که است یآدم جمعمنطور  هلکب ،باشد

 قتت یحق نیا آنکهو بعد از  میکنیم میترسشما  یبرارا  نیزم ۀکردر  موجود یهاانسان نیهم

 خلقتت  رایت ز ؛دیت دهنمونه قرار  هاو آدم هاعالم کل یبرارا   آن دیتوانیم دیشناختموجود را 

فترد   کیت  شتناخت بتا   نمونته  بتاب و از  است گریکدی ۀنمونجا  همه یتعالو  تبارکخداوند 
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 گتر ید عتوالم در  کته  یانستانهائ اگر از شما بپرسند  . مثالًمیبشناسافراد را  کل میتوانیم

 یهتا انستان مانند ما  که است نیا جواب ،هستند یاافهیق چهو  شکل چه کنندیم یزندگ

 شتتر یب کامتل  نقشته  کی کامل مخلوق ،باشد کامل خلقتدر  که یمخلوق رایز ؛نیزم ۀکر

 کته  یوقتت اما  کنندیم دایپ مختلف یهاصورت ،باشند ناقص که یوقتتا  مصنوعاتندارد. 

هر  ۀدربار کامل یهانقشه. ستین شتریب نقشه کی هاآن صورتو  هاآن نقشهشدند  کامل

مانند متا   کهبسازد  یانسان کیخداوند  که دیکن فکرشما  مثالً. ستینتعدد  قابل یمصنوع

چطتور و   شیپتا و  دستت و  کجتا در  وا چشتم چطتور باشتد    پسموجود نباشد.  یهاآدم

 نتاقص  ،موجود باشد ۀنقش خالف که دیکن ادهیپ یانقشهشما هر  ؟گرید یاعضا طورهمین

 کمتتر  هتم و اگر  است ناقصهستند  االن کهباشد  تیکمو  تیفیک نیااز  ادتریز. اگر است

 داشتته  انگشتت  شتش  ،خود یهادستدر  انسان کی یگوئب نکهیا مثل .است ناقصباشد 

 .استت  ناقصهر دو  رایز ؛ردیپذینمدو را  نیااز  کی چیه کامل علم .انگشتچهار  ایباشد 

. استت موجتود   شتکل  نیمت ه کامتل  ۀنقشدارد.  کم یگریددارد و  ادیز انگشت کی یکی

 ستیب ،پنچدر  ضرب پنج .است میتقسو  ضرب ،یاضیر یهاحسابمانند  کامل یهانقشه

 یگرید عالماگر خداوند  پس. ادتریز ای کند کمتررا  آن تواندینم یقدرت چیه است. پنچو 

 هتا آدم نیهمت ماننتد   آدم آنو  عالم نیهممانند  عالم آن ،باشد کرده خلق یگرید آدمو 

 کامتل  قدرت کیو  کامل عالم کی که متعالو خداوند  است ناقصباشد  نیا ریغ. اگر است

 کیت  میکنیم مشاهده یگاهما  نکهیاو  کندینم خلق ناقص به طوررا  یمخلوقهرگز  ،است

 .بفهمانتد  هاانسان بهتا  است کمال ۀمقدمدر  نقص نیا ،دیآیم ایدنه ب الخلقه ناقص یانسان

 نیهمت  بته ناشتنوا   ایت  و کندیم خلق نایناب ،را بدانند یائینب نعمت قدر ناینایب نکهیا یبرا

و  رییت تغ قابتل ، کندیم خلقرا  مخلوق آن اساسبر  که هانقشهخدا و  مخلوقواال  ؛تیفیک

و هتر   استت موجتود   یهتا انسان نیهمباشد مانند  یجائدر هر  یانسان. هر ستین لیتبد

 نیهمت  پتس . میکنیم یزندگ آنما در  که است یعالم نیهمدر هر جا باشد مانند  یعالم

و  هتا عتالم  ایت موجتود و   یهاعالم یتمام نمونهو  یالگو ،عالم نیهمدر  یهاآدمما و  عالم

. خداونتد  ستت ین رییتغ قابل کامل ۀنقش رایز ؛خواهند بود آدمو  عالم نیااز  شیپ یهاآدم

ه بت قص نا از رییتغ رایز ؛کندینم رییتغخدا  خلقت یعنی، « 80للا   للق  خ  ل   ل  یبد  ت  ل   : »دیفرمایم

 ،موجتود  وضتع  نیت ااز  ادتریز هم. است طیتفرو  افراط جهتدر  ،ناقص به کاملاز  ای کامل

 .استموجود  وضع نیهم کامل. موجود وضع نیااز  کمتر همو  است ناقص

                                                           
 42سوره روم،  - 82



 

 

و  هتا گذشتته و  تیفیکو  تیکمرا از نظر  نیزم ۀکرموجود در  خلقت نیهم میتوانیم پس 

از  یتکتامل  حرکاتو  ینید ریغو  ینید یهاقدرت شیدایپ یاجتماع مراتب بیترتو  هاندهیآ

را  نآو  میبشناست  نمونهالگو و  عنوان بهرا  آدمو  عالم نیهمرا و  خلقت نیهم ،مبداء تا منتها

و  میبشناست را  هتا آدمو  هتا عالم خلقت تیفیکتا  میبده گسترش یزمان ایو  یمکان جهتدر 

در  فاضله ۀنیمد یسوهبو  هاندهیآ یسوهب یمیعظ کاروان کیما در  چگونه که میکن احساس

و  کننتد یمت  یزنتدگ  آدم نیهمو  عالم نیهم عرضدر  هاآدمو  هاعالم یبعض. میهست حرکت

و  عتالم  نوعهر دو  است الزم .اندکرده یزندگما  آدمما و  عالم طولدر  هاآدمو  هاعالم یبعض

استتعداد   انتدازه  بته  تتا اوالً  میبشناست  عالم نیا طولدر  ایو  عالم نیا عرضدر  خواه ،را آدم

 آنو بعتد از   میکنت  دایت پ یآشنائخدا  ینامتناهخدا و وجود  قدرتخدا و  عظمت به خودمان

 حرکتت در  بیت عجو  میعظت  اریبست  ۀندیآ کی یسوهب خطدر  هاانسانما  چگونه که میبفهم

 نیا به فکر که یکسان ۀدربار کنندیمدعا  السالمو  الصلوۀ هیعل صادقجعفر  امام. موال میهست

 ین  أأ  ف   و   ین  أ   نم   رف  ع   أ  ِمر  للا م  ح  ر   : »دیفرمایم .خود را بشناسند یزندگ ختمبدو و  کههستند 

  و  
إ
از  هتا آن یزنتدگ بدانند  که شودیم یکسان حال شاملخدا  رحمتو  لطف یعنی « 81یلنأأ  ل  ِ

 نیت ادر  پتس  .شتود یم کاملو  کندیم دایپ خاتمه کجا بهو  دهیرس کجا بهو  شده شروع کجا

 ایت و  شناسندیمرا  یزندگ ختمبدو و  که یکسان ۀدربار السالم هیعل صادق امام فیشر ثیحد

 اتیلِلعط  : »اندگفته که یفلسف یکل قاعده کی یرو . اساساًکندیمدارند بشناسند دعا  دوست

ختدا و   تیت والو  سلطنت شعاعخدا شدند و در  ملکوارد  که یروز هاانسان، « اتیلِلقابل  قدرب

و  فهتم برابر با  ،ردیگیمقرار  هاآن اریاختدر  که ینعمتو  ثروت ارقام ،اطهار قرار گرفتند ائمه

 انسان به متعالخداوند  بخشش ،رودیمو استعداد باال  فهم زانیم چه. هر است هاآناستعداد 

 همتان  بته  هم یاله بخشش ،است نیپائو استعداد  فهم درجه چهو هر  کندیم دایپ گسترش

و  یعملت  چیهت  الستالم  همیعلت اطهتار   ائمه یرهبر به اسالم مکتب. لذا در است نیپائ زانیم

 یتمتام . کنتد ینمت  یبرابتر دارنتد   تعلمو  میتعل به اشتغال هاانسان که یهائساعتبا  یعبادت

ختدا   مکتب هاانسان که است نیا یبرا همه ،و جهادها حجو  هاروزهو نماز و  احکامو  عبادات

ختود   یواقع ارزش بهشوند تا خود را  مشغول شرپروو  آموزش به مکتب آنرا بشناسند و در 

 یواقعت  حتق  هتا انسان نکهیا همشود و  زنده هاانسان معرفت شعاعخدا در  حق همبرسانند. 

آختر   بته  روزگتارش و  شتود یمت  لیت تعط عاقبت هاعبادتو  مراسم یتمامخود را بشناسند. 

 رایت ز ؛ستت ینبتردار   لیتعطهرگز  که تکامل خطدر  حرکتو  دنیفهمو  دانستن. جز رسدیم
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 شتناخت  یبترا ما  پس. ردیپذینم توقف یتکامل ایباشد  یانتقال خواه نهایتبیدر  حرکت

 ۀکتر موجتود در   خلقتت  نیهم که است نیابهتر  طولو  عرضدر  آدمو  عالم نشیآفر کل

 بته را  نیهمت و  میبشناس کامل یلیخ السالم هیعل زمان امام امیقتا  آدم هبوطرا از  نیزم

 چته ناچنت  رایت ز ؛میدهت قترار   هاندهیآو  هایموجودو  هاگذشته یبرا نمونهالگو و  عنوان

و  اتیت جزئ یتمتام  ،نمونته  عنتوان  به نشیآفر عالم نیا. استخروار  نمونه مشتاند گفته

 و استت  کتتاب سراستر   خلقت عالم. گذاردیم انسان اریاختو در  کندیم فیتعررا  اتیکل

 نیت اشاگرد  هم هاانسانو ما  کتابند نیاآموزگار  کامل یهاانسانو  یتعالو  تبارکخداوند 

 نیهمت  همتراه و  میبشناست را  میعظ کتاب نیا مندرجات یستیبا ینخواه یخواه. مکتب

. میکن دایپ یآگاهخود  یخدا عظمت به است متعالخداوند  قدرتو  علماثر  که یشناسائ

دو موجتود   انستان  یختدا و  انستان . استما  یخدا شناختخود ما در گرو  شناخت رایز

 .استت  گتر ید یشناستائ بتر   متوقف هاآناز  کدامهر  یشناسائ کههستند  گریکدی متقابل

رلر   ف  ر  ع  د ق  ف   هُ فس  ن   ف  ر  ع   نم   : »اندفرموده چنانکه خود را  یخدا ،خود را بشناسد کههر  « 82هُ ب

 میترسو  لیتشکاو و  هبوطو  آدمظهور  تیفیکدر  یمفصل شرحابتدا  پس .شناسدیم هم

 یزمانتا  یآخرت یزندگ شیدایپ آنو بعد از  رسدیمانتها  به که یروزتا  یائیدن یزندگ نیا

انتها برسانند. اگتر   بهخود را  حرکت خطبرگردند و  یزندگ به مرتبهدو  هاانسان یتمام که

 یهتا یموجود یتمام نمونه عنوان به ،میشناختموجود را  آدمو  عالم نیهم خلقت تیفیک

و  رتیبصت و بتا   میشناسیمرا  هاندهیآ یتمام تیفیک نیهم بهو  نشیآفر ۀپهنموجود در 

 .میبرسمقصد  بهتا  میکنیم حرکت یزندگ خطخود در  ۀندیآ به نانیاطمو با  کامل ینائیب

                      

   :ردیپذینم توقف بهشتدر  یزندگ ۀادام و تیبتر  و خلقت

 

و  ردیپتذ ینمت  توقف آن به دنیرسو  آن جادیا یبرا متعالخداوند  که یمسائل زا یکی 

 انستان  تیتربو  انسان خلقتبرساند،  هدف آن بهخود را  که است کوششو  تالشدر  دائم

 .نهایتت بیو  ینامتناه قدرتو  علماز نظر  است یقتیحق کی یتعالو  تبارک. خداوند است

 شتده  خلتق  کمتال  به دنیرسخدا و  مکتبدر  یشاگرد یبرا که است یمخلوق هم انسان

 ،شتوند یمت  شتمارش  تیمحدوعدد و  به کههستند  یمخلوق هاانسان نکهیا بهنظر  .است

دارنتد،   الزم ثتروت و  نعمتت و  مکتان از فضتا و   هم چهآنمحدودند و  خلقتدر  خودشان

و هرگتز   ستت یننامحتدود   یگتو جتواب محدود  یطرفو از  استمحدود  ینخواه یخواه
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و  عتالم  مخلوقات یعنیمحدود  ارقام گرید ریتعب به ای شودینم قانعمحدود  ارقام به نامحدود

و  تبتارک خداوند  ،ابد بهتا  ازلاز  دائم جهینت. در کندینمخدا را پر  هدفنامحدود  ۀسیک ،آدم

و  مطلتق  کمتال  بته تتا   کندیم تیتربرا  هاآدمو  هاعالم نیاو  کندیم خلق آدمو  عالم یتعال

 عالم هاآن لیتکمبعد از  بالفاصلهو  کنددائر  هاآن یبرا یبهشت یزندگبرساند و  کامل معرفت

 یزنتدگ و وارد  رستاند یمثمر  به هاگذشتهمانند  همرا  هاآنو  کندیم خلق گرید آدمو  گرید

و  هتا دارد آدم تیت تربو  هاآدم خلق به اشتغال دائم ،خداوند تیفیک نیهم به. کندیم یبهشت

  پتس  .شتود ینمت  ریسو  کندینم دایپ یخستگ ،تیتربو  خلقت نیااز  .ردیپذینم توقفهرگز 

 بته  اشتتغال  نهایتت بتی  یمکانو  نهایتبی زمانابد در  بهتا  ازلخداوند از  که میبدان یستیبا

ل    آ  ش   ُهُ شغ ی  ل   : »دیفرمایم قرآندر  چنانکهدارد  آدم. عالم خلقت ل نع   گتر ید یجتا و «  83 م آ  ش 

ل ف   و  هُ  ومم ی   ُکر  : »دیفرمایم و  دنیت آفر بته  اشتغال یتعالو  تبارکخداوند  دائم یعنی، « 84   آ  ش 

 صتفت دو  نیت ا داشتنبا  که استمجهز  صفتدو  به رابطه نیادارد. خداوند در  نمودن تیترب

 کتار یب هتم  یمکتان  ظترف  ایت و  یزمان آن کیو در  شودینم دایپدر وجود او  یخستگ یاذره

بتاز   گتر ید کاراو را از  یکار به اشتغال دیفرمایم که است نیا یکی صفتدو  آنو  ندینشینم

دو  .دهند انجام توانندیم کار کی فقط یزمانواحد  کیدر  که ستین هاانسان. مانند داردینم

واحتد   کیدر  متعالخداوند  کنیول. ستین ممکن هاانسان یبرا یزمان ظرف کیدر  کارواحد 

 انجتام  ضینقت ضتد و   یکارهاواحد  اردهایلیمو  هاونیلیم ،یمکان کوچک ظرفدر  ایو  یزمان

و  بخشتش  وجتوب  ایت و  لطف وجوب گرید صفت آنو اما  ردیپذینم یخستگو هرگز  دهدیم

و در  است واجببر خدا  لطف ندیگویم حکما رابطه نیادر  که است متعالخداوند  یبخشندگ

 دانسته الزمو  واجبخداوند بر خود  یعنی«  85ة  ح  ِلرر  ه  فس  ن   یل  ع   ب  ت  ک   : »دیفرمایمخدا  هم قرآن

خود قترار دهتد.    رحمتو  برکات مشمولرا  هاآنو  کند محبتخود  بندگان به دائم که است

 الزمو  واجب یتعالو  تبارکبر خداوند  چنان آن محبتو  بخشش وجوب ایو  لطف وجوب نیا

 ریت غمجبتور و   کنیول ،استمختار و آزاد  دنیبخشخدا در  چهگر  ندیگویم فالسفه که است

 متعتال از خداوند  اریاخت یگوئ که است الزمخدا  ریتقددر  بخششقدر آن یعنی .استمختار 

ختود   بنتدگان  بته ختود را   ضیفت  ایو  نکند خلقنبخشد و  تواندینم یعنی. است شده سلب

خداونتد   کننتد یم فکر که است مبالغه دنیآفرو  دنیبخشدر  یاجبار الزام نیا البتهنرساند. 

 ،استت  ینامتنتاه  قدرتشو  علم که زانیم همان به. خداوند است دنیآفرو  دنیبخشدر  دائم
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 ی  »  میگتوئ یمت  که میخوانیمدعا  جمالت یبعض. در است ینامتناه هم اشیآزادو  اریاخت

 هاانسان یتماماگر  که یخدائ یا یعنی ،« 86نِلسائل سوِل ضهیغ ی ل   و   ن  ّح  ل  ِملُ  احُ ل  ِ   هُ مُ ب  یُ ل   نم  

و از  کنتد ینم خستهو سر و صدا تو را  زدنداد  نیا ،بخواهند یزیچداد بزنند و از تو  دائم

تتو را در   لطتف  ،کننتدگان  ختواهش  ختواهش  نهمته یاو  داردینمت باز  اتمانهیحک ریتقد

ختود مستتبد و    ۀاراددر  چنتان آن یگتاه  یعنی. کندینم فروکش دادن جوابو  دنیبخش

 ،باشتد  مصلحت خالف کهبخواهند  یزیچداد بزنند و  عالم اهل تماماگر  که یهست محکم

 چنتان آن یگتاه و  یشوینم خسته هاآن دادیبو از داد و  یکنینم اجابترا  هاآن خواهش

 ختواهش از  شیپت  کته  یگتذار یم بندگان اریاختدر  آسانو  سهلرا  برکتو  نعمت ۀسفر

و  تبتارک هرگز خداونتد   پس. یکنیم آماده هاآن یبرارا  زیچ همه ،نمودنو تقاضا  کردن

 ستلب و از ختود   ردیگینمقرار  یزیچ ای یکس ریثأت تحت دنینبخش ای دنیبخشدر  یتعال

 قتدرت و  علتم  چه. هر است علم تیخاص ،استقاللو  یآزاد رایز ،کندینم یآزادو  اریاخت

خداونتد در   پس. است نیپائ ،باشد نیپائ چهو هر  باال هم استقاللو  یآزاد رقم ،باال باشد

در  کته  استت مجبتور   چنتان آنانتد  گفتته  فالسفه که ستینمجبور  دنیآفرو  دنیبخش

 یاقتضتا  یمکتان در  ایو  یزماندر  نکهیا محض به کنیول ،ندارد اریاخت دنیآفرو  دنیبخش

 کته  یتت یفیک بته . بخشتد یمو  ندیآفریم متعالخداوند  ،شودیم دایپ بخششو  نشیآفر

 رابطته  نیهمت . لذا در استمجبور  بخششو  نشیآفر نیاخداوند در  کندیم الیخ انسان

 نیت ا. در ختالق  به مخلوق ربط ایو  میقد به حادث ربط ۀیفرض اطرافدر  دارند یبحث حکما

 میتتوان ینمت متا   کنیول ،دهیآفررا خدا  مخلوقاتو  است میقدخدا  چهگر  ندیگویم رابطه

 ایت  زمتان  آندر  کته  میکنت  دایپرا  یفضائ ایو  یمکان ایو  هاندهیآو  هاگذشتهرا در  یزمان

اگر  پس.  کندرها  معطلو  یخال مخلوقرا از  مکانو  زمان آنو  ندیافرین یخلقخدا  ،مکان

خداوند  ،زمان آندر  که دیکن دایپ یزماناگر  کنیول حادثخدا  خلقو  است میقدخدا  چه

 یدیخورشت در آنجتا   که است نیا مثل. است ضیف لیتعط اشالزمه ،باشد دهیافرین یخلق

در  ،آتشو  دیخورش که طورناباشد. هم نداشته حرارتباشد و  آتش ایباشد و نور ندهد و 

 ؛اجبار دارد نشیآفرو  خلقتدر  هم متعالخداوند  ،استمجبور  یزائ حرارتو  یافشاننور 

 دنیت آفر رد وقت چیهو خدا  است محالاز خدا  یآزادو  اریاخت سلب کهشد  گفته کنیول

 ،ستت ینخدا جتائز   یبرا یکاریبما  ریتعب به ایو  لطف سلب که راه نیا. از شودینممجبور 

ماننتد   هتم  مخلتوق و  استت  زماناز  خارج خالقمانند  آدمو  عالم خلق میبگوئ میتوانینم

 .کترد  طترف بر مخلوقتات را از  حتدوث  شتود ینم یانیبو  منطق چیه. با است میقد خالق
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ختدا   ینختواه  یختواه . برداشتاز وجود خدا  همرا  میقدو  قدم کلمه شودینم که طورناهم

 انستان  ایت آ یولت و آختر دارد.   اول ،استت  حتادث خدا  مخلوقو آخر ندارد،  اول ،است میقد

را  یخلقخداوند هنوز  کهرا  اول آنبرساند و  آدمو  عالم خلقت یابتدا بهخود را  فکر تواندیم

 پتس . استت  ممتنتع و  محال البته ؟کند دایپ، است دهیافرینرا  یعالمو  نکرده خلقرا  یخلق

 که طورناهم میبگوئ که است نیهم نشیآفرو  خلقت فیتعردر  انیب نیبهتر ینخواه یخواه

 پتس  .رفتیپذو نخواهد  رفتهینپذ توقف نشیآفرهرگز  ،و خواهد بود هستتا ابد  ازلخدا از 

 یهاانسان هاآن ریمساند تا در رفته کجا بهاند و بوده یک اول یهاانسان  میبدان دیبا نجایادر 

 .رفتخواهند  کجا به میبشناس همموجود را 

 نقتل  نیزمت  ۀکتر  یرودر  انسان شیدایپ یبرا یآور سرسام ارقام یعیطبو  یتجرب علوم 

 ۀکر یرودر  انسان نیااز  شیپ سال اردهایلیم ایو  هاونیلیم که کندیم فکر طوراینو  کندیم

 ادامته تا ابتد   طورهمینو  داده ادامهخود را  یزندگ تناسلتوالد و  ۀیپابر  ،آمدهوجود هب نیزم

 ایدنه ب طور نیهماند و اند و مردهآمده ایدنبه  ،نیااز  شیپ سال هاونیلیماز  هاانسان .دهدیم

 نیا عاقبت که ستین روشنو  آنآخر  نهو  است معلوم یزندگ نیا اول نه. رندیمیمو  ندیآیم

و اخبتار   ثیاحاد ؟دارد ادامهتا ابد  ایو  شودیم متوقف یروز ایآ. رسدیم کجا بهو تولد  مرگ

 نیزمت  ۀکر یرودر  آدماز  شیپ که کندیم سئوال اماماز  سائل که است ادیز رابطه نیادر  هم

و  گتر ید آدم،  آدم آناز  شیپت و  آدم، آدماز  شیپت اند داده جواب امام ؟است بوده یزیچ چه

 جتواب ، بتوده  کتس  چه آدماز  شیپ که دیکن سئوال مناگر تا ابد از  کهاند فرموده طورهمین

 للف  أأ  للف  أ   خللق   للا   ِ ر : »ِندیفرمایم ثیاحاد یبعضندارد و در  توقف طورهمینو  آدم دهمیم

و هزار  عالمهزار هزار  یتعالو  تبارکخداوند  یعنی«  87موِل  ِلع   ر  أ خ   ف   نُ َن   و   مأ د   لف  أأ  لف  أأ  و   مال  ع  

و باز در   میاکرده دایپظهور  هاعالمو حوا در آخر  آدم فرزندان هاانسانو ما  دهیفرآ آدمهزار 

 ذکتر  نیزم ۀکردر  انسان شیدایپ یبرا یآورسامسر ارقام السالم هیعل امام که ثیاحاد یبعض

 للا  َ   علوذُ أأ  » :دیفرمایمدر آخر  .ستین شمارش قابل یبشر یهاحساببا  که  یارقام .کندیم

و  عتالم  یانتهتا ابتدا و  یبرا یحدودو  حدّ نکهیااز  برمیم پناهخدا  به من یعنی«  د  یلحد  ِلتر  ن  م  

 علتوم  همته  پتس  .رسدینم عالم یانتهاابتدا و  بهو استعداد بشر  قدرت رایز. کنم نییتع آدم

 یبرا یانتهائاند ابتدا و نتوانسته همبا  هماهنگ ،یتجربو  یعیطب علوم همو  یتیرواو  یمذهب

 :دیگویم یرازیش حافظ رابطه نیا. در کنند نیمع انسان شیدایپ
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 قتدر ایتن                                                    کجاستت مقصتود   منزلگه که ندانست کس 

   دیآیم یجرس بانگ که هست

 حرکتت در  کته  میشتنو یمت را  تیبشر کاروان یدراو  زنگ یصدا طورهمینما  یعنی 

، رستد یممقصد  به یزمان چهدارد و  ادامه کجاو تا  شده شروع کجااز  حرکت نیااما  ،است

 طتور همتین  ازل بته  کینزداز  هاانسان که میکن فکر طورایناگر ما  کنیول ؛ستین معلوم

 ادامته و تولد  مرگ طورهمینو  رندیمیمو  شوندیمو باز متولد  رندیمیمو  شوندیممتولد 

 استت  یخلقتت  کی .کندیم دایپ تیلغو تیفیک نیا به خلقت ،ستین معلوم آخرشدارد و 

 فکتر  طوراینندارند و  یتیمشو  یآخرتو  یخدائ بهاعتقاد  که ونیعیطب البته. هدف بدون

 هتا آن. فرستدیم مرگ ارید بهو او را  آوردیموجود هرا ب انسان عتیطب عوامل که کنندیم

 چنانکه. است مرگتولد و  یبرا شهیهم ،آدمو  عالم خلقت که کنند فکر طورایندارند  حق

 ختراب  یبترا و  دیشتو متولد  مرگ یبرا یعنی«  للخِریبو ِبنوِ  للموتدلو »  :دیگویمشاعر 

 همیعلت اطهار  ائمهو  قرآن تیهدااز نظر  کنیول ؛دیبسازخود را  خانه کردن خرابو  شدن

و  آخترت  یبترا را  هتا انسانخداوند  بلکه ،ستین هدف بدون آدمو  عالم خلقت که السالم

 دایت پ هتدف  انستان و  جهتان  شیدایپ. لذا است کرده خلق معرفتو  علم به دنیرس یبرا

، معرفتت و  علمشهر  بهرا  خودش  انسان  کهیوقتتا  یتعالو  تبارکخداوند  البتهو  کندیم

 .ستین آدمو  عالم خلقتبردار از  دستباشد،  دهینرسان

   :است دهیرسان بهشت به ،نموده تیتربرا  یانسانهائخداوند تا امروز  ایآ 

 

و  عتالم خداوند  که یروزاز  ایآ که میکن بحث مسئله نیا اطرافدر  است الزم نجایادر  

 ایخود برساند و  یواقع هدف بهرا  آدمو  عالم نیا که است شدههرگز  فرموده خلقرا  آدم

 یخواندن جالب اریبس یبحث ؟دهینرسخود  هدف بههنوز  خلقت نیااز  متعالخداوند  نکهیا

و  آدماز  شیپت  گذشتته  یهاانسان که شودیم روشن بحث نیا ضمن که است یدانستنو 

. انتد دهیرست  آخرت یزندگو  معرفتو  علمخود از  هدف به ،اندشده خلق آنکهحوا بعد از 

 مرتبته دو  ،اندخود شده یبهشت یزندگو وارد  انددهیرس کامل معرفت به آنکهبعد از  هاآن

و  هتا عتالم مانند  همرا  ندهیآ یهاآدمو  هاعالمتا  دهیآفرو وآدم  عالماز نو  متعالخداوند 

 طتور همتین و  ، برستاند استت  معرفتت و  آخرت یزندگ کهخود  هدف به گذشته یهاآدم

و  علتم  بته را  هتا آنو  دهیت آفررا  هاانسان ،ازل به کینزد یزماناز  یوتعال تبارکخداوند 

 خلتق  تیفیک نیهم به هاندهیآ یبرا هم ندهیآو در  دهیرسانخود  یبهشت یزندگو  معرفت

شتما در   استت  ممکتن . ردیپذینم توقفخدا  تیتربو  خلقتو  رساندیمثمر  بهو  کندیم



 

 

به  ،اطاعتو  مکتب خطو در  کندیم خلقرا  هاانسانخداوند  که یزندگ نیا که دیبپرس نجایا

، وارد رنتد یمیمت  نکته یا محتض  به هاانسان ایآ ؟است تیفیک چه به رساندیم یبهشت یزندگ

و  آمتاده  است یزندگ کیو  عالم کی بهشت میبگوئتا  شوندیمخود  یبهشتو  یامتیق یزندگ

 یبهشتت  یزندگ داخل بالفاصله شودیم خارج ایدناز  کسهر  که یائیدن یزندگ عرضدر  ایمه

از  هاانسان و اندروستاها قرار گرفته عرضدر  که ایدن کوچکو  بزرگ یشهرهامانند  ؟شودیم

 استروستا  کیمانند  یائیدن یزندگ نیا میبگوئتا  ؟کنندیم حرکتشهرها  طرف بهروستاها 

 پتس . بترد یمت  بتزرگ شهر  بهروستا  نیارا از  هاانسانخداوند  ،بزرگشهر  یآخرت یزندگو 

 ایدن یزندگ میدانیم نکهیا. با ستین شتریب یعبور راه ایدنو  گرفتهقرار  ایدن عرضدر  آخرت

 نیت ا هتم با  همه که است تیفیک نیا بهاند و حوا متولد شده آدماز  که یانسانهائ یتمام یبرا

 عالم ایقبرها و  دلدر  توقف یادورهو بعد از  روندیم مرگ خوابه بو  نندیبیمرا  ایدن یزندگ

 یزنتدگ  و همبا  مردم یتمام یبرا ایدن یزندگ یعنی ؛شودیم شروع هاآن آخرت یزندگ ،برزخ

و بعتد از   استیزندگ نیا طولدر  آخرت یزندگ که یطوره ب .همبا  هاآن همه یبرا هم آخرت

در  هتا حستاب  به یدگیرس رایز ؛شود شروع هاآن آخرت یزندگ ،همه یبرا ایدن یزندگ اتمام

از  مظلتوم  حتق حاضر شتوند.   یزندگ آندر  همبا  همه که است نیابر  متوقف آخرت یزندگ

 به یدگیرس نیاو  شوند یبهشت یزندگ داخلها حسابه ب یدگیرسشود و بعد از  گرفته ظالم

و  هتا ظلتم  رایت ز ؛حاضتر شتوند   آخرت یزندگدر  نیآخرو  نیاول نکهیادارد بر  توقف حساب

و  کندیشتر  خیتتار آختر   یهتا تیجنادر  خیتار  اول یهاانسان که است یتیفیک به هاتیجنا

 قترآن در  یاتیت آ ضتمن و خداونتد   خنتد یتار اول تکتاران یجنا رویت پ ،خیتارآخر  یهاانسان

 :دیفرمایم

لُلوِ : »دیت فرمایمت . خنتد یتارآخر  یهاتیجنا یتمام مسئول خیتارصدر  تکارانیجنا   ل ی حم 

ل اء  س   ل  أأ  ملم ع   ی  غ ب   مون ُ لّ ض  یُ  ن  یَِّلر   ِر  وز  أأ  نم   و   ة  م  ی  ِلق   وم  ی   ّل   م  اک   هُ ِر  وز  أأ  و   رُ ز  ی  ام 
 تکارانیجنا یعنی، « 88

بتد   چه. کشندیم دوش به اندکرده گمراه کهرا  یندگانیآ گناهخود را و بار  گناهبار  امتیقروز 

دارد بر  توقف نیآخرو  نیاول یهاحساب به یدگیرس نیا .گرانید گناهبار  است نیسنگ یبار

شتود و بعتد    یدگیرس هاآن حساب بهو حاضر شوند  آخرت یزندگدر  همبا  هاآن همه نکهیا

روز  یبترا  انتد رهیت ذخانتد،  رفتته  ایدناز  که یکسان حساب نیاشوند. با  یبهشت یزندگوارد 

 البتته باشتند.   شتده  یجهنم ایو  یبهشت یزندگ داخل مرگبعد از  بالفاصله نکهیا نه ،امتیق

 یبترا  ایدن یزندگ نیا یروز که استنحو  نیهم به آخرت یزندگ تیفیک اتیرواو  اتیآ طبق

 امتام  آخترت  یزندگ فاتح. شودیم شروع آخرت یزندگو  کندیم دایپ خاتمه زمان مردم همه
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 ایت دن یزنتدگ  خاتمته بعتد از   آخرت یزندگ افتتاح یبرارا  شانیا. خداوند است( ع) زمان

 عتالم را در سراسر  یاله ینید حکومتو  کردند امیق آنکهبعد از  شانیا. است کرده آماده

 ظتالم را و  خیتار کافرو  منؤم یهاانسانخداوند   حساب به یدگیرس یبرادادند،  گسترش

 بته را  بتدان  .رستند یم هاآن حساب به السالم همیعلاطهار  ائمه. کندیم زندهرا  مظلومو 

 بته  همبا  همه هاانسان که یروزتا  رسانندیم یبهشت یزندگ بهرا  کانینو  یجهنم یزندگ

 کمتال  بته  دنیرست را تا  آخرت یزندگ ۀدور اتیرواو  اتیآ یبعض. در برسند مطلق کمال

 ةُ ک لائ  ِمل   جُ عرُ ت  » : دیفرمایم معارج سوره. خداوند در اندکرده دیتحد سالهزار  پنجاه ،مطلق

  وحُ ِلرُ  و  
إ
 ،ستاله هتزار   پنجتاه  دوره نیادر  یعنی، « 89ة  ن  س    لف  أأ  ن  س  مخ   هُ ِرُ قد  م      اک   ومم ی   ف   ه  یل ِ 

قترار   یاللهت لقتاء   حالتت و در  کننتد یمت  عروجخدا  یسوبه همبا  همه فرشتگانو  ارواح

 ۀکتر  نیا یکل به طور پس .هستند هاانسان نیهم گرید اتیآو  هیآ نیادر  روح. رندیگیم

و حوا  آدماز  کهرا  یانسانهائ ،دورهخدا در دو  که است یتیتربو  یمیتعل کالس کی ،نیزم

و  رستاند یمت  یبهشت یزندگ بهرا  و آنها رساندیمثمر  بهو  کندیم تیترب، شوندیممتولد 

 بته  .شتود یم شروع گرید یحواو  آدم نسلاز  گرید یهاانسان یبرا یزندگ مرتبهبعد دو 

 یآمتادگ  گتر ید ۀدورو  گتران ید یبراو  شودیم یخالو  شودیمپر  هاکالس تیفیک نیهم

و حوا  آدم زماناز و  خیتاراز صدر  که یکامل یهاانسان میبگوئ میتوانیم پس. کندیم دایپ

 یکتامل  یهتا انستان انتد،  شده شناخته یزندگ نیادر  السالم هیعل زمان امامتا روز ظهور 

 یبترا را  هتا آنو خداونتد   انتد دهیرس تکامل بهو حوا  آدم از قبل یهادورهدر  کههستند 

 کمتال  بته را  تیبشر که یروزتا  است آورده یزندگ نیا بهاو  فرزندانو حوا و  آدم تیترب

و  اتیت آ .هستتند  الستالم  همیعل معصومنفر  چهارده نیهم هاآن جملهبرسانند. از  مطلق

 شیپخود را  تیتربو  تکامل دوراننفر  چهارده نیا که کندیم داللت که است ادیز اتیروا

( ص) اکرم غمبریپاز  استمشهور  ثیحد جملهاز  .انددهیرسثمر  بهو  انددهیدو حوا  آدماز 

و  آبرا از  آدمخداونتد   کهروز  آن یعنی ،« 90نوِلطلِمللاء  نب أ دم و ا  ینب  کنت : »فرمودند که

 نجایادر  پس .گرید اتیروا لیقب نیا زو ا بودم غمبریپ کی میتعالدر  من ،کردیم خلق گل

 بته  قدم .میکنیم شروع آدم یزندگ محلو از  آدم یزندگرا از روز  تیبشر کاروان حرکت

 بته  که یروزتا  میریگیمرا در نظر  هاآن یفیکو  یکم تنزلو  یترق کارواناین  همراه قدم

 ریمست را در  تیبشتر  افکار .کندیمرا اجرا  برنامه نیهم ندبه ۀفیشر یدعا. میبرسمقصد 

 الستالم  هیت عل زمتان  امتام  یعنی دوم خاتمتا ظهور  خاتمو از  خاتمتا  آدماز  اءیانب حرکت
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و  جهتنم  کتاروان  ،بهشتت  یستو هبت و  قتت یحق یستو هب کاروان نیا. در برابر کندیم شروع

 کارواندو   نیا حرکتاز  ثمره نیآخر که یروزتا  کندیم یآورادی هیحاشدر  همرا  هایجهنم

 ظاهر شود. کاروان

                   

  :قائم امیقتا  آدم خلقتاز  جامعه یتکامل حرکت

 

و حتوا.   دمآ یزنتدگ  مکاناز  نیهمچنو  شودیم شروعو حوا  آدم خلقتاز روزگار  حرکت 

و  آدم بهخداوند  که است بوده یبهشت یزندگ کیو حوا  آدم یابتدائ مکان که میدانیمرا  نیا

مُ  : »دیفرمایمحوا  اً دِغ  ر   ان  م   ُُک  ف   نرة  ِل   ک  وجُ ز   و   نت  أأ  نِسکُ  و  قُلن ا ی  أ د  ئُتم  یُ  ش  تو  آدم یا ،« 91ح 

و  هتا وهیت م همته  نیت ااز  دیت دار اجتازه  .دیدار سکونت یبهشت یزندگ نیاحوا در  همسرتو 

 المظت  دیشد کینزداگر  که دینشو کینزد درخت نیا به فقط. دیکن استفاده هالذتها و نعمت

 بوده نیزم ۀکر نیهمدر  آدم بهشت میدانیم نجایادر  .دیریگیمقرار  ظلمتبود و در  دیخواه

 مستئله چنتد   یبهشتت  ستکونت  نیا ۀیحاشدر  .نیزم ۀکر بهشتدر  هم آدم تیمعص. است

 یزنتدگ از  خروجو  است تیفیک چه به یبهشت یزندگ میبدانتا  ردیگقرار  توجهمورد  یستیبا

بتدتر   ابتان یباز  انستان  بدون بهشت. استانسان یزندگ بهشت دارد. اوالً یمعنائ چه یبهشت

و  یستطح  یهاانسان کی کهو حوا  آدم پسبهتر.  بهشت آناز  انسان اضافهبه  ابانیبو  است

 اریت اختدر  کته  است الزم اندکردهیم فکر سادهاند و بوده سادهما  ۀدیعقبه اند و بوده یابتدائ

 ابتان یبخداونتد از   کته هستتند   بیغرو حوا مانند دو نفر  آدم. رندیگقرار  یبهشت یهاانسان

 نجتا یا. در است دادهشهر  لیتحوو  کردهوارد  یزندگشهر  بهرا  هاآن عدم اریداز  ایو  یزندگ

 ممکتن  ایت آ ،شوندیموارد شهر آباد  ابانیباز  که یاسادهو  یسطح یهاانسان دیکن فکرشما 

 یانستان بتا   هاآنشهر نباشد و  آندر  یانسانشوند و  مربوط درختو غذا و  آب به فقط است

خوردنتد و   ،شدند یبهشت یزندگو حوا وارد  دمآ ندیگویمجا  همه که یکسانمحشور نشوند. 

 یزندگ به آدمورود  ۀیحاش. در کنندینم ذکر یبهشت یهاانسانرا با  هاآن تماس. چرا دندیچر

شتدند و   داده یبهشت یهاانسان لیتحوو حوا  آدم که است اتیآو  ثیاحاد همه نیا ،یبهشت

را  هتا آن مقتام  .انتد گرفتته  ادیت را  هاآن اسماند. قرار گرفته یبهشت یهاانسان آن اریاختدر 

 یتمتام . نتد اهکترد  مشاهده هاآنرا با  فرشتگان ۀرابطو  فرشتگانرا با  هاآن ۀرابطو  نداهدید

متا   زماندر  کهطورآنهم .گرفتقرار  یبهشت یهاانسان همانبا  ارتباطو حوا در  آدم تیموفق

را  هاآنتا پدر و مادر  دهدیم انسان لیتحورا  هاآنخداوند  شوندیممتولد  که یدخترپسر و 
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 لیت تحومتولتد شتدند،    ختاک از  کته  هتم  انستان دو نفر  آن ،کنند تیتربو  کنند بزرگ

ثمتر   بته و  کننتد  تیت تربرا  هاآن یبهشت یهاانسان آنشدند تا  داده یبهشت یهاانسان

زهترا   حضرت یبهشتبا قصر  شدنو  روبرو  بهشتو حوا در  آدم گردش داستانبرسانند. 

 یسلطنت تخت یرو یخانمقصر  آندر  کردند مشاهده نکهیاو  گرید ائمهو  هایعل اهللسالم

 ستئوال و حتوا   آدم .گتردن  به یگلوبندبر سر و  یتاج ،دارد گوش به یاگوشواره نشسته

 عظمتت و  جالل نیابا  خانم نیا که آورندیموجود هب یسئواالت نیچن آنها یبرا ای دنکنیم

 نیت ا کنتد یمت  ریتفست  آدم یبرا فرشته ؟چه یعنیو گوشوار و گردنبند  تاج نیاو  ستیک

 پتدرش  ،بر سر دارد که یتاج نیاو  است هایعل اهلل سالمزهرا  حضرت ،بهشت ۀملک ،خانم

متوال   شوهرش ،گردنبندشو  نیحس امامو  حسن امام فرزندانش هاگوشوارهو  خدا رسول

 ایو  است شده تیروا یبهشت یزندگدر  آدمبا  ارتباطدر  ثیحد نیا. هستند نیمنؤرالمیام

روز عاشورا  السالم هیعل نیحس امامشد موال  اشاره قبالً که یقیعمو  بیعج اریبس ثیحد

 زمان یهاانسان نیبهتر خالصهو  زمان یهانیچدست کهخود  مخصوصو  نخبه اصحاب به

و  پتدرش  ۀستابق ختود و   ۀستابق از  یقدر که دانست قیالرا  هاآن حضرت. ، فرمودبودند

 حضترت  کته  استت  نیت ا ثیحتد  ۀترجم. کند ذکر هاآن یبراخدا  رسول جدشو  مادرش

 نیت ادر  کته  من اصحاب گروه یا :دیگویم دهدیمقرار  مخاطبخود را  یعاشورا اصحاب

از  یقتدر  دیت دار دوستت ، دیت اشده متوسل تیالب اهلما  بهامروز  حادثهو  یزندگ بحران

نتزد   کته  آنچنتان خود را  یموالو  دیکن دایپ معرفتتا  میبگوشما  یبرا خانواده نیا ۀسابق

شتما   یبترا  هم یفداکار نیا یشناسائ نیاتا در اثر  دیبشناس، است محبوبو  معروفخدا 

 دیهستت  یکستان و مانند  دیبازیمخود را  جان یمجانو  مفت که دینکن الیخو  شود آسان

 عرضته  اصتحاب  ؟اندنگرفته یجانباز نیااز  یاجهینتاند و باخته جان گناهو  کفر راهدر  که

در نتزد   که یتیموفقو  تیوضع همانشما را با  میدار دوست !اهلل رسول بن ای یبل دارندیم

و حتوا   آدم یتعالو  تبارکخداوند  کهفرمودند آنجا  حضرت. میبشناس، دیدار خیتارخدا و 

و  اشتخاص استماء   بته تا توانستند  کرد تیتربرا  هاآن یقدرو  دیآفر یبهشت یزندگرا در 

زهترا   فاطمهو  نیمنؤرالمیام( و موال صخدا ) رسولمحمد  موقع نیادر  ،آشنا شوند اءیاش

و حتوا   آدمو  کرد یمعرفاو  بهرا  السالم همیعل نیحس امامو  حسن امامو  هایعل اهلل سالم

 آنشتد و   نیمع یوابستگ نیا آنکهاز  پسباشند.  تیالب اهلبا ما  ارتباطدر  ،کردمور أرا م

ستر   بته را  تیت الب اهتل ما  تیوالافتخار  تاجشدند و  مربوطما  مکتبما و  بهو شوهر  زن

 آدم ۀستجد  بته مور أرا م فرشتگان یتمامخداوند  که کردند دایپ یعظمت چنان ،گذاشتند

 فرشتتگان  همهاز  ارتباط نیهمبا  آدم رایز ؟شدند آدم ۀسجد بهمور أم فرشتگان. چرا کرد



 

 

: دیفرمایم نجایادر  که سیابلجز ه ب کردند سجده فرشتگان یتمام .شد شناختهبهتر و باالتر 

 و : »دیفرمایم نیااز  شیپ یگرید ۀجمل. « تیِلب  ِهلو لنوِرن  للا عظمه لال توِضعی  ِ  ِیب »

 اهلما  به ارتباط آدم نکهیااز  شیپ یعنی«  92ِلنلا و  ِلجب من الافا  ف یئیتض  هِنوِر  اکنت

چترا   نجتا یادر  .بتود  کرده روشنرا  هاآسمانو  افکار آفاق تیالب اهلنور ما  ،کند دایپ تیالب

 تیالب اهلما  جاللخدا و  عظمتحاضر نشد  نکهیا یبرا ؟شد شناخته ملعون ومطرود  سیابل

 واقتع شد و مطرود  شناخته کافر ،نشد تیالب اهل مقام میتسل که لیدل نیهم به .کند قبولرا 

 نیبهتتر  ،استت  شتده  نقلبحار  کتباز  نیالحس بالغۀ کتابدر  که فیشر ثیحد نیا. دیگرد

 ارتباطو در  تیالب اهل مکتب خطاو را در  فرزندانو  آدم حرکتخداوند رمز  که است یثیحد

 گتروه دو  ،اتصتال و  ارتبتاط  نیابا  مخالفت ایو  ارتباط نیهمو با  کندیم یمعرف تیالب اهلبا 

 کامتل  نیتی تبو  ریتفست  یبراما  پس. کندیم یادآوریتا انتها  خیتار یابتدارا از  منؤمو  کافر

 شتروع را  تیبشتر  حرکت ،شودیم شناختهدعاها  نیتربیعجو  نیترمیعظاز  که ندبه یدعا

 کجتا  به حرکت نیا عاقبتو  رسندیم کجا به یزمانو  فصلدر هر  میبدانو  مینیببتا  میکنیم

از  کمتال و  علتم  ستوی بته خدا و  نید سویبه تیبشر حرکت که است مسلم. شودیم یمنته

 هیت ما یوحت از مبتداء   کته  یانتات یبو  انیاد خیتار.  است شده شروعو حوا  آدمدو نفر  نیهم

دو نفتر   نیا که داردیم روشنو  داندیم انساندو نفر  نیهمبشر را از  حرکت یابتدا ،ردیگیم

 یست یع حضترت  خلقتدر  مردم کهآنجا  رایزاند. شده خلق خاکپدر و مادر از  بدون ،انسان

 یست یع خلقتاگر در  ،دیفرمایم هاآن بهخداوند  ،نددار شبههو  شکپدر  بدون السالم هیعل

انتد.  شتده  خلتق پدر و متادر   بدون که بودهو حوا  آدم خلقتمانند  یسیع خلقت دیدار شک

 نامه ب انسانشما از دو نفر  یزندگو  هاانسانشما  حرکت نکهیا اثباتدر  متعالاصرار خداوند 

 یرو هتا آن کته  استت  ونیمتاد و  ونیعیطب یهاهیفرضرد  یبرا ،است شده شروعو حوا  آدم

 اردهتا یلیمو  هتا ونیلیماز  هاانسان که ندیبگو خواهندیم قتیحق خالفو  اتیفرضو  االتیخ

 یانستانهائ ابتتدا   !انتد متولد شتده  هامونیماز  ناخودآگاهو  یتصادف به طور نیااز  شیپ سال

. انتد کترده  استت ر قتد  کتم کم بعداً ،رفتندیمو پا را  دستبا چهار  واناتیحمانند  کهاند بوده

 هاآناز  یمرد ،افتاد اتفاق که یروزتا  اندکرده یزندگ تیوانیحو  تیوحشدر  سال هاونیلیم

ختورد  از بر کته بتود   آتتش از  استفادهداد،  انجام که یکشف نیاول. کرد دایپ ینائیبو  رتیبص

 امثتال و  هاصاعقهو  برقاز رعد و  ایوجود آورد و هب آتشخود  یبرا کمکم گریکدیبا  هاسنگ

 واناتیحو  نباتاتو  جمادات خواه یزیچهر  خلقت کنند ثابت کهاصرار دارند  ونیعیطب. هاآن

. رنتد یمیمت و  شوندیممتولد  طور نیهم، است بوده عتیطباز  یتکاملو  یتصادف ،هاانسانو 
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 یهتدف و  کند خلقرا  عالم یامانهیحک ۀارادبا  که بوده یخدائ نه که کنند اثبات خواهدیم

 مترگ بعتد از   هاانسان که است کار در یامتیقو  یآخرت هم نهباشد و  داشته خلقت نیااز 

باشتد.   کتار در  یکتتاب و  حسابشوند و در آنجا  منتقل گرید عالم به فاصلهبا  ای بالفاصله

 نیت ااز  شیپت  ستال  اردهتا یلیمو  هتا ونیلیماز  تیبشر که کنند فکر نجوریا هاانسان که

بتر   ،رندیمیمو  شوندیممتولد  هم بازاند و اند و مردهاند، متولد شدهآمده وجودبه یتصادف

 که کندیم اثبات هاهیفرض نیاو  کشدیم تیلغو به آدمو  عالم خلقت هاهیفرض نیا اساس

 نیهمت  ۀلیوست هب باشد کاردر  یهدف همو اگر  است هدف بدون مخلوقات حرکتو  خلقت

 طتور این قتاًیحق. اگر شودیم نیمأت ،حرکتنددر  ناشناخته تمدن کی یسوهب که هاانسان

 نیت ااز  شیپت  ستال  اردیلیمو  ونیلیم به مربوط نیزم ۀکر یرودر  انسان خلقت کهباشد 

و  بتوده  یک امتیقو  آخرت یزندگ پس که دیآیموجود هب انساندر  یفکر نیکچنی، بوده

باشتد،   هتدف و  لیدل بدون هاانسان یابتدائ خلقت که یصورتدر  عالوهخواهد بود و  کجا

 بتدون  یابتتدا  یعنی هدف بدون حرکت. است هدفو  لیدل بدون هم هاآن یزندگ یانتها

 ایت   یانتقتال  ختواه  ،موجود کی حرکت نکهیابا  .انتها بدون محض یابتداجا  همه ایانتها و 

 بته را وادار  متحترک موجتود   کی که یعامل. تنها ستین ممکن هدف بدونباشد،  یتکامل

 النته و مقصد از  هدف بدون هم واناتیحو  حشرات که یجائ. تا است هدف کندیم حرکت

از  کته  یکنت  سئوال یاچرندهو  پرنده ای یاحشره ای یامورچهاگر از  .شوندینم خارجخود 

 یزنتدگ  بته ختود را   هتدف  ،یرویمت  کجا به یشد خارجخود  النهو از  یشد داریب خواب

 ختاک ستر از   یمنظتور  چته  به یکن سئوال یدرختو  اهیگاگر از بذر  ایو  دهدیم حیتوض

 بتدون  حرکتت  پتس  .برسانم دانهو  وهیم بهخود را  خواهمیم که دهدیم جواب ،یآورددر

نخواهتد بتود.    وقوع قابلو  نبوده وقوع قابل خیتاراز  یزمان چیهدر  نمونه عنوان به هدف

 حرکتت  هتم بتا   همه که متکاملو  متحرکتنها موجود  کهدارند  دهیعق دانشمندان یتمام

 یتریعالو  یبهتر یزندگهر روز در  که  انسان نیاهستند.  هاانسان نیهم ،دارند یتکامل

 حرکتشتان  است ممکن چگونه ،روندیم شیپ لآدهیا یزندگ کی یسوهبو  رندیگیمقرار 

 بته طتور   انستان  شیدایت پاز نظتر   هتم  ونیعیطب ۀیفرض پس ؟و مقصد باشد هدف بدون

و  شتود یممتولد  هدفیب انسان ندیگویم نکهیااز نظر  همو  است قتیحق خالف ،یتصادف

. استت  قتت یحق ختالف  ،دارد ادامته ابتد   بهتا  ازلاز  مرگتولد و  نیاو  ردیمیم هدفیب

به  عتیطبهرگز در  کهخود اصرار دارند  اناتیبدر  ایاولو  اءیانب نیهمچنو  قرآنخداوند در 

از  یمخلتوق هر  نشیآفر بلکهو نخواهد شد  نشده خلق یمخلوق هدف بدونو  تصادف طور

 متعتال خداونتد   تیمشو  اراده به مربوط هاانسان و مخصوصاً واناتیحو  نباتاتو  جمادات



 

 

 آنکته و بعتد از   دهیت آفر کامتل  معرفتت و  علتم  به دنیرسمنظور  بهرا  تیبشر. خداوند است

 دهدیمقرار  بهشت نامه ب یمطلوبمجهز و  اریبس یزندگ کیاو را در  ،دیرس کمال به معرفتش

 نیت ا خلقت اوالً دیبگوما  به کهاصرار دارد  قرآن نیبنابرادهد.  ادامهخود را  یزندگتا  دهدیم

 نیهمچنت  ،نبتوده   وانیت حاز  ایت و  یتصتادف بشتر هستتند،    یاصتل پدر و مادر  که انساندو 

 خیتار. است قتیحق خالفو  بوده غلط، دنکنیم فرضبشر  شیدایپ یبرا حکما که یهائخیتار

 بتر استاس  . است کمتر بلکه رسدینم سالهزار  ده به نیزم ۀکرموجود در  انسان نیا یزندگ

 زبتان از  بتوده  یآستمان  یهاکتاب نیترمیقد که لیانجو   تورات کتابدر  مخصوصاً هاتیروا

را از  هتا انستان  حرکتو  خلقت یابتدا ،ندیگویم سخن یوح ریمساز  هم هاآن که غمبرانیپ

 روشتن و  واضتح  به طتور و حوا  آدمپدرها ومادرها را تا  که یجائند تا داده گزارشو حوا  آدم

 یدانشتمند  ،تیبشتر  خیتارو هرگز در  خندیتار یهاانسان نیترعالم که اءیانب. اندکرده انیب

 ختالف  ۀگفتت و هرگز  کند رقابت هاآن استیسو  حرکتبا  ای اءیانب علمتا بتواند با  نشده دایپ

و  آدمو  شتمارند یمت و حوا  آدمرا تا  تیبشر نسل هاآن ،است نشده دهیشن هاآناز  یقتیحق

 ریمست انتد و در  شتده  خلتق  متعالخداوند  ۀاراد به که دانندیم مستقل انسانحوا را دو نفر 

جتا   همهتا امروز  آدم شیدایپ زمانو از  اندکرده شروعخود را  حرکت تناسلو توالد و  ازدواج

و  یموست  حضرتتا  میابراهو از  لیخل میابراهتا  غمبریپ نوحاز  غمبریپ نوحتا  آدمرا از  خیتار

و  قتدم  بته  قتدم  آلهو  هیعل اهلل یصلمحمد  ایاالنب خاتم حضرتتا  یسیع حضرتو از  یسیع

 بته برستد   چته تتا   ،است دهینرس سالهزار  ده به مدت نیاهنوز  که اندکرده ذکر قلم به قلم

 نیزمت در  انستان  نیت ااز  شیپت  سال هاونیلیماگر  که کنندینم فکر گرید. اردیلیمو  ونیلیم

چهار نفتر   ،رفاز دو ن ،رودیمجلو  یتصاعد تناسلتوالد و  نکهیا بر اساسباشد و  آمدهوجود هب

پتر از   نیزمت  ۀکر مرتبهتا امروز صدها هزار  که است بوده الزمنفر  هشت الاقل ،و از چهار نفر

در  کته ختود   کوتاهعمر  نیهمباشند. ما در  شدهنابود  یجمع دسته همباشد و  شده هاانسان

، پنجتاه  نیهمت در  کته  میکنت یمت  مشاهده ،میاکرده یزندگبعد  به یهجر صدیسهزار و  ۀسن

 رانیت ا کشور نیااز  شیپ سال پنجاه. در است شدهچهار برابر  نیزم ۀکر تیجمع سال شصت

 همته  نیا. با کندیمتجاوز  هم ونیلیم، هفتاد شصتو امروز از  داشت تیجمعنفر  ونیلیم 15

 یزنتدگ  نیت ااگتر   حال. شودیم متراکم ادیز تیجمع همباز  ،کنندیم کنترلبشر را  نسل که

بشتر   تیموجود است توانسته نیزم ۀکر نیا چگونه ،داشته دوامو  بوده سال هاونیلیم ظرف

 قترآن  اتیآ اساسبشر موجود را بر  حرکت یستیبا حساب نیابا  ؟کند تحملخود  یرورا در 

 نیت اصتد در صتد    کته  میکن میترس غمبرانیپ اناتیبو  السالم همیعلاطهار  ائمه شاتیفرماو 

دار را هتدف  تیبشتر  یزنتدگ  هتا آن. استت  فلستفه و  عقتل  قضاوت مطابق میتنظو  میترس



 

 

 یزنتدگ و  رسندیم هدف بهخود  یزندگ ریمسدر  هاانسان نیا که هم یروزو  شناسندیم

 نیمعت  روشتن و  واضتح  مشخصتات و  عالئمبا  همروز را  آن ،شودیم شروع هاآن یآخرت

و  میترست را  تیبشتر  حرکتت  ،ندبه یدعا ریمسپدر و مادر در  نیا همراه قدم به قدم پس

 رایت ز ؛کنتد یمت  دایپ خاتمه کجا بهو  شده شروع کجااز  میبدانو  مینیببتا  میکنیم میتنظ

هتر   بته  ،ندیفرمایم که است نیا السالمو   ۀالصال هیعل صادق امام دیاک دستوراتاز  یکی

 معتروف  جملته  کیت  طبتق . دیبشناسخود را  یزندگ یانتهاابتدا و  یستیبا هست متیق

  و   ن  یأأ  ف   و   ن  یأأ  نم   ف  ر  ع   أ   ِمر  للا م  ح  ر   : »ندیفرمایم
إ
ختدا   رحمتت و  لطف یعنی، « 93ن  یلأأ  ل  ِ

 شتروع  کجتا از  کهبداند  یزندگ ریمسرا در  تیبشر حرکت که شودیم یانسان حال شامل

را  حرکتت ما مبداء و مقصتد   که یزمان. کندیم دایپ خاتمه کجا بهو  دهیرس کجا بهو  شده

 فاضتله  ۀنت یمد نتام ه ب یبزرگ تمدنو  یبزرگوارد شهر  یزود نیا به میدانستو  میشناخت

بهتتر و   هتم متا   کنتد یم فراهم توشهمقصد خود زاد و  یبرا که یمسافرمانند  ،میشویم

 .میکنیم نیمع توشهزاد و  ،میکنیم حرکت آن یبرا که یمقصد یبرا شتریب

 

   :شدند انیبهشت یزندگ لیتحووحوا  آدم چگونه 

 

و از روزگتار   استت  شده شروع انساناز دو نفر  نیزم ۀکردر  هاانسان یزندگ شک یب 

 یهتا کتتاب و  دهیکش طول سالهزار  دهاز  کمترتا امروز  نیزم ۀکردو نفر در  نیا شیدایپ

. دو نفر اندکرده نییتب مردم یبرارا  یائیدن یزندگ نیا یانتهاابتدا و  ،قدم به قدم یآسمان

وجود هب نیزم ۀکر نیهمدر  هم بهشت آن که یبهشت وضع کیو حوا در  آدم نامه ب انسان

 الستاعه  خلتق  حشترات از  یاریبست  کته  طورآنهم ،دندیروئ خاکاز  اهیگبود مانند  آمده

ماننتد   تیفیک نیا بهرا  انساندو نفر  هم متعالخداوند  .شوندیم متکون خاکاز  ،هستند

ستر   ختاک از  گتر ید وانتات یحو  گتر ید حشراتمانند  هم هاآن. دیآفر خاک دلدر  اهیگ

 .کردنتد  دایپرشد  ندهیآو در  کودکابتدا مانند  .شدند یبهشت ینهااانس لیتحوآوردند. در

و  آدم بهشتت  آن نکته یا یکی ،میبدانرا  آن قتیحق است الزم که یزیچ نیاولجا  نیادر 

 نیزمت  ۀکتر در  یبهشتت را  آدم بهشت ،و اخبار ثیاحاد رایز ،بود نیزم ۀکر یکجاحوا در 

 بهشتت  یعنت ی«  94و ِلقملر مسِلش   اهی  ل  ع   عُ ل  طر ت   ایِدلن  ةنر ج   تاکن   : »ندیفرمایم. کنندیم فیتعر

 یزنتدگ  رایز ،دیخورشو  ماه تابش معرضدر  و بود نیزم ۀکرو  ایدن نیهمدر  یبهشت ،آدم
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 کامتل  یهتا انستان  ۀاراد به ایخدا  ۀاراد به که است بخش شیآساو  آرام یزندگ کی یبهشت

 ریمساز  یائیدن یزندگمانند  یبهشت یزندگ .دیآیموجود ههستند ب کهدر هر جا  یآنو  یفور

و  حترارت و  طوفتان از سرما و گرمتا و بتاد و    مثالً که ستین یعیطب یهامعلولو  علت ریمس

 نیت ا یتمتام  که است گرفتهقرار  یوضعدر  یائیدن یزندگ. کنند استفاده بارانو ابر و  برودت

و بتاد و   یطیشرا چهسرما در  .دادهمؤثر قرار  عامل متعالرا خداوند  یعیطب یهامعلولو  علت

. کنتد  یزندگشود و بتواند  دیتول یانسانو  وانیح ای اهیگتا  ،یوضع چهدر  آفتاب تابشو  باران

شتود،   ختارج  نیمعت  ۀانتداز از  گرید عوامل ایگرما  ایسرما  و خوردب همه ب یعیطب تعادلاگر 

 یهتا انستان و  یبهشتت  یزندگ کنیول. شودیم مختل است طیشرا همانمولود  که هم یزندگ

 نته بتر سترما هستتند     حاکم هاآن .ستندین یعیطب یهامعلولو  علت نیا اسارتدر  یبهشت

و  بارانو باد و  آفتاب تابشو  حرارتبر  حاکم هاآن نیهمچنباشد.  هاآنبر  حاکمسرما  نکهیا

 یزنتدگ  ،آتش یایدر انیمدر  ،لیخل میابراه حضرتمانند  یبهشت یهاانسانهستند.  طوفان

غتذ ا   آرام یلیخ .بوده هاآتش انیمدر  شتریب ای هفته کیحدود  دیشا لیخل میابراه. کندیم

 هتا آتتش  آن کته  یزمتان تا  استراحتو  خوابسرد و گوارا،  یهاشربت. شدیم آمادهاو  یبرا

و سترد   هتا آتتش  شدن خاموش. بعد از برگشت یسالمتو  یسرده  ب هم نیزمشد و  خاموش

 متردم  که است نبوده نیچناند. خود قرار داده ۀمحاصراند او را در آمده هاانسان ،نیزم شدن

فترار   آتش انیماز  لیخل میابراه ایو  کند خاموشرا  آتشخدا  نکهیا ای کنند خاموشرا  آتش

 کردنتد یم مشاهدهرا تماشا و  آتش یایدر ،قصر خود یباالو نمرود از  مردم که یحالدر  .کند

 کته انتد  نمرود گفته زباناز  نجایا. در کندیم استراحتو  خوابدیم راحت الیخبا  میابراه که

  ذ  ِختر  ن  م   : »دیگویمنمرود 
إ
  خذ  تر ی  ل ف   ها  ل ِ 

إ
 ا  م  هل ِ 

إ
می  ِه  بلر  ِ   ل  ثل ِ

 هستت  یخدائ یپدر  کسهر  یعنی«  95

بتر   حتاکم  ،آتش انیمدر  میابراه. کند انتخابرا  میابراه یخدا ،او را معبود خود قرار دهد که

باشتد.   کترده  دایت پ نجتات  میابراهباشد و  شده خاموش هاآتش نکهیا نه. است آتش حرارت

 یهتوا  کیت  ،آتتش  انیمدر  میابراه یزندگ طیمح حرارت ،استور شعله که یحالدر  هاآتش

بتر   تیت حاکم ریمسجا از  همه هایبهشت یزندگهواها.  نیبهترمانند  است بخش آرام معتدل

 هتا یبهشتت  کته  ستین طوراین. شودیم ساختهخدا  یکونیف کن یآن ارادهو با  یعیطب عوامل

 وهیت م بته  یوقتت بدهند تا  پرورش، نندیبنش درخت آن یپا سالو  ماهچند  و بکارند یدرخت

 غمبتران یپ ۀلیوسهب که است یمعجزات تیفیک به هایبهشت یبرا یبهشت یزندگ ساختبرسد. 

و  یعت یطب طیشرااز  استفاده بدون ،اندکرده زندها ر یامرده یگاه غمبرانیپ. است شدهظاهر 

 تشتنه و  گرستنه  وقتت هر  ایاز دوا داروها و  استفاده بدون ،اندرا شفا داده هاضیمر همه نیا
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 یبهشت کی. تیفیک نیهم به گرفتهقرار  هاآن اریاختدر  هاشربتو  هاآب نیبهتر ،اندشده

 بهشتت بترود،   بهشتت  بهاگر  یجهنم کیو  است بهشتاو  یبرا جهنم ،برود جهنم بهاگر 

 تمرکتز  هتا انستان در وجود  یجهنم یهاعذاب ایو  یبهشت یهانعمت رایز ؛است جهنماو 

  » که است یاله ۀاراد صاحب یبهشت انسان. کندیم
إ
د  أأ ِ ذ  ِ . « 96 ُ کوُ ی  ف   نکُ  ل ُ  ولُ قُ ی    أأ  ،ا  ئی ش   ِر

 جهتنم  کیت در وجود خود  یجهنم انسانو  شودیم آمادهاو  یبرا یفور خواهدیم چهآن

 آتتش  نکته یا بتدون  آتشاز  یاقطعهمانند  حرارت درجههزارها  طیشرا. در است یسوزان

و  انتد کرده دیتول ایدندر  که یهائعذاب نیا یتمام. کند تیسرا یگرید یجاه باو  یوجود

و  هتا عتذاب  نیت ا یتمتام  ،انتد دهیسوزان ای اندکشتهخدا را  مظلوم بندگان هاعذاب آنبا 

 وجودشتان و در  گرددیمبر هاآنخود  به امتیقدر  هاجراحتو  هازخم سوزشها و حرارت

لأأ  و   : »دیفرمایمخدا  کهجهنمند  زمیه خودشان. شودیم متمرکز لِلق  ا مر  ّنر  ه لج  ل   وِاکنُلف   و   طُ اس 

از  ییایدر که ستین تیفیک نیا به جهنمجهنمند.  زمیه خودشان بدکاران یعنی«  97بلا  ط  ح  

 حرارتو  آتش وجودشان بلکهبسوزند  هاشعله انیمدر  هاانسانو  باشد زمیهو  ریقو  نفت

 یزنتدگ در آنجتا   آدم کته  یبهشتت  نآ پس. ستین ممکن هاآن یبرا ینابودو هرگز  است

. شتود یمظاهر  یجائدر  کامل یهاانسان ۀارادخدا و  ۀاراد به که است یزندگ کی ،کندیم

 ایآ که است الزم هم مطلب نیا انیب نجایاباشد. در  ریکومانند  یخشک نیسرزمدر  چهگر 

 یبهشت ایو  انسان ۀاضاف بهبود  یبهشتیا و حوا  آدم یبرا فقطبود  یباغو حوا  آدم بهشت

 ؛باشتد  بهشتت  بتاغ  نکهیا نه دیآیم حساب به جنگل انسان یمنها بهشت. انسان یمنها

دو نفر  نیاخدا  ایآ. دیآیم حساببه  بهشت ،متمدنو  منؤم انسان ۀاضاف به بهشت کنیول

 که یبهشت باغدر  ایداد  لیتحو جنگل بهو  دیآفر جنگلدر  فقطو حوا را  آدم یعنی انسان

 ؟داد انستان  لیت تحوو حتوا را   آدمو دانشمند در آنجتا بودنتد و ختدا     متمدن یهاانسان

، شتوند یمت  داده انستان  لیت تحو شوندیماز پدر و مادر متولد  که یهائبچه که طورناهم

 بالغ که یروزقرار گرفتند تا  هاآن تیترب شعاعشدند و در  داده یبهشت یهاانسان لیتحو

شدند و  رفوزه شیآزما نیاقرار داد و در  ینید شیآزما معرضرا در  هاآنشدند و خداوند 

 یزنتدگ  ایت و  یصتحرائ و  یابتان یب تیوضع کیشد، در  گرفته هاآناز  یبهشت یزندگبعد 

 قرار گرفتند. یائیدن

 ممکتن  هتا آن خلقتت  چهگر  ؛شدند دهیآفر یبهشت یزندگ کیو حوا در  آدم شکیب 

 هتا انسان خلقت رایز ؛ردیگیم انجام یجیتدر هاآن تیترب کنیول ؛باشد یآنو  یفور است
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 یآنت و  یفتور  یگتاه  ستازد یم چهآن. خداوند شودیم واقع متعالخداوند  میمستق ۀاراد به

  : »دیت فرمایم چنانکه سازدیم
إ
د  أأ ِ ذ  ِ ل  ِر  چته آنخداونتد   یعنت ی«   کلوُ ی  ف   نکُل ل ُ  لُ قلوُ ی    أأ  ا  یئ ش 

و متراد او   متعتال خداونتد   ۀاراد نیب. است شدن، خواستن محض به کندیم ارادهو  خواهدیم

و  واناتیحو  هادرختمانند  سازدیم چهآن ایدندر  میکنیم مشاهده که نیا .ستین یافاصله

 خلقتت  نیت ا ،ستال و چنتد   سالو دو  سال کی ظرف ،سازدیم یجیتدر هاانسانو  واناتیح

 یجیتتدر را  یعت یطب عیصناخداوند  واقع. در است شدهمقدر  هاانسان آموزش یبرا یجیتدر

 انیت جررا در  هتا انستان  نکته یا یبرا. گذاردیم هاانسان اریاختدر  یالفبائ ماتیتعل صورتبه

را  هاآن ،راه نیاآشنا سازد و از  یعیطب یهامعلولو  علت بهرا  هاآن فکرقرار دهند و  عتیطب

و در  ستازد یمت  جیتتدر به و  کمکم، سازدیم مردم چشم مقابل چهآن .برساند دانشو  علم به

ثر قترار  ؤمت  هتم را  یعت یطب یهتا معلتول و  علت. است یجیتدر سازدیم چهآن که حال نیع

و  یجیتتدر  ستاخت  نیهم ریمساز  هاانسان .باشد یطیشرا چهدر  سرما و گرما مثالً .دهدیم

و  انتد کترده  دایت پ یآگاه قیحقاو  دانشو  علم به ،عتیطب یهادهیپددر  عتیطب عوامل ریثأت

 عتت یطب عوامل میتنظو  هیتهبا  خودشان که یتیفیک به .اندکرده کشفرا  عتیطباسرار  تمام

 گتل  تیفیک نیهم بهثمر برسانند.  بهرا  واناتیح ۀنطف ایبدهند و  پرورشرا  نیجناند توانسته

 ۀاراد کته  عامتل  نیآختر  بته  یعت یطب عواملو  علل کشف ریمساز  که یروزبسازند تا  اهیگو 

 ستاخته  یآنو  یفور هامعجزهمانند  عتیطب عیصنا. اگر کنند دایپ یآگاه است متعالخداوند 

 .را بشناسند یاله صنعتاعجاز و اسرار  عوامل توانستندینمو  شدندیم جیگ هاانسان ،شدیم

 هتم باز  گرفته انجام غمبرانیپ ۀلیوسهبها معجزه همه نیا نکهیابا  میکنیم مشاهده خیتاردر 

را  معجزات الخرهباو  کنند کشفخدا  ۀاراد بهرا  غمبریپ آن ۀاراد ارتباط رّاند س نتوانسته مردم

را  هاآنو  کنند احترامگر معجزه غمبرانیپ به نکهیا یجاه ب .اندسحر و جادو شناخته نوع کی

 هاآن تیموقعاند اند. نتوانستهبرده نیبو از  اندکشتهرا  هاآن ،بدهند تیحاکمخود  یزندگدر 

 ۀاراد که ستین جهت نیااز  یائیدن یزندگدر  یعیطب یجیتدر صنعت نیا پس. کنند تحملرا 

 تیحاکم انسان ۀارادبر  که طورناسرما و گرما هم میبگوئ ایندارد و  تیفعال نیااز  شتریبخدا 

و  هتا آستمان  دیت فرمایمت خداونتد   که یاتیآ ریتفسدارد. در  تیحاکم همخدا  ۀارادبر  ،دارد

 توانتد یمت اگر خدا بخواهد  ندیفرمایم السالم هیعل امام ،است دهیآفرروز  ششرا در  هانیزم

 علمیلت »  ولکن ،را بسازد هانیزمرا و  هاآسمان ،هیثان کیدر  ایو  ساعت کیو   قهیدق کیدر 

 نیت ا بته قرار دهتد   مخلوقاتو  عتیطب ساخت انیجررا در  هاانسان نکهیا یبرا یعنی«  خلقه

 استت  یائیدن یزندگ نیا. است دهیآفرروز  ششرا در  هانیزمو  هاآسمان جیتدربه و  تیفیک

و  کتم کم هاانسان چشم مقابل. خداوند است آمدهوجود هب هاانسان تیتربو  میتعل ۀیپابر  که



 

 

در  کنیولت . کند شرفتیپ تیبشر جامعهدر  علمتا  سازدیمرا  واناتیحو  نباتات جیتدربه 

 ،شتوند یمت  بهشتوارد  یمانیاو  یعلم تکاملبعد از  هاانسان که یآخرتو  یبهشت یزندگ

 شتدن  زنتده  ایت و  گتر ید یهتا یختوراک  ایو  بهشت یهاوهیمو  هادرختو  بهشت ساخت

 بلکته  ،ستت ین یائیدن یعیطب عیصنا تیفیک به یجوان  به یریپاز  هاآن برگشتو  مردگان

 یدرختت  یپا یانساناند اگر ، گفتهسازدیم یآنو  یفور ،سازدیم بهشتدر  چهآنخداوند 

 یجتا  یفور ،ندیچیمرا  یاوهیم، هر ندیبچرا  آن یهاوهیمو  ندیبنش بهشت یهادرختاز 

 که شودیمسبز  گرید برگو  گل یفور ،ندیبچرا  یگلهر  ایو  شودیم آماده گرید ۀویم آن

لع   : »دیت فرمایمت  یبهشتت  یزنتدگ  ستاخت  وصفخداوند در   یعنت ی ،« 98وذ  جلذُ م   ی  غ ل اء  ط 

و  هتا عستل ها و  شربت و ریش اندگفته. لذا شودینم قطع وقت چیه که است یهائبخشش

 دایت پ یکستر . هرگتز  است انیجردر  آبنهر  صورتبه ،گرید یزهایچطهور و  یهاشراب

 اءیاول ایخدا و  یکونیف کن ۀاراد به یآخرت یزندگ نیابنابر پس .شودینم منقطعو  کندینم

سترما و گرمتا و    کته  ستتند ین عتیطب عوامل ریاس ،یبهشت یهاانسان .شودیم واقعخدا 

 طیشترا . در دارند عتیطب عواملبر  تیحاکم بلکه ،ثر باشدؤم هاآندر  حرارتو  دیخورش

 ختارج  اعتتدال از حتد   هاآن یزندگ ،برودت درجهصفر  آنبرابر  ایو  حرارت درجههزارها 

. استت  بتوده  یآنت و  یفتور  گرفته انجام بهشتدر  کهو حوا  آدم خلقت نیبنابرا. شودینم

 یکتودک  دورانشود و در  شروع نیجنو  نطفهاز  خلقتشان که ستندین ایدن یهابچهمانند 

 وهیت م ایو  یگل برگمانند  بلکه ،ردیفراگرا  هاآن کثافتو  چرک ایباشند و  تئاابتالگرفتار 

 تیت ترب کنیولت  ؛رندیگیمقرار  یبهشت یهاانسان اریاختو در  کنندیم دایپ تکون یزیتم

 کودکتان . ردیت گیمت  انجتام  یجیتتدر  ایدن یزندگدر  ایو  آخرت یزندگدر  خواه هاانسان

. کنند شروعخود را از الفباء  حرکت یستیباو سواد برسند  علم بهاگر بخواهند  هم یبهشت

در  .شتوند  لئت نا کامتل  علم به که یروزشود تا  میتعل هاآن به جملهو  جملهو  کلمه کلمه

 بته  کته  یروزتتا   یبهشت یهاانسان دسته بو حوا را  آدم تیترب تیفیک است الزم نجایا

 ،شتوند  یالهت  فیت تکل به مکلف ،یتعالو  تبارکخداوند  جانب زبشوند و ا بالغ ،کامل عقل

 .میساز روشن

 

  :یبهشت یهاانسان دست بهحوا  و آدم تیترب
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 یهتا انستان  آنو  کرد جادیا یبهشت یزندگ کی کعبه نیسرزمدر  یتعالو  تبارکخداوند  

 آمتده وجتود  هبت  هاآنبا  ارتباطو در  هاآن یبرا هاانسان ریساو حوا و  آدم خلقت  کهرا  کامل

را  هتا آنفرمتود و   نازلبود  گرفتهقرار  یبهشت تیوضعدر  که کعبه نیسرزم نیهمبودند. در 

 رایز ؛قرار داد آخرتو  ایدندر  امتیقتا روز  هاآن فرزندانو حوا و  آدم نشیآفرمبداء و مصدر 

 جانتب از  استت  ینعمتت  کیباشند،  هاآن فرزندانو حوا و  آدم که هاانسان میعظ خلقت نیا

 آن یپادشتاه و  ستلطنت  موجبتات خداوند  ،نعمت نیاتا با  شودیم انسان میتقد کهخداوند 

و  منؤم یهاانسان بهخدا  یهاوعدهاز  یکی که میدانیمرا  نیا. کند فراهمرا  کامل یهاانسان

حتور و قصتور و    ۀوعد ،منؤم  انسان بهخداوند  که طورنا. هماست سلطنتو  یپادشاه کامل

 کته دهتر   ۀسورلذا در  .دهدیم هم یپادشاهو  سلطنت ۀوعد هاآن به ،دهدیم  هانعمت ریسا

 جملته  آناز  ،کنتد یمت  ذکتر  الستالم  همیعلت اطهتار   ائمه یبراخود را  یهانعمت کامل ارقام

  و   »  :دیفرمایم
إ
لک   للاک  مُ  و   امی  ع  ن   ت  یأأ ر   ُثر  ت  یأأ ر  ِ ذ  ِ  یکنت  مشتاهده را  بهشتت  یوقتت  یعنی « 99ِ  ی ب 

 نیت ادر  پس. ردیگیمشما قرار  اریاختدر  بزرگ یپادشاهو  فراوان یهانعمت که دید یخواه

در  یگتر ید ۀیآ نیهمچنو  دهدیم یپادشاهو  سلطنت ۀوعد ،کامل یهاانسان بهخداوند  هیآ

لع   للاک  مُ  اهُ ن  ی أ ت   و   »: دیفرمایمنساء خداوند  ۀسور  ستلطنت و  قتدرت  ۀنت یزممتا   یعنت ی « 111ًامیظ 

 هاانسان خلقت ریمساز  یپادشاهو  سلطنت نیاو  میاکرده فراهم( صمحمد) آل یبرا یمیعظ

و  هتا انستان با  ارتباطدر  که هست یمعنائو  مفهوم کی یپادشاه .شودیم دایپ هاآن تیتربو 

 دایت پ تیت مالک ،استت  احشامو  اغنامو  امالک مالک که یکس .شودیمدائر  هاآنبر  تیحاکم

و  عاقتل  یهتا انستان  کته  نتد یگویم یکس به پادشاه. کندینم دایپ یپادشاه کنیول ،کندیم

و حتوا و   آدم خلقت. خداوند با کندیم دایپ تیحاکم هاآنو بر  ردیگیم اریاختدانشمند را در 

اطهتار   ائمه یپادشاهو  سلطنت ۀنیزم ،شوندیم دایپ امتیقتا روز  هاآن نسلاز  که یفرزندان

را  جمتالت  نیت ا رهیت کب ۀجامعت  ارتیت ز. لتذا در  است کرده فراهمرا  السالمو  ۀالصلو همیعل

ل ُک ب   و   للاُ  أأ د  ب   ُک ب  »   میگوئیمو  میخوانیم  یبترا را  آدمو  عتالم  خلقت نیاخداوند  یعنی « م  ی 

 .رساندیم مطلق کمال بهرا  هاآنشما  ۀلیوسهبو  نموده شروعشما  ۀلیوسهبشما و 

 کته  متعتال خداوند  جانباز  است بزرگ نعمت هاآن فرزندانو حوا و  آدم خلقت نیا پس 

خداونتد   ،مناستبت  نیهمت  بته باشد.  هاآن حکومتو  سلطنت ۀیپاتا  شدهاطهار  ائمه میتقد

 کترده واگتذار   الستالم  همیعلت اطهار  ائمه به(  ع) قائم امیقتا  آدم هبوطرا از  هاانسان تیترب

ثمتر   بته را  شجره نیا که یروزو هستند تا  بودهبشر  یابتدائو  یاصل آموزگاران هاآنو  است
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خداونتد   ،مناستبت  نیهمت  بته شود.  ریدا یبهشت یزندگ هاآن تیترب ریمسبرسانند و در 

 یپادشتاهان قصر  ،کعبه نیاو  کرد جادیا یبهشت تیوضع کی کعبه نیسرزمابتدا در  متعال

 یئنهااانست  نیاولنمود. ابتدا  خلق هاآنبا  ارتباطو در  هاآن یبرارا  تیبشرخداوند  کهبود 

 خلقپدر و مادر  بدون یبهشت یزندگ نآدر  ،خواهند بود ندهیآ یهاانسان نسل أمبد کهرا 

 چهقرار داد. گر  السالم همیعل بهیط ۀخمس ایاطهار و  ائمه دسته برا  هاآن تیتربو  نموده

 .گرفت انجام یجیتدر هاآن تیترب کنیول ،بود یآنو  یفورو حوا در ابتدا  آدم خلقت

دادنتد   میتعلو حوا اسماء را  آدم یعنی یابتدائ کودکدو  نیا به یبهشت یزندگابتدا در  

اه لُکر  اء  س  لأ ِ م  أ د   ملر  ع   و   : »دیفرمایمخداوند  که
و هتر   کتس هر  اسمخداوند ابتدا  یعنی ،« 101

 نیاولت  یعنت ی ؛است ماتیتعل نیترساده ءاسما میتعل نیاو  آموختو حوا  آدم بهرا  یزیچ

 نیاولت  کته پدر و مادر  دامندر  کودکان. استاسماء  میتعل ،آموزندیم انسان به که یزیچ

و  کوهو  آسمانو  نیزم در،پدر و ما نام .آموزندیماسماء را  ،هاستآن مکتب نیاولو  کالس

پتدر و   ایو  دانندیمرا  آن اسم ،نندیبیمرا  یزیچهر  کودکانلذا  .زیچ همهو صحرا و  ایدر

و  میتعلت  تحتت  یبهشت یزندگدر  تیفیک نیهم به همو حوا  آدم. آموزندیم هاآن بهمادر 

 یزمتان را شناختند تا  یزیچو هر  یکسهر  اسمقرار گرفتند و  کامل یهاانسان آن تیترب

 هائمت  اطاعت به مکلف یتعالو  تبارکخداوند  جانبو از  دندیرس یعملو  یعقل بلوغ به که

 شدند.  هاآن مقام میتسلو  السالم همیعلاطهار 

 ۀشتجر  هاآناز  یکی .نمود یمعرفو حوا  آدم به درختاز دو  وهیمدو  نجایاخداوند در  

و  هتا یبتد  یعنت ی. در انتهتا  زقتوم  درخت ای ثهیخب ۀشجر یگریدو  یطوب درخت ای بهیط

از  کته را  هتا یبد نیاو  کرد یمعرفو حوا  دمآ بهبود  نفس یهو کهرا  هایبد أمبد .هایخوب

 زقوم درخت ای هیمنه ۀشجر عنوان به ،شودیم دایپ یمختارو خود  یرائو خود  نفس یهوا

: و فرمود کرد یمعرفو حوا  آدم به ،کشاندیم جهنم بهرا  هاانساندارد و  یبد یهاوهیم که

 یهتا وهیت مو از  دینشو کینزدخود  هوسو  یهو درخت به یعنی ،«102ة  ر  ج  ِلشر  ه  ذ  ه   َ  قر  ت  ل   »

و  الستالم  همیعلت اطهتار   ائمه تیوال همان کهرا  بهیط ۀشجر  برابرآندر  .دینکن تناول آن

و فرمود تا  نمود هاآن اطاعت به ملزمرا  هاآنو  کرد یمعرفو حوا  آدم بهباشد  هاآن تیترب

در  فتراوان و  آستان شتما   یبترا  زیت چ همته  ،دیهست یطوب درخت نیا ۀیسادر  که یزمان

خود  هوسو  یهو بهو  دیشد خارج درخت نیا ۀیسااگر از  کنیول ؛ردیگیمقرار  ارتانیاخت

شتد و   دیت خواه محروم یبهشت یزندگاز  هک دیبدان، دیشد کینزد است ثهیخب ۀشجر که
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 اطاعت ۀریدا بهشما  برگشتو  توبه موجبات که یروزتا  فراوان یهارنجو  هابتیمص بهمبتال 

 فتراهم و حوا  آدم تیمعصو  گناه موجبات کهبود  زمان نیهمشود. در  فراهمخدا  اءیاولخدا و 

و  کردنتد  دایپ فراوان عظمتو  عزت ،السالم همیعلاطهار  ائمه تیوال ۀیسادر  هاآن رایزشد. 

شتدند.   هتا مالئکته و  فرشتگانمسجود  هاآناز  اطاعتو  ائمه تیوال به ارتباط نیهم لیدل به

شد و  هاآنغرور  ۀیما ،عظمتو  عزت نیهمقرار گرفتند و   هاآن اطاعتدر  یبهشت فرشتگان

 عصتمت  تیت ب اهتل  تیوال مقام به یحسدورز تشانیمعص. کرد فراهمرا  هاآن تیمعص ۀنیزم

 ،کردنتد  مشتاهده را  عظمتت و  عزت آنو  دندیرس بلوغو  عقل به که یوقت که هاآن رایز ؛شد

اطهتار   ائمته  تیت تربو  تیوال شعاعدر  عظمتو  عزت نیا کهنتوانستند بدانند  ایندانستند و 

دارنتد و   عظمت همه نیا کههستند  کاره چه هاآن کهشد  دایپ هاآندر  یاالتیخ دیشا. است

در وجتود   رقابت حس. میباش هاآن اطاعتما باشند و ما در  سلطانما و  امامما و  یول یستیبا

 بههنوز  که است یانسانهائدر وجود  یعیطب عامل کی حسادتو  رقابت نیاشد و  زنده هاآن

 اند.را نشناخته هاقدرتو  هانعمت أو مصدر و مبد انددهینرس تکامل

در  یستت یباو متا   استت باالتر  هاآن مقامچرا  ؟!میستینما  کههستند  کاره چه هاآن پس 

 آدم گنتاه  که کنندیم سئوال السّالم همیعل هشتم اماماز  یوقت نجایادر  ؟میباش هاآن اطاعت

 هتا آن گناه دهدیم جواب حضرت ؟شدند دیتبع گناه آن به خاطر کهبود  چه بهشتو حوا در 

 دایت پبتاالتر و واالتتر    یهاانسانو  انسان نیب که است یامسئلهحسد  نیابود و  یحسدورز

از او بتاالتر و   کته  یانسانو با  ردیگیمقرار  دانشو  علماز  یمقامدر  یانسان که یوقت. شودیم

 هست چکارهاو  دیگویمو  شودیم کیتحر رقابتو  حسادت ۀزیغر ،شودیمروبرو  استبهتر 

و  کنتد یمت   حسادتبا او  کند اطاعتباالتر و واالتر  انسان آناز  نکهیا یجاه ب .ستمین من که

. خداونتد  استت بهتر و بتاالتر   یهاانسانو  انسان نیب رابطه قطع عامل گانهی ،حسادت نیهم

و  هتا آن علماز  دیشداز خود باالتر و داناتر روبر  یانسانبا  مردمشما  یوقت که دهدیمدستور 

 راهاز  نته  دیبرست  هتا آن مقام به دیتوانیم تیتربو  اطاعت ریمس. از دیکن استفاده هاآن مقام

، انتد دهینرست  مطلتق  کمال به که یانسانهائبر  حسادتو  رقابت نیا کنیول ؛حسادتو  رقابت

 کمتتر و  شتود یمت  کیت تحر هتا آن رقابتت و  حستادت  صفت ینخواه یخواهدارد.  تیحاکم

دهنتد.   تیت حاکمرا بتر ختود    هتا آنو  رندیبپذ تیرسم بهبهتر و باالتر را  مقام آن توانندیم

و  آدم آن ،کننتد یم حسادتباالتر  یهامقامبر  و غالباً اندنیچن هاانسان یتمام که طورهمین

و  میتعلت و  تیت وال نعمترا از  هاآن یمدت که شودیم واجببر خدا  پسبودند.  نیچن همحوا 

فقتر و   بته را مبتتال   هاآنو  کند محروم است یبهشت یزندگ همان که کامل یهاانسان تیترب

 نیهمت خاطر  بهبرگردند.  هاآن پناه بهرا بدانند و  بزرگان تیوال نعمتتا قدر  دینما تیمحروم



 

 

 یزنتدگ از  الستالم  همیعلت اطهتار   ائمه تیتربو  تیوال ۀریدااز  خروجو  حسادتو  رقابت

 بتوده  کعبته  نیسرزم نیهمدر  ظاهراً که یبهشت تیوضع آن یعنی ؛شدند محروم یبهشت

و  رفتت  نیبت شتد و از   دهیپالست  هادرختو  هاوهیم. گرفتقرار  یائیدن تیوضعدر  ،است

و  خشتک  ابتان یبو شتوهر در   زن آنشتدند و   ختارج  هاآن اریاختاز  یبهشت یهاانسان

افتاد و مبتتال   یجدائو شوهر  زن نیبقرار گرفتند.  تیمحرومو  یائیدن تیوضعدر  یسوزان

 ۀتوبت  موجبتات  کته  یروزتا  کنند استفاده جنگل یهاوهیم ایصحرا  یهاعلفاز  کهشدند 

 ارتبتاط و  یزنتدگ  ۀادام ۀنیزمبرگشتند و  یاله تیوال ۀریدا به مرتبهشد و دو  فراهم هاآن

و  یبهشت یزندگاز  خروجو  آدم تیمعص تیواقعبود  نیاشد.  فراهم گریگدیو شوهر با  زن

 .یطوالن یمدتبعد از  هاآن ۀتوب

                 

  :اندداشته هاانساندر برابر  شینما نوع دواطهار  ائمه

 

 تیوضتع دو  متردم با  ارتباطدر  السالم همیعلاطهار  ائمه که میبدان است الزم نجایادر  

 یجتا ه ب هاآن که  یتیوضعدر  یگاه. دهندیم شینماخود را  تیوضعدو ه و ب کنندیم دایپ

 ملتزم خدا مجبور و  بندگانخدا هستند و  بندگان یاصل مراجعو  شوندیم شناختهمقصد 

 نیا. در کنند انتخابخود  یرهبرو  یشوائیپ بهرا  هاآنو  کنند اطاعت هاآناز  کههستند 

 عظمتت و  یستلطان و  یرهبتر  شکوهو  جالل آنخود را با  کنندیم دایپ تیمورأم تیوضع

 شتکوه و  عظمتو نشانگر  داده اختصاص هاآن بهخداوند  که یمدالو  نشانو  کنند یمعرف

برتر و  یانسانهائ هاآن کهو بدانند  نندیبب مردمبگذارند تا  شینما به خداستدر نزد  هاآن

 برکاتو  وضاتیف معدنو  أاند. مبدقرار گرفته مطلق کمالدر  کههستند  یانسانهائباالتر و 

ختدا و   ۀفت یخل عنوان بهخود را  که شودیم واجب هاآنبر  تیوضع نیاهستند و در  یاله

 هیت عل یالنقت  یعل امام دهم امام که دیکنیم مشاهده. کنند یمعرف مردم بهخدا  نیجانش

و  میعظت  اریبست  یمناقبو  حیمدا چهو  القابو  اوصاف چه ،رهیکب ۀجامع ارتیزدر  السالم

در  کته  یالقتاب و  اوصتاف  چنان. کندیم انیب السالم همیعل عصمت تیب اهل یبرا ،بیعج

 ارتیت زباشتد.   القابو  اوصاف آنندارد در  یستگیشا یکس هم غمبرانیپ انیمو از  خیتار

 تیت ب اهتل  چنتان آن نجتا یادر  .استت  السالم همیعل ائمه یواقع ۀشناسنام ،رهیکب ۀجامع

 بته  یوقتت هستند.  متعالبعد از خداوند  دوم نفرات که کندیم یمعرفرا  طهارتو  عصمت

 تیت ب اهتل خود را و  یگاه اکرم غمبریپ که میکنیم مشاهده میکنیم مراجعه اسالم خیتار

نزد خدا هستند ختود را و   که چنانآنو  کندیم یمعرف یاله خلعتو  کسوتخود مرا در  



 

 

 داستتان  گتر یدو  غمبریپمسجد  ابوابسد  داستاندر  یکی. آوردیمدر شینما بهرا  تیب اهل

 مستلمانان  یتمتام  انیت ممشهور متتواتر   یهاتیروااز  که ابوابسد  ۀمسئلدر  .کساء ثیحد

در  رمهتاجر و انصتا   ،ستاختند یمت وارد شدند و مسجد  نهیمد به که یوقت اکرم غمبریپ ،است

 طایح یجاه بمسجد  .شدیماز مسجد باز  هاآن ۀخاندر  کهساختند  ییاهخانه ،مسجد اطراف

 ،شتدند یمت بتار وارد مستجد    و بنتد  یبو  آزادانه .مسجد اطرافها در قبود و اطا هاآن منزل

 مقتررات و هنتوز   است هاآن یمسکون ۀخان یگوئ چنانکه .کردندیم استراحتو  دندیخوابیم

خدا  ۀخان مردمبود.  نشده نازل آن داشتن نگه زیتمو  پاکمسجد و  ریتطهمسجد و  به احترام

 للا    ر ِ   : »فرمودند و گفتنتد  یسخنرانروز  کی اکرم غمبریپ نکهیاتا  شناختندیمخود  ۀخانرا 

دستتور   متن  بهخداوند  یعنی«  103ِبنلاه و   یخ  ِ   یُ غ   و   یی  غ   هُ نُ سکُ ی  ل   ،طاهرِ   تا  ی ب   ل ُ  بین   ِ    ِ   ن  ر  م  ِ  

و دو فرزند او  یعل برادرمو  منجز  کس چیه که بسازم یمطهرو  پاک ۀخاناو  یبراتا  دهدیم

 غمبتر یپ یاختصاصت  ۀخانت  کنیول خداست ۀخان چهگر  .خدا ندارند ۀخان نیادر  سکونت حق

 اشخانهدر  کسهر  که کردندصادر  یفرمان یآسماندستور  نیا ۀدنبال. استاطهار  ائمهو  اکرم

 بتدون  و آزادانهو  کندباز  کوچهخود را از  ۀخانو در  دبکش واریدببندد و  شودیماز مسجد باز 

و  یعل برادرمو  منمگر  ،ندارد دنیخندو  گفتنو  نشستنمسجد و  بهورود  حق ،قانونو  دیق

 دربمستجد ببندنتد.    بهخود را  یورود یدرها که کردمهاجر و انصار را مجبور  .فرزندشدو 

 به دعوت موقع ایو  عبادتنماز و  موقع فقطگفتند  مردم بهمسجد ساختند و  یبرا یمخصوص

 رادیا همه .کرد جلوه تحمل قابل ریغ هاعرب یبرا قانون نیا .دیدارمسجد  بهورود  حقجهاد 

 یمستتثن  قتانون  نیت ارا از  نیحست و  فاطمهو  السالم هیعل یعلرا و  خودشچرا که گرفتند 

 اجتازه  کسب بدون گرانید که کندیم یمعرفخود  یمسکون ۀخان یجا بهو مسجد را  کندیم

 ضیتبعت  نیا تحمل و مخصوصاً گرفتباال  یلیخ ضیتبع نیاو صدا در اثر  ورود ندارند. سر حق

و  ستخت  یلیخ غمبریپ  یعمو ،عبدالمطلب بن عباس یبراو  خطاب بنعمر  ،دوم ۀفیخل یبرا

 ۀانتداز  به خودم اتاقاز  یسوراخ کی الاقل بده اجازه ،اهللرسول ای کرد عرضعمر  .شد مشکل

و  نکترد  قبتول  اکترم  غمبتر یپ .نمیت بب عبادت حالتا تو را در  کنممسجد باز  بهمسجد  دنید

مسجد  بهخود را  یورود یدرها .نداد اجازه. یکن نگاهخدا  خانه به آزادانه یندار اجازه ،فرمود

 ستکونت  ۀاجاز ،برادرزاده بهچرا  کهبود  ناراحت اریبس عبدالمطلب بن عباس نجایادر  .بستند

گتر  اعتتراض و  ناراحتت  اریبس .دهدینم سکونت ۀاجازخود  یعمو به یول ،دهدیمدر مسجد 

 یعمو من ،دارم فرق گرانیدبا  من .یبده ازیامت من به یستیبا حتماً اهلل رسول ایکرد،  عرض

 ازیت امتخود  تیب اهلخود و  یبراچرا  ،هستند یمساو مردم تمام رابطه نیا. اگر در هستمتو 
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 یبرترتو هستند  خانواده نکهیا خاطر به هاآن بهو  ستندین یمساو همو اگر  یشویم قائل

 .کترد یمت  تکراراصرار و  ؟یدهینم ازیامت هستمتو  یعمو که من بهچرا  ،یدهیم ازیامتو 

 اجتازه تتو   بته  گفتت  ،کنتد  تحملرا  ازیامت نیا تواندینماو  کرد مشاهده که اکرم غمبریپ

ندارنتد.   یحقت  نیچن گرانیدو  یکنمسجد باز  طرف بهخود را  بام پشت ناودانتا  دهمیم

و  یوضتع را در  هتا آنشد و  قائل تشیب اهلخود و  یبرا یبزرگ ازیامتخدا  رسول نجایادر 

و  خداستت  ۀخانت  ،خانته  ،فرمتود  .نبود تحمل قابل گرانید یبرا که کرد یمعرف یمقامدر 

ختدا   ۀخانت دارنتد در   حتق خدا هستتند و   یهاخانه صاحبخدا هستند.  تیب اهل هانیا

 کترده  دایت پ شتهرت  کساء ثیحد بنام که یمجلسدر  گرید ازیامت .باشند داشته سکونت

و  شتده  انیت ب یستطح و  ستاده  یعباراتو  جمالتبا  ظاهراً چهگر  هم ءکسا ثیحد.  است

 کته  یخوردگمانند سرما  کردند دایپ یکسالت یروز اکرم غمبریپ که دهدیم نشان طوراین

آمدنتد و   هتا یعل اهلل ستالم زهترا   ۀخانت  بته  استراحت یبراداشتند.  استراحت به اجیاحت

 کستاء مترا بتا    ،کتنم  استراحت یقدر خواهمیم. اوریبرا  یمانی کساء آن دخترمفرمودند 

و  دندیکشدراز  حضرت .را آوردند یمانی یعباها یعل اهلل سالمزهرا  حضرت. بپوشان یمانی

 پتدرم  دمیت د دیت گویمت  هتا یعل هللا سالمزهرا  حضرت نجایادر  .دندیکشخود  یروعبا را 

 ،مجلتس . دیدرخشت یمت  چهتارده  شب ماهمانند  یگوئ که کرد دایپ ینوران جلوه نهایتبی

 ستتاد یادر  دموارد شتد و   حستن  امام حضرت موقع نیاو در  کرد دایپ یمخصوص عظمت

وارد  نیحست  امام حضرت برادرش بالفاصلهدادند.  اجازهاو  به اکرم غمبریپ. خواست اجازه

بعد  .انداختخود  یبرورا  یمانی کساء همانوارد شد و  اجاره کسببا  ،خواست اجازهشد. 

ختود   یروه بت را  یمتان ی کساء آنگرفتند و  اجازه هم شانیا ،وارد شدند السالم هیعلموال 

ختود   یروه برا  یمانی کساءوارد شدند و  هایعل اهلل سالمزهرا  حضرتانداختند و در آخر 

 انداختند.

بتا   یستت یبا شودیموارد  کسهر  ییگو که کرد دایپ یمخصوص وضع مجلس نجایادر  

( صزهترا )  خانته  به یگاهیبو  گاهو  یشامو  صبحهر  اکرم غمبریپوارد شود.  اجازه کسب

 .نشستندیم آمدندیم

نبتود   کتار در  یفاتیتشر نیچن کی .نشستندیم حضرت کنار غالمو  زیکناز  خانه اهل 

 کرد دایپ یوضع نیچن مجلس نیا کنیول ،نندیبنش اجازه کسبوارد شوند و با  اجازهبا  که

 ورود ندارد. حق اجازه بدون ،شودیموارد  کسهر  که

و  پتاک  زناناز  که هم السلمه ام ،قرار گرفتند یاله کسوت آن ریز تن پنج کهدر انتها  

 گتران یدمانند  که خواستورود  اجازه اکرم غمبریپو از  ستادیادر  دم ،بود غمبریپ برجسته



 

 

 قیل  ث   ء  ل  ؤُ ه   نر لک   و   ی  خ   یلع ت  نأأ » نداد فرمود:  اجازهاو  بهخدا  رسول .ندیبنش  اکرم غمبریپ کنار

 .ستت ینتو  یجا نجایا کنیلو ،یبهشت اهلو  یهست یریخبه  عاقبت زنتو  یعنی ،« 104یل  ح   و  

 متن  یعهدها یولهستند.  من نبوت یباراندازها ،نشستند من کنارگرفتند و  اجازه که هانیا

 هتم  فرشتتگان  انیم هاآسماندر  که آنچنان کرد دایپ عظمتو  جالل یلیخ مجلسهستند. 

 .شد دایپ یغوغائسر و صدا و 

 توجته و متورد   دندیدیمخدا  عرشدر  شهیهم کهرا  یانوار آن کردند مشاهده فرشتگان 

 .تابدیم هاآسمان بهزهرا  حضرت ۀخانو از  نهیمد نیسرزمامروز از  ،شدیم واقع هاآن

 ختالف و امتروز   کنتد یمت  طلتوع  مشرقروز از  همه دیخورش دندیدیم کهبود  نیامانند  

 .است کرده طلوع مغرباز  معمول

 ،کردنتد  عرضو کردند  سئوال یتعالو  تبارکرا از خداوند  یعاد ریغ وضع نیا فرشتگان 

 آسمان اهل ورا  فرشتگان هاآن عظمتنور  کههستند  یکسان چه نهیمددر  هانیا ،پروردگارا

 .است دادهقرار  الشعاع تحترا 

 خداوند فرمود: .کند یمعرفرا  هاآناز خدا خواستند  

 « وهانُ ب   ها و  علُ ب   وها و  بُ ِ   و   ةُ م  اط  ف   هُ »  

خداونتد   موقتع  نیاهستند. در  فرزندانشو  شوهرشو  پدرشو  فاطمه ،نفر پنج آن هاآن 

 یآسمانو  ینیزمنبودند  هاآناگر  کهفرمودند  هاآن فیتعردر  قیعمو  بیعج اریبس یجمالت

و  بتاجالل   یلیخ مجلس که موقع نیا. در کردمینم خلق یدیخورشو  ماهو  یائیدرو صحرا و 

 اکترم  غمبتر یپنمودنتد و   ستئوال  اکرم غمبریپاز  یسئواالت السالم هیعل یعلموال  ،بود شکوه

در  انیعیشت و  مستلمانان را اگتر   داستان نیا کهبود  نیا جوابو  سئوال ۀخالص .دادند جواب

. خداونتد  رندیگیمقرار  فرشتگانخدا و  توجه شعاعدر  ،کنند نقل خودشان محافلو  مجالس

را بر  هاآن حوائج و دینمایم مستجابرا  هاآن یدعا. کندیم برطرف هاآن دلاز را  غصهو  غم

 .آوردیم

 خانته  بته  استتراحت  یساعت یبرا اکرم غمبریپ که شودیم ذکر ساده یلیخابتدا  داستان 

 استتفاده  طتور ایتن  جمتالت و  عبتارات  کنارو  گوشهاز  کنیول ؛بردند فیتشرزهرا  دخترش

 خودش اءیاوصعهد و  تیوال نییتعو  اکرم رسول حضرت یگذارتاج مجلس باًیتقر که شودیم

در نزد خدا دارند  که یمقامو  نأش آن بهخود را  خواهدیم ،مجلس نیادر  اکرم غمبریپ. است

ماننتد   هیتشتب  بدون باًیتقرآورد. در شینما به یاله شکوهو  جالل آنو خود را با  کند یمعرف
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از  ریت غبفهمانند متا   گرانید به خواهندیم یگذارتاجدر  هم هاآن که نیسالط یگذارتاج

 با ما ندارد. رقابت حقاز شما  یکس .میهستشما و باالتر از شما 

 :دیگویم هایعل اهلل سالمزهرا  به اکرم غمبریپ 

 قتامتم  بته را  متن  مخصتوص  کسوتو  لباس آنو  بدهقرار  خودم یاله کسوتمرا در   

 یهالباس. کندیم یمعرفخود  مقامو  درجهرا در  کسهر  که است یلباس ،کسوت. بپوشان

 کته  یلباست  آن کنیول ،نامندیم لباس ،پوشندیم گریکدیبا  در حشر کهرا  یهمگان یعاد

 یمعرفت را  یکست  منصتب و  مقام که است یمدالو  نشان همراهو  است مقامو  درجه معرف

 .نامندیم کسوت، کندیم

 قابتل و  ستاده  مفهومو  است یاله مدالو  نشان همراه که یلباس یعنی کسوتو  کساء 

 دومخدا و نفتر   ۀفیخلسر خود بگذارد،  بهرا  تاج آن کسهر  که یاله کرامت تاج ،آن فهم

 که  یکسو تنها  لسجم نیا کنندۀ افتتاح که است نیا عجب. شودیم شناختهبعد از خدا 

 هتا یعل اهلل سالمزهرا  حضرت ،گذاردیمهستند  آن مستحق که یکسانرا بر سر  یاله تاج

 فقطو  کندیم مطالبهزهرا  دخترشرا از  یاله خالفت مدالو  نشان اکرم غمبریپ رایز ؛است

 نفترات . کنتد یممفتخر  نبوتو  کرامت تاج بهرا  اکرم غمبریپ که است یکسزهرا  حضرت

سر  یروافتخار را  تاج همانو  نندینشیم غمبریپ کنار تختو  تاج آنبا  اجازهبا  که همبعد 

 نیت اهستتند.   نیحست  امتام و  حسن امام فرزندانشو  السالم هیعل یعل، گذارندیمخود 

 یمعرفدر  ریتطه اتیآو  گرفتقرار  هانیزمو  هاآسمان اهل توجهمورد  که شکوهبا مجلس

 یمقامو  نأش آنخود را در  تیب اهلخود را و  اکرم غمبریپ که است یمجلس ،شد نازل آن

و  یکست  چته بتا   نبوت ختم کهبفهماند  عالم اهل بهتا  کندیم یمعرف ،خدا دارند شیپ که

 رقابتت  هتا آنبتا   یکس. مبادا باشدیمبعد از او  یکسان چهبا  یعهد تیوالو  تیوصا مقام

 .بکشاند یگمراهو  ضاللت بهرا  مردم جهیتنشود و در  هاآن تختو  تاج یمدعو  کند

از  عالم دانشمنداندر نظر علماء و عرفا و  ،آوردیموجود هرا ب کساء ثیحد که یمجلس 

 یولت و  کندیم یتاجگذار اکرم غمبریپ نجایادر  رایز ؛استو باالتر  ترمهم یلیخ خم ریغد

 کهچنان .کنندیمظهور  یاله کسوت با مجلس نیا. در کندیم یمعرف مردم بهعهد خود را 

، دمیپوشتان  پتدرم  قامت بهرا  یاله کسوت که یوقت دیگویم هایعل اهلل سالمزهرا  حضرت

 یکیتتار در  کته بتود   تمتام ماننتد بتدر    شینمتا در  کته  کرد دایپ یشکوهو  جالل چنان

در نتزد ختدا    کته  یمقامو  وضع آنخود را در  اکرم غمبریپ هم نجایادر  پس. دیدرخشیم

 آخترت و  ایت دنختود را در   یابتد و  یاصتل  انیشتوا یپ عتالم  اهلتا  کندیم یمعرفدارند 

 تیوال شعاعدر  نکهیامگر  شودینم قبول یکس چیه عبادتو  طاعت کهبدانند  .دنبشناس



 

 

 کته  میفهمیم یائیقضا نیچن کی یالبالاز  نیبنابرا. کنند حرکت هاآن خطباشند و در  هاآن

بتا   دهندیم نشانرا  خود ،مردم یعاد وضعدر  السالم همیعلاطهار  ائمهو  اکرم غمبریپ یگاه

خود را  ازیامت بدون .هستند مردم ریسامانند  که یوضع چنان. زندیخیبرمو  نندینشیم مردم

وارد،  تتازه و  نشستت یم اکرم غمبریپ که مجلس ایدر مسجد و  است. مشهور کنندیم یمعرف

ختدا   غمبتر یپ  مجلتس  اهتل از  کیت  کدام کهدهد  صیتشخ توانستینم شدیم مجلسوارد 

 هستند.

را  اکترم  غمبتر یپ متردم . شماستاز  کی کدامخدا  رسول یعنی ،صمحملد  کیلِ ،زدیمصدا  

 هتا آن یزانو بهزانو  ،مردمبا  ارتباطدر  السالم همیعلاطهار  ائمه طورهمینو  کردندیم یمعرف

و مترد   زناز  کس همهورود  یبرا راهتا  گرفتندیمقرار  یاساده وضعو در  نشستندیم متصل

 کته بتود   الزم یگاه کنیولخود برسند   حوائج به ندیایب فاتیتشر بدونباز باشد.  سئواالتو 

 هتا آن بته خداونتد   کته  یمتدال و  نشان آنخدا دارند با  شیپ که یمقامو  وضع آنخود را در 

 کته را بشناسند و بدانند  یاله برکاتو  ضیف منابع مردمتا  کنند یمعرف ،است داده اختصاص

و  هتا آن مقتام  یادعتا  رایت زهستند.  یکسان چه آخرتو  ایدندر  هاآن مسائلو  حوائج مرجع

 ،هتا آن مقام غصبادعا و  نیااز  که است بزرگ آنچنان یگناه ،هاآن مقام  غصب ،نیاباالتر از 

ظتاهر   یبهشتت  یزندگ هاآن زعامتو  امامت بهاعتقاد  ریمسو از  شودیم دایپ یجهنم یزندگ

 یبهشت یزندگ محصولش که یگرید عمل ایو  است جهنم آتش محصولش که یگناه .شودیم

 .باشدیم هاآن زعامتو  امامت بهاعتقاد   ثواب ای خالفت غصب گناه نیهم ،است

را بشناستند و   هتا آن متردم تا  کند نازل هاآن یمعرفدر  یاتیآخداوند  که است الزم پس 

 متردم تتا   کننتد  یمعرف مردم به یاله کرامت تاجو  یاله مدالو  نشان آنخود را با  نیهمچن

و  آدم یبترا  یبهشت یزندگنشوند. در  گمراهبشناسند و  آخرتو  ایدنخود را در  یاصل مراجع

 تیت تربو حوا را  آدم مهربانمانند پدر و مادر  یگاهگذاشتند.  شینما بهرا  وضعدو  نیهمحوا 

 .دادندیم میتعل هاآن بهرا  یالهو اسماء  کردندیم

 میتعلت را  کودکتان و  آمتده  کودکستتان  کالس به کهبودند  یبزرگوار دیاساتمانند  باًیتقر 

 یمعرفت و حتوا   آدم بته نزد خدا داشتند ختود را   که یمقامو  وضع آندر  هم یگاهو  دهدیم

و  کنند هاآن اطاعت به ملزم، خود را ستندین هاآنو مانند  مثل کهو حوا بفهمند  آدمتا  کردند

و  حتذف  تیت وال ۀریدااز  هاسیوابل هاطانیشرا ندارند مانند  هاآن به تقرب اقتیل که یکسان

و حتوا   آدم لغزش دیشاشوند.  شناخته بدان و خوبانو  هایبدو  هایخوب جهینتدر  .طرد شوند

و چترا متا    میستت ین هاآن مثل ماچرا  ،اندخود گفته شیپ که است بوده نیهم هاآن گناه ایو 



 

 

 یبهشتت  یزنتدگ و از  کردند دایپ حسادت ،اطاعت یجاه ب. میباش هاآن اطاعتدر  یستیبا

 برگشتند. هاآن تیوال خط به مرتبهشدند و دو توبه به موفق که یروزشدند تا  محروم

 :دیفرمایم که شودیم روشن ندبه یدعادر  جمالت نیا یمعناجا  نیهماز  

  ک  ت  نر ج   هُ نت  سک  ِ   عض  ب   و  »  
إ
  « ان  م   هُ جت  خر  أأ   أأ  ل  ِ

 بهشتت آنهتا را از   و بعد یداد سکونت بهشتخود را ابتدا در  امبرانیپاز  یبعض یعنی 

 و حتوا هستتند.   آدم شتده  اخراج و بعداً بوده ساکن بهشتدر  که یغمبریپ. ینمود اخراج

بتوانند بتد   که یوضعدر  ،دندیرس بلوغحد  به السالم همیعلاطهار  ائمه تیتربدر اثر  یوقت

 یاصل انیمرب یمساوخود را صد در صد برابر و  ،دهند صیتشخرا  خوبانو  بدانو  خوبو 

ختود را   ،بتود  شتده  تیتربزهرا  حضرت دامندر  یدخترمانند  کهحوا  .شناختندیمخود 

 هیت عل طالتب یاب بتن  یعل یعنیخود  یمربو خود را برابر پدر  ،آدمو  شناختیمبرابر مادر 

برتر  یهاانسانخود را برابر  درجات نیپائ یهاانسان که یشناسائ نیا. شناختیم السالم

 .شودیم درجه نیپائ یهاانسان یافتادگعقب ۀیما ،بدانند

را دارند و  مراتب نیآخررا و  درجاتو  علم نیآخر که کنندیم فکر طوراین هاآن رایز 

 یستو هبت  مسافرت راهدر  کههستند  ینیمسافرمانند  تکامل خطدر  یانسانهائ نیچن نیا

. انتد دهیرست  یدرختت  ای یآب ۀچشم ایو  یروستائ به یانسان یعال تمدن ای و فاضله ۀنیمد

 نکته یابا  جاست نیهم بزرگشهر  کنندیم الیخو  دانندیممقصد  نیآخرروستا را  همان

بتا   نایبو  ریبص یانسان است الزم. ستین دوام قابلدر آنجا  یزندگ. ستین شتریب یروستائ

  یروستتا  کیت  استت  ابتان یب نجتا یا. ستین ماندن یجا نجایدایبگوو  ردیبگ تماس هاآن

دهتد.   حرکتت  بزرگشهر  آن یسوهبرا  هاآنو  است گرید یجا بزرگ. شهر است کوچک

 بته  کته  کننتد یم الیخو  رسندیم دانشو  علماز  یادرجه به یزندگدر  که هم یانسانهائ

 یزندگ محله نیپائدر  االتیخ نیاهستند با  کی درجهو دانشمند  انددهیرس درجه نیآخر

 .شوندیم محرومباالتر  مقاماتو  درجاتو از  شوندیم متوقف

 هتا آن ابت  ،هستتند  تکامتل  درجه نیآخردر  که نایبو  ریبص یانسانهائ است الزم پس 

بدهند  حرکترا  هاآن .دیدار فاصله یلیخ کالس نیآخرشما تا  که ندیبگوو  رندیبگ تماس

 برسانند. کالس نیآخر بهو 

و  نیمنؤرالمت یامزهترا و   حضترت  ختدمت در  بلتوغ  ۀدرجتا  یکودکاز  کهو حوا  آدم 

 هتا آنو مانند  هاآن مثل که کردند فکر ،کردندیم یزندگ بهشتدر  گرید کامل یهاانسان

 الزم. شتود یمت  تکامل  خطدر  هاآن توقف ۀیما فکر نیا. باشندیم هاآن مقامو  درجهدر 

 یمعرفت و حتوا   آدم بته  آنها مقامو در  کامل یهاانسان لباساطهار خود را در  ائمه کهبود 



 

 

باالتر و  درجات یسوهب راخود برهند و خود  اشتباهاتشود و از  دایپ یجهش هاآنتا در  کنند

 دهند. حرکتبهتر 

و  یالهت  کستوت ختود را در   بهیط ۀخمس تن پنج نیا ،اتیروا طبق کهبود  الزمرو  نیااز  

در  .رنتد یگختود قترار    یبهشتت  مناسب مکان درو  کنند یمعرفو حوا  آدم به ،یپادشاه مقام

 یقصتر  به چشمشان ،کردندیم گردش بهشتدر  کهو حوا  آدم دیگویم هاتیروا یبعض نجایا

 قتدرت و  ستلطنت  تختر ب دندیدرا  یخانم .قصر شدند آنوارد  .باشکوهو  مجلل اریسبافتاد 

دارد  گوش به یهائگوشواره .است کرده دایپ شینمااز او  یبیعج شکوهو  جالل است. نشسته

 بر سر. یتاجو  یگردنبندو 

 ۀملک ،خانم آن که کردند یمعرف را ود آن ،بودند شده مقام آن مجذوب اریبس که نجایادر  

 ،شیهتا گوشتواره و  الستالم  هیت عل یعلت  شتوهرش  ،گردنبندشو  استزهرا  حضرت بهشت

را  راتیتعب البته. باشدیمخدا  رسول پدرش ،سرش تاجو  نیحس امامو  حسن امام فرزندانش

 یزنتدگ در  ،و مرد زن نتیز کهبفهمانند  هاانسان به خواهندیماند و داده تنزل تیفیک نیا به

 بته زهرا  حضرت نتیز یعنی است وابسته کامل یهاانسان بلکه ستین گوشوارهطال و  یبهشت

ماننتد   یفرزنتدان و  الستالم  هیت عل یعلمانند  یشوهرخدا و  رسولمانند  یپدر که است نیا

 کته  استت  یجتائ  نیهمت  ،دنتد ید یاله جلوه همانرا در  هاآن کهجا  نیهمدارد. در  نیحسن

 نکته یا محتض  بته . شتوند یمحسد  مرضگرفتار  نخواسته یخدا ایو  رقابتگرفتار  هاانسان

 هتا آن میتستل شاگرد و استاد ختود را   صورتبه نکهیا یجاه ب ،دننیبیمبرتر و باالتر  یانسان

و  شتود یمت  ختته یانگ هتا آن حستادت و  رقابتت  حس ،برسند هاآن دانشو  درس بهتا  کنند

 .ترنیپائدر حد  باالترند و ما هاآنچرا  که کنندیم دایپ یدرونو  یروان یناراحت

 محروم هاآن یوجود برکاتاز و  رندیبگ فاصله هاآناز  که شودیم باعث یروان حادثه نیا 

ختدا   اءیاولو  غمبرانیپو بالها بر سر  هابتیمص همه نیا که خیتار طولدر  یاصل عاملشوند. 

 بتوده  هتا آنبتا   حستادت و  رقابت مسئله نیهم ،اندکرده تیاذا ی اندکشتهرا  هاآن ،اندآورده

 دادن نشتان و بتا   یمتان یاو  یعلمت  مراتتب  دادن نشاناند با مجبور بوده غمبرانیپ رایز ؛است

تتا   دهنتد  نشتان  متردم  بهخود را  یاله مدالو  نشانو  کنند یمعرف مردم بهخود را  معجزات

خود را  یعلم مراتببخوانند و  درس یستیبا. کنندیم یزندگ ایدن کودکستانبدانند در  مردم

خدا قترار دهنتد و از    اءیاول اطاعتخود را در  نکهیا یجاه ب هاانسان کنیلو  ؛ثمر برسانند به

اند گرفته فاصله هاآناز  اندکرده حسادتو  رقابت هاآنبا  ،کنند استفاده هاآن یوجود برکات

 .اندراکشته هاآن که یجائتا 



 

 

شدند. خودگرا  رقابت نیهمگرفتار  بهیط ۀخمس یواقع مقامبا  ارتباطدر  همو حوا  آدم 

 واجببر خدا  جهینتنمودند. در  یخوددار هاآنمحضر  به رفتنو  هاآنبا  ارتباطشدند و از 

 بته قترار دهتد و    یائیت دن یزندگ نیادر  و کند محروم یبهشت یزندگ آنرا از  آنها کهشد 

 اقتت یل بته  نته . استت  بتوده خدا  اءیاول برکت به یاله یبهشت یزندگ آن کهبفهماند  هاآن

 یوابستگو  اطاعت در حال دینشدگرفتند و حاضر  فاصله هاآناز  که اکنونو  شما یشخص

 دیکن دایپ تیمحروم هاآن به مربوط مقاماتو  برکاتاز  یستیبا پس ،دیکن یزندگ هاآن به

 .دیبشناس یروانو  یفکرتا خود را از نظر 

 یروانت  ۀزیت انگ کیت و حوا  آدمدر وجود  ظاهراً که حسادت دیشا ایو  رقابت حالت نیا 

و از  شتده  وسوسته گرفتتار   ،سیابل نامه ب یوالئیه ایو  نفس یهوا ۀوسوس بهو  است بوده

 محتروم  یبهشتت  یزنتدگ را از  هاآنخداوند  که کرد جابیا، اندگرفته فاصله بهیط ۀخمس

قترار   یپژمردگت  تیوضتع در  یبهشت یهادرخت که کردند مشاهدهفردا  پس. فردا و کند

 شتده  ابانیب به لیتبدو  شده خشک گرید یفرداو  شده دهیپالس هاوهیمو  هابرگ ،گرفته

 .است

 یقدمچند  نکهیا محض به ،نداشتند هاابانیبو  نیزم تیوضع به یآشنائ نکهیا بهنظر   

 ریمست . حتوا در  کردنتد  گتم را  گریکتد ی -و حوا آدم -و شوهر زن ،دور شدند گریکدیاز 

 طرف نیا ،ایدن یهاابانیبدر  آدمو  افتاده ایدر کنارو  جده دیشا طرف بهشوهر  یجستجو

 دهیکشت  طول سال ستیدو مدت ،یبهشت یزندگاز  یجدائو  فراقت دوران نیا .طرف آنو 

در  انستان  صتورت به یافرشته ،شده دایپ هاآندر  توبهخدا و  به شیگرا حالتتا در انتها 

 فرمود: آدم بهو حاضر شد  آدمبرابر 

 ؟یشتد  محتروم حوا  همسرتو از  یبهشت یزندگچرا از  که یخبردار ایآتو  آدم یاکه 

 اکنونبود و  نفس یهوا ۀیخبث ۀشجراز  ینیچ وهیم تو و یگرائخود سبب به تیمحروم نیا

 یزنتدگ  بته و  یدهت  ادامته ختود را   یزندگ به یبتوانشود و  حاصل قیتوف یخواهیماگر 

 یستت یبا یدیت د بهشتدر شهر  که ینوران یهاانسان تن پنچ همان به ،یشو لئنا یمطلوب

 دیلح  ی »بگتو   که آموخت آدم بهرا  توسل کلمات. یبرگرد هاآن مکتب بهو  یشو متوسل

 یو  ِلسلن قحبل حمسلن ی ،فاطمله قحبل والارض ِلسموِتفاطر  ی ،عیل قحب عال ی ،محمد قحب

 مالقتات  همسترش او و  نیب بالفاصله .شد قبول آدم ۀتوب.  « 105نِلسل قحب الاحسا  یقد

و  بتوده آنجا  هاآن بهشتو  یبهشتصر ق که ینیسرزم همان بههر دو را آوردند  .برقرار شد

و بعد از  کردند طوافخدا  خانه اطرافآموختند. در  هاآن بهرا  حج مناسک کعبه ۀخان کنار
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 چگونه کهآموختند  هاآن بهدادند و  انتقال عراق نیسرزم بهرا  هاآن ظاهراً ،حج مراسم اتمام

 بته  برگشتت  اقتت یل کته  یروزدهند تا  ادامهخود  یزندگ بهو  کنند یکار گندمو  یدرختکار

 :دیفرمایمخداوند  رابطه نیا. در کنند دایپ یبهشت یزندگ

یعا   وِطُ ا ِهب  لن  قُ  » ن ا ج   ُ ز  حی   هُ ل   و   مهی  لع   وف  خ   ا  ف   ی  ِد  هُ  ع  ب  ت   نم  ف   ی  دهُ  یّن  م   ُک نر ی  ت  آ  ی  ا مر ا  ف   م   « 106و   ن

 میگتذار یمشما  اریاختدر  مکتبو  کتابما  که میگفتو حوا  آدم به دگاهیتبع نیادر  یعنی 

و  غتم و  دیت برگرد یبهشتت  یزنتدگ  بته  دیتوانیمما  تیهدا خطاز  .میکنیم تیهداو شما را 

 تمتدن  کیت  یستو هبت  حرکت خط ،آدم ۀتوب ساعت یعنیجا  نیهم. از دیباش نداشته یاغصه

 آن کته  یزمتان دارد.  ادامته  الستالم  هیعل زمان امامو تا روز ظهور  شده دهیکش یانسان یعال

 کترده  دایپ یبهشت یزندگ بهورود  اقتیل تیبشر که است یزمان همان ،شودیمظاهر  حضرت

و  نتزاع و  جنتگ و  مرضو  مرگ همراه یائیدن یزندگ نیهم نشدهظاهر  حضرت آنو تا  است

 .است السالم همیعلاطهار  ائمه حکومت ،بهشت دیکلدارد.  ادامه گرید یهاتیمحروم

 

 :او آموختند  به که یکلمات و آدم توبه

 

 به است یبشر یاله تمدن یاساس اصول عنوان به که کلمهچهار  ،آدم ۀتوبخداوند بعد از   

 نیت او  یکنت  حرکتت  اصلچهار  نیادر محور  که یزمانتا  آدم یا ،او فرمود بهو  آموخت آدم

 بته و ورود  بهشت یسوهب حرکت خط ،یاساس اصلچهار  نیهم ،یکن تیرعارا  یاساس اصول

و  ضتاللت در  ،یگرفتت  دهیت نادرا  آنو  یکردرا رها  کلمهچهار  نیاو اگر  است یبهشت یزندگ

چهتار   آن .یسازیم جهنمخود  یبرا ،یبهشت یزندگ یجا به عاقبتو  یریگیمقرار  یگمراه

 :است نیا یاساس اصل

 .ئای ش  یب ترشکول  تعبدن ِ :  اول اصل 

را و  یکست  .یباشت ختدا   مکتبو شاگرد  یبپرستخدا را  فقط که است نیا اول اصل یعنی 

 یاساست  اصل که است دیتوح ۀکلم نیا .ینسازخدا  کیشرو  ینشناسخدا  یجاه برا  یزیچ

 اصتل  ،نشتود  هاآن به وابستهو  نکند دایپ وحدتخدا  اءیاولبا خدا و  که یکس. است سعادت 

 .شودیم عیضا دیتوح اصل همراههم   گرید اصول ،کردهرا رها  دیتوح

اجترا   هستتم ختدا   کته  متن تو و  نیب اصل نیافرمود  ،آموخت آدم بهخدا  که:  دوم اصل

خداونتد   دستت  بته  گریدو سر  انسان دست به نخسر  کی .است مقدرات اصل و آن شودیم

تتو   حاجت که باشم منو  یبخواه مناز  ،یکرد اجیاحتو  ازین احساسدر خود  وقت. هر متعال
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 ۀیت بقو  استت  متعتال خداونتد   مطلتق  یغن رایز ؛ینروخود  یخدا ریغ ۀخاندر  برآورمرا 

ختود   اجیت احت رفع یبرا ،محتاج و ریفق کی که ستین درست .و محتاجند ریفق ،موجودات

 رابطته  نیت ادر  .ببرد محتاج خانهخود را در  حاجتو  شود مربوطمانند خود  یگرید ریفق

 :ندیگویم

 کته توانتد   یک                                                              بخش یهستاز  افتهینا ذات       

 بخش یهستشود 

 پس .کند ادارهرا  محتاجان تواندیم چگونه ،است محتاجندارد و  یزیچخود  که یکس 

 .است مطلق یغن که یکن مراجعهخود  یخدا به یخواست یزیچ وقتهر  آدم یا

ختود را   حاجتو  یآورد من به مانیااگر  که دهمیم قول آدم یاتو  به من:  سوم اصل

و  کردن خواهش. از تو برآورم راتو  حاجتو  نگذارم معطلهرگز تو را  ،یآورد من ۀخاندر 

 یزمتان متن   رایت ز، یکنت صبر  یستیباو تقاضا  خواهشبعد از  کنیلو  نمودن اجابت مناز 

 .جز آن نباشد ایچاره که کنمیمرا روا و حاجت ت

 قتانون  اصتل . استت  تیت رعا قابلخدا  بندگانتو و  نیب که است یاصل:  چهارم اصل  

ختود   یبترا  چهآن که است نیا آنو  باشدیمخود  نوع برادرانبا  ارتباطو  مردمبا  یزندگ

 گتران ید یبرا ،یپسندینمخود  یبرا چهآنبدار و  دوست هم گرانید یبرا ،یراد دوست

ضترر   بته  ایو  هاآن نفع به ،یبردار یقدم یخواهیم جامعهافراد  یبرا وقتمپسند. هر  هم

 یبترا  ختودت . بده انصاف خودتو از  بدهقرار  مردم یجارا  خودت ،یده انجام یکار آنها

 مردم نفع به ،قدم نیاو  عمل نیا که یفهمیم یفور .یهست یقاض نیبهتر ،مردمو  خودت

نمتا.   اقدام  است مردم نفع بهو اگر  کن ترک است مردمضرر  به. اگر هاآنضرر  به ای است

تتو   حرکتت  ختط  اصتل چهتار   نیا ،یکرد تیرعارا  یاساس اصلچهار  نیااگر  آدم یاتو 

 یزنتدگ  آن دیت ام بته بشر  که است یآلدهیا تمدن آن یسوهبو  بهشت یزندگ آن یسوهب

 حاجتت  کهخدا  ۀوعد اصلو  اجیاحت رفع یبراخدا  به مراجعه اصلو  دیتوح اصل. کندیم

 یپسندینمخود  یبرا چههر  که خودتاز  انصاف اصلنگذارد و  معطلتو را برآورد و تو را 

 یقبولخداوند بعد از  که است یکلمات نیاول یاساس اصلچهار  نیا. ینپسند گرانید یبرا

او  ۀتوبت  ،کنتد  توبته خود  گناهاز  عالمدر  که هم یکسهر . آموخت هاآن بهو حوا  آدم ۀتوب

ختدا و   تیحاکم قبول بدون. کند تیرعاو  ردیبپذرا  اصلچهار  نیا کهدارد  قتیحق یزمان

و  عتدالت  اصتل  قبتول  بدون نیهمچنو  کندینم دایپ تحقق توبه، دیتوح اصل قبول بدون

 متعالو تقاضا از خداوند  خواهش بدون نیهمچن. ستین قبول قابل توبه ،ستمو  ظلم ترک

 ۀوعتد  قبتول  بدون طورهمینو  ستین قبول قابل توبه همباز  ،است عبادتدعا و  اصل که



 

 

 یرؤستا و  هتا اربتاب . شودیمخدا  به ۀوابست اول ۀمرحلدر  کارتوبه. شودینم محقق توبهخدا 

و  دهیت عق خوشخدا  بهو  کندیم قبولخدا را  یهاوعده دوم ۀمرحلو در  کندیمرا رها  یائیدن

و  است غافل منخدا از  دیبگو که کندینم متهمخدا را  ،خود شیپ. است گمان خوشو  دهیعق

 .کندینماعتنا  من به

 .استت  گمتان  ختوش ختدا   بته  همباز  ،روبرو شود آتش یایدربا  لیخل میابراهاگر مانند  

بسوزاند صتالح   اگر هم .سوزاندینمو  داردیم نگه سالمت آتش انیمدر  خداوند مرا دیگویم

بتذر و   .رودیمخدا  خانهدر  ،کندیم اجیاحتو  ازین احساس وقتهر  طورنیهم .من درآن است

 انصاف مردمبا  ارتباطدر  طورهمینو  ندینشیمخدا  دیام بهو  کاردیمخود را  صالح عمل نهال

 بهتا  ازلاز  اصلچهار  نیا .دارد وحشت ستمو  ظلمو از  مردم به انتیخاز  و کندیم تیرعارا 

و   آوردیمدر بهشتسر از  ،کند حرکت کلمهچهار  نیا ریمسدر  کس. هر ستین نقض قابلابد 

 آخترت و  ایت دن یبدبختگرفتار  ینخواه یخواه ،کند حرکت کلمهچهار   نیا خالفبر  کسهر 

 .شودیم

 حرکتت  ختط ختدا و   اءیاول خطخدا و  خط ۀکنند میترس ندبه یدعا که میبدان است الزم 

 تمتدن  کیت  بهو  یبهشت یزندگ بهخود را  بندگان ،خط نیاو از  راه نیاتا از  خداست بندگان

 برساند. یانسان یعال

                   

  :رسالت و نبوت به غمبریپ کی قبول طیشرا 

 

 تیت رعا ایت و  آن ۀیت پابر  که کندیم میتنظ یمقرراتو  اصول ،فیشر یدعا نیا یابتدادر   

و اخبتار   ثیاحاد. ردیگخدا قرار  نید استخدامدر  ،کندیم دایپ یاله تیمأمور انسان کی ،آن

و او را متأمور   کنتد یم مبعوث نبوتبهرا  یامبریپ وقت هرخداوند  که است ادیز رابطه نیادر 

 فقتط اینکته   اول ۀمتاد . بنددیم مانیپبا او عهد و  مادهچند  اطرافدر  ، کندیم مردم تیهدا

 فقتط اینکته   دوم ۀماد .نشود پناهندهخدا  ریغ بهو  اوردینخدا  به شرک .خدا باشدبه ۀوابست

 کمتک  یثروتمنتد  ایت و  یابرقتدرت  ایت  یسلطان چیهاز  .خدا باشد به یمتک .کند توکلخدا به

 صتالح  بلکه ؛نکنند ای کنند قبولاو را  دعوت که نکشدرا  یکس منتو  ردینگ کمکنخواهد و 

 اطاعتت  امبریت پ نیااز  خواهدیمخود را  سعادت یهرکس تا کند غیتبلآنها را به مردم ثوابو 

 نیا بهاو  ای کرده یاریرا  امبریپاو  که نکند الیخ کندیم اطاعت امبریپ نیااز  که یکسو  کند

 .است داده عظمتخدا  نیدو  امبریپ



 

 

 ،کننتد یم اطاعت عادل عالم کیاز  ایو  امام ای امبریپ کیاز  که یزمانها انسان یبعض 

 یاریت تتو را   نیدو  میکردمسجد تو را آباد  که میبودما  ندیگویمو  گذارندیم منتسر او 

 ستوره در  یاهیآ ضمن. خداوند مینشاند قدرت یکرسبهتا تو را  میشدتو  بانیپشت. میکرد

 :دیفرمایم .دیگویم سخن مردماز  یاعده قولاز  حجرات

 ل   ِمکُ د  ه    أأ  ُک یل  ع   نُ مُ ی   للاُ  ل  ب   ُک م  سا  ِ   یلر وِع  نُ م  ت  ل   لقُ  ،وِمُ سل  أأ   أأ  ک  یل  ع   و   منُ ی   »
إ
 « 107ا   ی  ا

سر تتو   پشتاند و شده مسلمان که گذارندیم منتسر تو  گرانید ای هاعرب نیا یعنی 

ستر شتما    کته  امبرندیپخدا و  نیا بلکه دینگذار منسر  منتآنها بگو  به ،انددهیکش صف

 .کردند تیهداخدا  نید بهشما را  که گذارندیم منت

 یپدر  ،اکاریرو  یقالب انیشوایپمانند  که دهدیمدستور  امبرانیپ بهخدا  دوم اصلدر  

 جمع آنهادور  مردم تا دنکنن تملق ،نشوند پناهنده آنو  نیا به ،نباشند یباز دیمرو  دیمر

 هترکس دهد تتا   نشان مردمبهرا  سعادتو  حق راه بلکه ؛دنبساز یقدرتخود  یبراشوند و 

 طالتب  هترکس و  کنتد  قبتول خدا را  نید خودش سعادت نیتأم یبرا است سعادت طالب

 شود. یگمراهو  ضاللتگرفتار  ،ستین سعادت

ختدا   نید خدمتدر  که یعادلو  صالحمأمور  ایو  یامبریپ هرخداوند با  ،سوم اصلدر  

ختود قترار    هتدف را  ایدنباشد.  اعتنایب ایدن یزندگ نیابه که بنددیم شرط ،ردیگیمقرار 

از او  ایت دناگر  ایدارد و  قدرتو  ثروت کهشود  خوشحال، اوردیباو  رو به ایدناگر  کهندهد 

را  اصتل  نیت ا فیشر یدعا نیا یابتدادر  .استو نادار  ریفق کهشود  ناراحت ،ردیبگ فاصله

 :دیفرمایم ،دهدیم تذکر

ات   ف   هد  ِلزُ  مُ هی  ل  ع   طت  رش     أأ  عد  ب  »   ج  ر  لبر  ز   و   اه لف  خرُ زُ  و   هیرلن  ِدلر  ای  ن ِدلُ  ذه  ه  د  ل ف  ، اج    ک  ل ل وِطُ رش  

 « هب   اء  ف  ِلو   م  نُ م   مُت ل  ع   و   کل  ذ  

 .زاهد باشتند  ایدن نیادر  یبست شرطآنها ا ب و یداد تیمأمور امبرانیپ به یزمان یعنی 

عهد  ،خود هستند مانیپسر عهد و  که یدانست همو تو  کردند قبولرا  شرط نیا زین هاآن

 .یکرد قبولرا  هاآن

 کته  یهرکس ایو  امام کی ای امبریپ کی که است نیا گریدو موارد  جمالت نیازهد در  

 هتدف  کته بفهمانتد   مردمبهقوالً و عمالً  ،دهدیمخدا قرار  نیدخدا و  استخدامخود را در 

و  شترفت یپ یبترا  کهنباشد  یکسانمانند  ،دهدیم انجامخود را  ۀفیوظ بلکهندارد  ییایدن

سبز  باغ. رندیگیم کمک آنو  نیاو از  شوندیم پناهنده آنو  نیا به خودشان کار شبردیپ

 شینمتا ختود   کتار در  آنچنتان  .کنندیم جمعرا دور خود  مردمو  دهندیم نشان مردم به
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 که خودش ییایند ۀفیوظ که ندیگویم یکس بههستند. زاهد  استیرو  ایدن طالب که دهندیم

 هتدف را  ایدن یزندگ نکهیا بدون ،دهدیم انجام است تیهداو  یآبادو  عمرانو  تیفعالو  کار

 کنیلت و ،کنتد یمت  استفاده ابانیب علفو  آباز  کهباشد  یمسافرمانند  .خود قرار دهد یاصل

و بتا او قترار    بنتدد یمت  یامبریت پ هتر خداوند با  که یگرید شرط .است گرید یجا مقصدش

 ؛کنتد یم قیتصدو  دییتأرا  گذشتهو  ندهیآ امبرانیپ ،یزمان هر امبریپ که است نیا ،گذاردیم

 مترام و  هتا آن نید .بودند یبزرگ یهاتیشخص دیبگوو  کند فیتعررا  گذشته امبرانیپ یعنی

قترار   قتدرت در مستند   هرکس کهنباشند  ایدن یرؤساو  نیسالط. مانند کند قیتصدرا  هاآن

و  گذشته یرؤسااز  یکس ستینحاضر  .داندیمبهتر  ندگانیآو  گذشتگانخود را از  ،ردیگیم

 همه کهدارد  دوستو  ندیبیمباالتر  همهخود را از  بلکه ،کند فیتعررا  ندهیآ زمان یساؤر ای

 .رانندیماو را از خود  ،کند دایپاعتقاد  ندهیآ ای گذشته بزرگان به یکس. اگر کنند فیتعراو را 

و  دییت تأرا  گذشتته  امبرانیت پ مترام و  نید که کنندیم دایپ تیمأمورخدا  جانباز  امبرانیپ

 یهتا زمتان در  گرچه امبرانیپ .قرار دهند ندهیآرا بعد از خود در انتظار  مردمو  کنند قیتصد

 هرکتدام و  ستتند ین شتتر یب حتزب  کیو  امت کی کنیلو  اندکرده یزندگ متفاوتو  مختلف

را  گذشتته  امبرانیت پ که اسالم نیدو  اسالم امبریپمانند  ؛دنکنیم قیتصدو  دییتأرا  یگرید

 .دینمایم دییتأرا  هاآن ۀنخورد دست نیقوانو  کندیم قیتصد

 صتاحب  قتول  بته  .استت  شتده  قیتصدو  دییتأ ،گذشته امبرانیپاز  قرآن اتیآچقدر در  

 :دیگویم که یمثنو

متحتد                                                                   جداستت  هتم از  ستگان  گرگان جان    

از  یمتأمور  ایت و  یامبریت پ هتر خداوند بتا   که است یطیشرا نیا   استخدا  رانیش یهاجان

 یبترا  ییهتا برنامه نیچن کیو  بنددیمخدا باشد  نید خدمتدر  خواهدیم کهخود  نیمأمور

جتدا   گریکدیو اجداد از  نسلو  مکانو  زماناز نظر  گرچه امبرانیپ پس .کندیم میتنظ هاآن

 کته خدا را  نید هاآن یتمام .اندنداشته شتریب راه کیو  مرام کیو  نید کی کنیلو  اندبوده

خداونتد بتا    کته  ستت ا یهتائ عهدنامته  هانیا .نمودند غیتبلو  جیترو ،است اسالم نید نیهم

 .دهدیم تذکر ندبه یدعا یابتداو دارد و در  داشته امبرانیپ

 ایت و  یاحادثته و هتر روز   دهدیمقرار  امرانیپو  اءیانب حرکت خطرا در  مردم ندبه یدعا 

 ندبه یدعا صاحب امیق که انقالب نیآخر شیدایپتا  دهدیم نشان هاآن بهرا  یتحولو  انقالب

 ریمست در  ،هتا انقالبو  تحوالت ریمسدر  هاانسان حرکت. است السالم هیعل زمان امام یعنی

 کیمانند  تحوالت نیا ۀهم ریمسدر  ،هایسختو  شدتو  کشتارهاو  قتلو  هاصلحو  هاجنگ

 یآبت  ۀچشتم  ایت  یروستائ بهو هر روز  کندیم حرکتو صحراها  هاابانیبدر  که است یکاروان



 

 

 ۀنت یمدو  بهشتت  شهر  ،شهر نیآخر آنشهر مقصد برساند و  نیآخر بهتا خود را  رسدیم

 هاانسان آگاهناخود که یحرکت نیچن کیخدا.  اءیاولخدا و  حکومت ۀیسادر  ،است فاضله

 نیبتدتر  گرچته  یاحادثته هر  .نامندیم یتکاملو  یمعراج حرکت ،دارند حرکت آن ریمس

 شیدایت پ .کنتد یمت  کیت نزد قتیحق بهو  بردیمرا جلو  هاانسان قدم کی ،باشد هاحادثه

 بته  یاتتازه  علمو  یاتازه فکرهر روز  .باشدیم تیبشر جامعه ۀسازند هاانقالبو  هاحادثه

 طتول در  پادشتاهان برسانند.  انقالب نیآخر ایو  حادثه نیآخر بهتا خود را  دهدیم هاآن

 دوراندر  .اننردبت  یهتا پلههستند مانند  یاپله کدامهر  ،ظالم چهباشند  عادل چه خیتار

 فاضتله ۀ نت یمد ای بزرگشهر  آن بهرا  مردم ،قدمچند  ای قدم کیخود  سلطنتو  حکومت

 ،و داد خود عدلو با  رمانندیم ستمو  ظلمرا از  مردم ،خود ستمو  ظلم. با کنندیم کینزد

 متردم  کتام  بته را  تیت وامن عتدالت  ۀمتز و  گذارنتد یم مردم اریاختدر  عدالتاز  یانمونه

 یبعضت  ستلطنت باشتند ماننتد    حتق  جهتدر  خواه ،نیسالط نیا طورهمین .چشانندیم

 ۀهمت  ،هافرعونو مانند شدادها و نمرودها  ،باشند باطل جهتدر  ای ،خدا اءیاولو  رانبامیپ

 نیآختر  بته را  مردمتا  برندیمرا باال  تیبشر افکار یقدر کههستند  انبنرد یهاپله هانیا

 برسانند. یاله بخش فرج سلطنت ایو  یاله عادل سلطان

 : امیقاز  شیپ هاابرقدرت شدن دهیکوبدر  ینب الیدانمعاصر  سلطان خواب ریتعب

 

 انینمرود ۀسلسلاز  که یزمان سلطانروز  کی که است آمده غمبریپ الیدان داستاندر  

را  یوحشتتناک  ۀمنظتر  ختواب در  ،کترد یمت  سلطنت ماست زمان عراق که بابلبود و در 

 هتم  ختوابش  .بتود  اضتطراب و  وحشتشد در  داریب خواباز  که صبح. فردا کرد مالحظه

 .امدهید یوحشتناک خواب ،گفت هاآن بهو  کرد جمعخود را  زمان یحکما .بود رفته ادشی

واال شما  دیکن انیبمرا  خواب ریتعبمرا و  خواب ،دیدانیمو دانشمند  میحکخود را  کهشما 

 علتم متا   .میکنت  ریتعبتا ما   کند انیبخود را  خواب عالم ۀقبل کهگفتند  حکما. کشمیمرا 

 .دیت کن انیت ب هم مرا خوابشما  یستیبا است رفته ادمی خوابم گفت سلطان. میندار بیغ

. دیرستان  ستلطان  بهنفر خود را  کی .دیرسان قتل بهرا  هاآنچند نفر از  .عاجز ماندند همه

 ،دیت اآورده استارت  بته  المقدس تیبرا از  هاآنشما  که بابل یاسرا نیا انیمدر  کرد عرض

 .کردند یمعرفرا  غمبریپ الیدان جمله آنو از  دانندیم بیغ علم کههستند  یحکمائ

و  ختواب  ،دیهستت  امبریت پ ای وو دانشمند  میحک کهشما  گفتو  کردرا احضار  الیدان 

را  یامجستمه  ،ختواب  عتالم در  شبیدشما  گفتاو  به الیدان. دیکن انیبمرا  خواب ریتعب

از  نتاف و  نهیست تا  گردناز  ،از طال بود گردنتا  اشکلهو  سر .بزرگ اریبس دیکرد مشاهده



 

 

در  مجستمه  نیت ابتود و   ستفال پاها از  مچاز سر زانوها تا  ،بود آهنتا سر زانوها  نافاز  ،نقره

 دایت پ مشترق  طرفاز  یکوه ،ردیبگرا  نیزم ۀکر سطحتا  شدیم تربزرگبود و  بزرگ کهیحال

شتما   ختواب . فراگرفترا  نیزم کرهسراسر  ،کوه آنو  کرد یمتالشرا  مجسمه نیاو شد  دایپ

 نیهمت  ختوابم  واهلل ،یآر گفتت  ،گذاشت احترام امبریپ الیدان به کهیحالدر  سلطان .بود نیا

 صتورت به الزمانرا تا آخر  زمان نیسالطخداوند  ،فرمود امبریپ الیدان ؟ستیچ رشیتعب .بود

تتا   شوندیم دایپ عالمدر  که یپادشاهان سلسله. است داده شینمادر نظر شما  مجسمه همان

از  مجسمه آن ۀکل و سر دیکرد مشاهدهشما  که نیا .است آوردهنظر شما  به را سلطان نیآخر

 .هستند معاصر شما نیسالطشما  و  ،دنطال دار تیمحبوب مردم انیمدر  که ینیسالط ،طال بود

 متردم شما را در نظتر   تیمحبوب که شوندیم دایپ یگرید پادشاهانشما  دوران گذشتبعد از 

 صتورت به مجسمهبعد را در  نیسالط سلسله آنخدا  .کنندیم تنزل تیمحبوباز نظر  .ندارند

 دایت پبعتد   نیستالط  سلستله بتاز   و است کمتراز طال  تشیمحبوب که است داده شینما نقره

 آهتن  صتورت بته  مجسمهرا در  هاآنخدا  .دارند مردم افکاردر  یکمتر تیمحبوب که شوندیم

 دایت پ یگتر ید نیستالط  سلستله  هاآنو بعد از  است کمتر تشانیمحبوب که است داده نشان

و  رونتق  متردم  افکتار و در  دهنتد یمت  دستخود را از  تیمحبوب همهاز  شتریب که  شوندیم

 کته  زمتان  نیت ا. در استت  داده نشتان  مجسمهدر  سفال صورتبهرا  هاآنندارند. خدا  یارزش

بتر    کدامهر  کههستند  یجهان حکومت فکردر  ،ندارند استیسو  تیمحبوب نکهیابا  نیسالط

شتما   بته  بزرگ کوه آن صورتبهکه را  سلطان نیآخرخداوند  ،کنند دایپ تیحاکم نیزم ۀکر

 لیتشک یالهو  یجهان سلطنت و کوبدیمرا  هاقدرت یتمام و کندیمظاهر  ،است داده شینما

 امبریپ الیدان به ،دیشنو  دید تیفیک نیا بهرا  خوابش ریتعبو  خوابش که سلطان آن .دهدیم

  امبرانیت پ الیت دان برکتت  بته  و کترد او واگذار  بهرا  مملکت یریوز نخستو  گذاشت احترام

 .کردبود آزاد  گرفته اسارت به کهرا  یگرید

 شتده  نوشتته  تیت فیک نیهم به ،الیداندر صفر  ،توراتدر که  میعظو  بیعج خواب نیا 

 دارد. ریتفسو  نمونه یلیخ قرآن اتیآدر  ،است

. دهتد یمخبر  هاآن شدنغبار  و و گرد هاکوه شدن یمتالشخداوند از  که قرآندر  یاتیآ 

 :دیفرمایمجا  کی. خداوند است زمان یهاقدرتابر  نیهم شدن یمتالش

ُ  و   »: دیفرمایم ای«  108وش  نفُ ِمل   هن  لع  اک   الُ ب  ِل   و ُ کُ ر   » » : دیفرمایمو باز «  109ا  ّسلب   الُ ب  ِل   ت  سر ب

 « 110ا  یه م   ا  یث  ک   الُ ب  ِل   ت  ن  اک   و  
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 نکته یااز  نتد یگویمت  بتس  بتس  هاآن به ای شودیمو گرد و غبار  یمتالش هاکوه یعنی

 الیت دان کته  استت  پادشاه خواب نیهم ریتفس هم اتیآ نیا .رسدیمآخر  به تشانیمحبوب

از  یکار ودارند  سلطنت و حکومت یادعا که هاابرقدرت نیا رای؛ زاست کرده ریتعب امبریپ

ستر   کههستند  هاکوه همانمانند  ،کنند ادارهرا  مردمبتوانند  که ستین ساخته دستشان

 ستلطان  آنتتا   دهندیم دسترا از  خود تیمحبوب کمکم و اندنشسته زمان امامظهور  راه

و  هیت پایبت  کته  را هتا تاینقدرظاهر شود و  است شده یمعرف قاف کوه عنوان به که یاله

 نیهمت  بته  قتتاً یحق پتس  .دهتد  لیتشکرا  خود یاله سلطنت وسازد  یمتالش ،اندهیمایب

 نیستالط  کته  دیت کنیم مشاهده ،کرد ریتعبرا  سلطان آن خواب امبریپ الیدان که یتیفیک

را از  ختود  تیت محبوب و شودیم کسادترو  کسادتر بازارشانروز  هر ،خیتار یابتدااز  زمان

آنهتا   بته  هتا ملتت  یعنی اند.شده شناخته سفال صورتبه آخرالزمان در و دهندیم دست

و داد  عتدل  و کننتد  ادارهرا  مردم یزندگ توانندینم هم هاآن ندارند و نانیاطم و اعتماد 

را  متردم  افکتار  که هستند نردبان یهاپله صورتبه نیسالط نیا پسوجود آورند. هب یاله

 رواج قابتل  متردم  دسته ب ،مردم یزندگ کهبداند  تیبشر که یروزو باالتر تا  برندیمباال 

را در  متردم  ،ختود  فیضتع  استیسو  ریتدبو  عقل لیدل به پادشاهان ینخواه یخواه  .ستین

. در دیآیموجود هب یجهان صالیاست هم عاقبتو  دهندیمو بالها قرار  هایگرفتار ۀمحاصر

 کیت  بته را  متردم  حضترت  آنو  رسدیم السالمهیعل زمان امامظهور  نوبت صالیاست نیا

 .رساندیم آلدهیاو  مطلوب یزندگ

 کته هستتند   مقامدو  یدارا السالمهمیعل اطهارائمهکه میبدانرا  قتیحق نیا است الزم 

ندارنتد تتا    کامتل  یآگتاه  مردمو  است مجهول زمان مردمبر  خیتار یابتدااز  مقامدو  نیا

نزد خدا هستتند،   چنانکهرا  معصوم انیشوایپبرسد و  کمالحد  به مردم معرفت که یروز

اطهتار  از ائمته  کته  یمقامو  شأن دو آن. کنند آماده هاآن اطاعت یبرابشناسند و خود را 

و  یعلم مقام یکی ،شودیم شناختهو در انتها  است مجهول خیتار یابتدادر  السالمهمیعل

دو  بته  یستت یبا ستلطان  کیت  شته یهم .هاآن یحکومت مقام هم گریدو  هاستآن یتیترب

 بته را  متردم وجتود آورد و  هب یجهان عدالتبتواند  هیسرمادو  آنمجهز باشد تا با  هیسرما

 برساند.  یمعنوو  یماد تکامل

 قیدقاو  قیحقا تمام به یستیبا سلطان شخص که است کامل علم یکی هیسرمادو  آن 

و  علتم از نظتر   خیتارو  زمان یهاانسان یتمام آنچنانکهباشد  داشته کامل یآگاه علومو 

باشد.  ازین یبو  یمستغن هاانسان یتماماو از  باشند و داشته اجیاحتاو  به تیتربو  حکمت
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 ،ملتت  کته  یطوربه ،باشد داشته خودش ملت به یمعنو ای یماد ازین نیترکوچک که یسلطان

 نتاقص ختود   حکومتو  سلطنتدر  سلطان نیا ،او باشند تیترب یهاهیپا ایاو  قدرت یهاهیپا

لشگر او و سترباز   ،قدرتمندان ایو  سندیبنو قانونو  کتاباو  یبرا ،دانشمندان یستیباو  است

 ،شتود یمت  کتم  مردمدر نظر  سلطان آن ارزش صورت نیا. در کند حکومتاو باشند تا بتواند 

از  متردم  آن ،کنند کمک یزندگاو باشند و او را در  قدرت یهاهیپا است الزم که یمردم رایز

در  یغنت  نته باشتد   یغنت  اطاعتدر  ریفق است الزم شهیهمبهتر و باالتر هستند.  سلطان آن

در  فیضع. جاهل اطاعتدر  عالم نهباشد  عالم اطاعتدر  جاهل گرید ریتعب به ای ریفق اطاعت

بهتر و جلتوتر   یعلمو در هر  یفن هردر  کس. هر فیضع اطاعتدر  یقو نهباشد  یقو اطاعت

 یستت یبا ستت ین قدرتو  علماز  هیپا آندر  که یکس آنو  باشد حاکمو  مطاع یستیبا ،است

 باشد. محکومو  عیمط

خود  اطاعت به ملزمرا  مردمو  شناسدیمو  داندیم مردمبر  حاکمخود را  که یسلطان پس 

در  هتم بهتر و باالتر باشد و  همهاز  ذکاوتو  فهمو  ریتدبو  استیسو  علمدر  یستیبا ،کندیم

و  تیهتدا از نظتر   متردم  یتمامتا  ترشجاعو  تریقو همهو جهاد از  جنگو  حکومتو  قدرت

 منتت  مردم یتمامباشد. او بر  نداشته یاجیاحت کس چیه بهباشند و او  محتاجاو  به ییراهنما

 باشد. نداشته منتبر او  کس چیهو  داشته

  اجیت احت یاقتصتاد و  یاسیس ای یمعنو ای یماد خواه ،جهاتاز  یجهتدر  که ینیسالطلذا  

 نیبت  کته  استت  یامستئله  کی نیارا ندارد.  مردم آنبر  حکومت حق ،دنباش داشته مردم به

 گریکتد یبتا   آن اطتراف شد و در  مبادله دیالرش هارونو  السالمهیعلجعفر  بن یموس حضرت

 :شودیم نقل نجایا است اجیاحتمورد  چهآن کنیل ،است مفصل داستانش. کردند مباحثه

 کنتد  طوافشود و  مسجداالحراموارد  حج مراسماداء  یبرا خواست یوقت دیالرش هارون 

 .کند طوافنباشد تا او  الحرامدر مسجد  چکسیه. کردند  قرقرا  حرمدستور داد 

 طتواف  بته  دیالرشت  هاروننمودند.  اخراجرا  انیحاج تمامو  کردند قرقرا  مسجداالحرام 

 نیمورأمت  .است طواف حالدر  هارون یجلو یمرد کردند مشاهده طواف هنگامشد.  مشغول

فرمتود:   برگشتت آقتا   آن ،شتدند  متعترض  کته  یوقتت . کننتد  رونیت بمترد را   آنخواستند 

خداونتد   که کرد تالوترا  قرآن ۀیآ رابطه نیادر  .ستین یکس یخصوص ملک مسجداالحرام

در مستجد   ،یابتان یب ای یشهر مردم تمام حق یعنی«  111اد  ِلب ل و   ه  یف   ُف اک  ِلع   ِء  و  س   : »دیفرمایم

 کترد  مشتاهده  کته  هتارون ندارد.  یازیامت گرانیدبر  کس چیه .استو برابر  یمساو االحرام

 کنیولت  خواستت او را  طتواف بعتد از   .او نشتود  متعرض یکس گفت است عالمو  عارف یمرد
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 جتواب  ،پرسمیماز شما  یمسائل گفت. است السالم هیعلجعفر  بن یموس که شناختینم

و  دیپرست  مستتحبات و  فرائضاز  یادیز مسائل کرد شروع. دیبپرسفرمود  حضرت .دیبده

از تتو   هتم  متن  :فرمتود  ن حضرتآدر آخر  .دادند جواب قرآن اتیآ به استداللبا  امامرا 

 مثتل  گفتت و  کترد  جمعخود را  یپاو  دست هارون؟ یبده جواب یهستحاضر  ،پرسمیم

در  که یکس است دادهخدا خبر  رسولفرمودند  حضرت ؟کندیم سئوال مناز  یعالمشما 

 همته از  علمتش  .داناتر باشتد  مردم یتماماز  یستیبا ،ندیبنش من خالفتو  حکومت مقام

 یبترا  وانتات یح یبعض ،فرمودند حضرت .کن سئوال گفت هارون. باشد و بهتر شتریب کس

 یوانتات یح انیت م نیت ا. در کنندیم یگذار تخم واناتیح یبعضو  ندیزایم بچه مثل دیتول

 تکتون  کتردن  یگذار تخم ایو  شدن دهیزائ بدون ،یفور یعنیاند الساعه خلق کههستند 

 جتواب  نتوانستت  .عاجز مانتد  جوابدر  هارون ؟هستند یواناتیح چه هاآن .کنندیم دایپ

 هارون .هستمجعفر  بن یموس من ،فرمودند حضرت ؟دیهست کهشما  که دیپرسبعد  .بدهد

و در  گرفتت  میتصتم بزرگتوار   آن هیت علبتر   گذاشتیم احترام حضرت آن به که یحالدر 

 آن شیفرمتا   انیت بنمود. منظور از  یزندانبزرگوار را  آنو  کردخود را اجرا  میتصم ،ندهیآ

 علمدر  یستیبا ،ندینشیم خالفتو  یرهبر مقامدر  که یکس: دیفرمایم که است حضرت

 سلطان کی سلطنت قانون نیابرتر و باالتر باشد.  کس همهاز  ریتدبو  استیسو  حکمتو 

 به مردم مسائل تمامدر  یستیبا ،داندیم مردم تمامخود را بهتر و باالتر از  که یکس .است

 حتق و بتاالتر   یغنت  شتخص  کته  چنتان آننباشد تا  محتاج یکس بهباشند و او  محتاجاو 

 الستالم همیعلاطهار ائمه باشد. داشته تیحاکم حق هم سلطان آندارد.  ریفقبر  تیحاکم

 کتس  همته از  متعتال خداونتد   که طورناهستند. هم نیچن نیا ،خود حکومتو  امامتدر 

 زیت چ همته و  کتس  همته از  هماطهار  ائمه، ستین محتاج یزیچو  یکس بهو  است ازینیب

هستتند.   قدرتو  حکمتو  علم اوجدر  هاآن. لذا ستندین محتاج یکس بههستند و  ازینیب

ختدا در   کته  طتور ناهم یعنی .نامندیم ینیتکو تیوالرا  آن که است ینامتناه قدرتشان

 قتدرت دارند و  تصرف عتیطبدر  نیچن نیا هم هاآندارد  قدرتو  کندیم تصرف عتیطب

 یعیتشتر  تیت والرا  نهایتت بتی  حکمتت  نیت ا که است نهایتبی حکمتشانو  علمدارند. 

 بته  ،یزیت چو هتر   کتس هر  به ییراهنماو  یرهبرو  ماتیتعلو  قضاوتدر  یعنی .نامندیم

و  عظمتت  نیت ابا  هاآن کنیول ؛محتاجند هاآن به موجودات یتمامندارند و  اجیاحت یکس

 کنتار را  هتا آنختود   جهتل  به مردماند و مانده ناشناخته مردم افکاردارند در  که یقدرت

و  تبتارک انتد. خداونتد   ساخته هاآن کیشر خالفتو  حکومترا در  گرانیداند و گذاشته

ختود را و   .بتاال بترود   متردم  افکتار  ستطح تا  است کردهرا مقدر و مقرر  یمدت کی یتعال



 

 

 چیه که کنند دایپ نیقیخود را بشناسند و در انتها  زمان دانشمندانخود را و  زمان نیسالط

 کیت  به دنیرس یبرا. کند ادارهرا  تیبشر هاآنو مانند  ندیبنش هاآن مقامدر  تواندینم کس

 سلطنتو  ندیایب نیسالط طرف کیمقدر و مقرر شد تا از  یطوالن یمدت یعملو  یفکر نیچن

 دستت ه بت بداند  ایدنشود و  کساد بازارشان که یروزرا باال ببرند تا  مردم فکر پله پلهو  کنند

 ندیایب دانشمندانعلماء و  گرید طرفو از  ستین اصالح قابل هاآن آخرتو  ایدن نیسالط نیا

 هتم  هتا آنرا باالتر و باالتر ببرند و در انتها  مردم افکارو  نندیبنش تیتربو  میتعلو در مسند 

ماننتد   نیسالط هم. کنند ادارهنامحدود را  یهاانسان توانندینممحدود خود  علمبا  کهبدانند 

علماء  همبرسانند و  زمان امام حکومت بهرا  هاآنتا  برندیمرا باال  مردم افکار نردبان یهاپله

ختدا   یعلمت  مقتام  بهرا  هاآنتا  برندیمرا باال  مردم  افکارخود  دانشو  علمبا  دانشمندانو 

 کردند دیام قطعجا  همهو  کس همهاز  مردم کهو در انتها  کنندآشنا  السالمهمیعلاطهار وائمه

و  یزمتان  نیچنت  کیدر  ،درآورد نظام بهرا  تیبشر یزندگتا  شودینم دایپ یقدرتو دانستند 

 گتر ید ائمته  همراهبزرگوار  آنو  رسدیم السالم هیعل زمان امامظهور  نوبت یفکر نیچن کی

 کنندیم فتحرا  نیزم ۀکر تمام .آورندیموجود هب نیزم ۀکررا در  یاله سلطنت ،السالمهمیعل

 عتالم  اهتل  فرج. گردندیمبر هاآن تیتربو  حکومت ۀریدا به خیتارو  زمان یهاانسان تمامو 

 یهتا پلته مانند  مردم یائیدن یزندگ نیا پس. شودیم یدگیرس هاحساب یتمام بهو  رسدیم

 دایپاستقرار  السالم هیعل زمان امام یرهبرو  حکومتدر  مردم افکار که یروزتا  است نردبان

 . کند

  و   : »دیفرمایمخداوند  
إ
ّ  ر   ل  ِ و  زمان امامدر وجود  مردم افکار یعنی«  112رُ ق  ت  ِملسل ُ  ذم ئ لوم  ی   ک  ب

 امتام  مبتارک وجود ه جا ب همه ِلسلامء ربو  الارضرب کلمات. کندیم دایپ آرامشاو  حکومت

 .  است شده ریتفس السالم هیعل زمان

 امتام  امیت قتا  آدم حرکترا از  هاانسان یعلمو  یفکر حرکت ندبه فهیشر یدعا نیا پس 

 خلقتاز  نه شودیم شروع آدم توبهاز  آدم حرکت. دهدیم حیتوضما  یبرا السالم هیعل زمان

 آدم کنیولت  ؛کترد  یمعرفت او  بهخود را  اءیاولو  دیآفر بهشترا در  آدم. خداوند بهشتاو در 

 خلقتت  یابتتدا بود. از  دهیند تیمحروم رایز ؛دارد یمفهوم چه که نشناخترا  یبهشت یزندگ

 بته  مکلتف  کته  یروزتتا   دیرس بلوغحد  به یبهشت یزندگشد و در  خلق یبهشت یزندگدر 

 نیت ااز  درختت دو  آنو  کرد یمعرف آدم بهرا  درخت نوعخداوند دو خدا شد.  اءیاولاز  اطاعت

 آن. قرار دهد مردم اریاختدر  هاوهیم نیاباشد و از  کاشتهخداوند  کهنبود  یمعمول یهادرخت

 یزنتدگ خود  ثمراتاز  که یطوب درخت نام به یکی .و بد هستند خوب یهاانسان درختدوتا 
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 هم آن که زقوم درخت یگریدو  معصومو  کامل یهاانسان یعنی. آوردیموجود هب یبهشت

 شجره نیا سأردر  که یطانیش آنو  آوردیموجود هب یجهنم یزندگخود  افکارو  اعمالاز 

فرمتود تتا    آدم بته . خداونتد  است شده شناخته سیابل نام بهآن است  یاصل نهالو  است

 یزندگ ،یکن فهیوظ انجام ،است تیوال ۀشجر همان که یطوب درخت نیا ۀیسادر  کهیزمان

تو  اریاختدر  فراوان یبخواه چهآنو از  یهست نجایا شهیهم .آوردیم دوامتو  یبرا یبهشت

 کیت نزدختود   نفتس  یهتوا  به و یوش خارج درخت نیا ۀیسااگر از  کنیول ردیگیمقرار 

در  آدم گنتاه . یریت گیمقرار  تیمحرومو در  کندیم دایپ خاتمه یبهشت یزندگ نیا، یشو

 تیوال ۀیسا که یطوب درخت ۀیساو از  شد کینزدخود  هوسو  یهو به کهبود  نیا بهشت

 ؛را بدانتد  تیت عافتا قدر  کند یزندگ تیمحرومدر  یمدت که. مقدر شد دیگرد خارجباشد 

 .شتود یمت  شناختهفقر  به ثروتو  یغن یمعنا. شودیم شناخته آنضد  به ینعمتهر  رایز

 . کند عملو  دیبگو جاهالنه انسان که شودیم شناخته نیا به حکمتو  علم یمعن

 تیفیک نیهم به .شودیم شناخته یناامنو  مرض به ،تیامنو  یسالمت نعمت طورهمین 

 تیت عافقدر  آدم نکهیا یبرا. لذا است دهیآفر همرا  ضد آن دهیآفر عالمدر  چهآنخداوند 

و  خشتک  یابتان یب بته او را  بهشت باغخداوند  ،را بفهمد و بداند یبهشت یزندگرا بداند و 

 نیااز  ابانیب آن به ابانیب نیااز  .کرد یزندگ تیمحرومدر  یمدت آدمو  کرد لیتبد سوزان

 گتم را  گریکدیبود.  شدهاز او جدا  هم همسرش .سرگردانبود و  حرکتدر  کوه آن به کوه

و  گریکدی فراغدر  کهاند و حوا بوده آدم بزرگ کنندگانهیگراز  یکیاند بودند و گفته کرده

 ابتان یب آن به ابانیب نیااز  حرکت حالدر  آدم نکهیاتا  اندستهیگر یبهشت یزندگ فراقدر 

 کتربال  نیسرزم. در کرد فراهماو را  توبه موجباتافتاد و خداوند  کربال نیسرزم به گذرش

 فتوق  بتیمصشد.  یجار شیپااز  خونافتاد و  نیزم به .بند شد یدرخت ای یسنگ به شیپا

 عرضته  .شتد  یجار شکاشو  شکست اریبس دلش هابتیمص همه آنبعد از  .دید یاالعاده

 صتورت بته  لیت جبرائ. شوم مجازات که امشده مرتکب یگرید گناهمگر  ،پروردگارا داشت

 که است ینیسرزم نجایا کنیول ،ینشد یگناه مرتکب ،آدم یا نه گفت و ظاهر شد یانسان

 امتاز  انگریطغ یاعده .شودیم کشته تیمظلوم به نیحس امام حضرتخدا  یول نجایادر 

 خواست نیچنخداوند  .رسانندیم قتل بهاو را  تشنه لبو با  کنندیم محاصرهاو را  جدش

در  کته  کساء اهل تن پنج آن به. یباشاو  اریتا  یباش داشته یابهرهاو  بتیمصاز  همتو  که

 برکت بهخداوند  هاآن تیوال شعاع. در یشو متوسل ،اندکرده یمعرفتو  بهرا  هاآن بهشت

 آموخت آدم بهرا  توسل کلمات نجایا. در گرداندیبرم یبهشت یزندگ بهتو را  هاآن اطاعت

 قحب الارضو  ِلسموِتفاطر  ی ،عیل قحب عال ی ،محمد قحب دیح  ی »  و مشهور معروف یدعا



 

 

 یجتار خود  زبانبر  آدمرا  کلمات«  نِلسل قحب الاحسا  یقد یو  ِلسن قحب حمسن ی ،فاطمه

 هاآن .برقرار شد مالقاتو شوهر  زن نیب .دیرسحوا  همسرش به االرض یطبا  بالفاصلهو  کرد

و  تیت وال پنتاه در  هتا آن ییایت دن یزندگساختند.  مربوط گریکدی به حج مناسک ریمسرا از 

و  دیت کن حرکتت  تیت وال ختط  نیت او حوا فرمتود از   آدم بهشد. خداوند  شروعخدا  حکومت

 ۀ. توبت دیت برگرد یبهشتت  یزندگ به راه نیاتا از  دیکناجرا  شودیم دادهشما  به که یدستورات

 صفحاتدر  کهرا  یاکلمهچهار  آن توبهبود. بعد از  بهشت یسوبه انسان حرکت اول قدم ،آدم

تتا   کن تیرعارا  کلمات نیاو فرمود  گذاشت آدم اریاختخداوند در  ،شد داده حیتوض گذشته

را  هتا انستان  یتکتامل و  یاجتمتاع  حرکت ندبه یدعاجا  نیهماز  .یبرگرد یبهشت یزندگ به

 لیت تحو عتالم  ستلطنت و  ایدن حکومت یعنی .وارد شوند بهشت به که یروزتا  کندیم شروع

 .شود داده السالم هیعل زمان امام

  

 :دعا  اجابت طیشرا اسرار و

 

 انستان  یدعتا  یگاهچرا  که میکن توجهدعا  اجابتاسرار  به یکم ستین بد رابطه نیادر   

دعتا   اجابتت از اسرار  یکیاند جا گفته همه. شودینم مستجاب هم یگاهو  شودیم مستجاب

بتر   کتردن  هیت گرو  والستالم  ۀالصتلو  هیت عل نیحست  امامموال  تیمظلوم به ییآشناو  یآگاه

 بته  ییآشتنا  الاقتل و یا  حضرت آن به معرفت انسان که یزمان .بزرگواراست آن یهابتیمص

 شکاشت و  ستوزد یمت  دلتش  فیضع اریبسهر چند  ،یکمو  کندیم دایپبزرگوار  آن تیمظلوم

 یقبتول او و  یدعتا  اجابتت  لیت دل ک،اشت  شتدن  یجتار و  دل سوزش نیهم ،شودیم یجار

 راهتتا در   کندیم دایپ یآمادگ کم کم ،قلب سوزشو  توسل نیهماز  .شودیماو  یهاخواهش

 حرکتت  بتزرگ  متانع  رایت ز ؛اوست بهشت راه، راه نیهمو  کند حرکت عدالتو  یتقوو  مانیا

و  یشخصت  یهتا تیمعصت و  گنتاه . است گرانید به ظلمو  نفس به ظلم ،بهشت یسوهب انسان

 ۀشتجر  بهو  کندیم متوقف ینادانو  جهالتخود را در  انسان که است نفس به ظلم ،یخصوص

 انستان  که است یمکتب گانهی ،تیوال ۀشجر ۀیسا رایزندارد  یشیگراخدا  ءایاولخدا و  تیوال

 .  کندیم کینزد قتیحق بهو  دهدیم پرورشرا 

 .فهمنتد ینمت  باطلو  حق .هستند دهیند مکتب ،خارجند شجره نیا ۀیسااز  که یانسانهائ 

ماننتد   یحکتومت  ایت باشتند   داشته کافرهاو  هاظالممانند  یحکومت کندینم فرق هاآن یبرا

 یزنتدگ در  باطتل و  حتق  یعنت ی .جهلنتد  ظلمتدر  یانسانهائ نیچن کیخدا.  اءیاول حکومت

 داشته امانتو  صداقت ای کنند انتیخ. راست ای ندیبگو دروغندارد  فرق شانیبرا .فهمندینم



 

 

 حتالل  خواهشود،  دایپ یراهاز هر  .است ایدن مالو  ایدن هاآندر نظر  یاساس اصلباشند. 

قترار   یمتان یایبت و  جهتل  ظلمتت خود را در  انسان یعنی نفس به ظلم پس. حرام ایباشد 

 هتم  گتران یدبتر   ظلم. مانندیم محروماطهار ائمه خدا و تیترباز  یکیتار نیا. در دهدیم

 متال  انتت یخو  سرقت، با بردیمرا  مردم یآبرو تهمتو  بتیغبا  .هاستآن حقوق عییتض

 نیچنت  کیت و  یحتالت  نیچنت  کیت  که یکسانندارد.  یباک نفس قتلرا و در انتها از  مردم

 رایت ز ؛کننتد  دایپ یآگاه السالم هیعل نیحس امام تیمظلوم به توانندینم ،دارند یتیوضع

 .سوزدینم مظلوم یبرا ظالم دلهستند و هرگز  ظالم خودشان

 عیضا هاآن حق یعنی ،شوند یواقع مظلوم است ممکن السالمهمیعلاطهار ائمهدوستان 

 کته  یزانت یم همتان  بته . ستندین ظالمهرگز  کنیول ،کنند دفاعخود  حقشود و نتوانند از 

 کامتل  یالگتو  کته  الستالم  هیت عل نیحست  امام تیمظلوم به ییآشنا ،اندافتهی تیمظلوم

 یتمتام و  شتود یمت  یجار شانکاش .سوزدیم دلشان .کنندیم دایپ ،است عالم نیمظلوم

 شتود یم داده هاآن به ایدن نیهمباشد در  صالحاگر  .است قبول خواهندیماز خدا  چهآن

 دایت پبزرگتوار   آن تیت مظلوم بته  ییآشنا وقتاند هر . لذا گفتهشودیم آخرت ۀریذخواال 

 راه نیهمت از  خیتار طولدر  غمبرانیپ. است مستجاب تیدعاشد،  یجارتو  اشکو  یکرد

 نیحست  امتام  تیت مظلوم به ییآشنا ،کردندینم یکس به ظلماما  شوندیم واقع مظلوم که

و  آرام دلشتان ، کردنتد یمت  زمزمته را  حضترت  آن بتیمصو  کردندیم دایپ السالم هیعل

 یبت در اثتر   انستان  کته  است نیادعاها  اجابت مانعتنها  پس. شدیم مستجاب شانیدعا

 بته  دلتش و هرگز  شودیم گرانید به ظالمخود و  به ظالم ،خود تیتربو  میتعل به ییاعتنا

چترا   کهاند گفته مباهله داستان. در شودینم مستجاب هم شیدعا. سوزدینم مظلوم حال

. کترد  انتختاب نفتر را   پتنج  فقط ،بود نید دشمنانبر  نینفر که مباهله یبرا اکرم غمبریپ

 گتران یدنداد  اجازه. نیحس امامو  حسن امامزهرا و  حضرتو  السالم هیعلو موال  خودش

 گناه به آلوده ینخواه یخواه گرانید رایز ،کنند شرکت دشمن هیعلدعا بر  مجلس آندر 

 السالمهمیعلمحمد  آل مکتب به ییاعتنا یب نیهم ،گناه به یآلودگاز اسرار  یکی .هستند

 .ندارنتد  نینفر حق ،باشد رهیصغ گناه چهگر  ،گناهند به آلوده گرانید نکهیا به. نظر است

به  یآلودگنفر از  پنج همان فقط .نباشند ظلم به آلوده کهدارند  ظالمبر  نینفر حق یکسان

 اجابتت  گتران ید هیت علبتر   شیدعتا ، دادیم شرکترا  یگریدو مبرا بودند. اگر  منزه گناه

 . شدینم

 تیظالم به توجهابتدا  یستیبا هاانسان، لذا کرد انتخاب مباهله یبرارا  نیمعصوم پس 

 یپتاک  نیهمنباشند.  گرانیدخود و  به ظالم کنند یسعو  کرده دایپخود  تیمظلوم ایخود 



 

 

 ریتتأث  تحتت  .کنتد یمبرقرار  السالم هیعل نیحس امامو  هاآن نیب یقلب ۀرابط ،گناهو  ظلماز 

و  هتا آن یقبول لیدل ،اشک انیجرو  دل سوزش نیهمو  دنشویم واقعبزرگوار  آن تیمظلوم

 کتربال  نیزمت تنهتا   نه ،است بهشت سویبهعبور  راه کربال پس. شودیم هاآن یدعا اجابتو 

هتر چنتد    ،گرانید به ظلماز  بودنو مبرا  تیمعصو  گناهاز  بودنمبرا  یعنی ؛کربال نهیزم بلکه

 بهشتت  یسوهب یتکامل حرکات که میبگوئ همباز  میتوانیم پسشود.  واقع مظلوم خودش که

 امتام  بته  توجته بعد از  آدم ۀتوب که طورآنهم .شودیم شروع کربالاز  انسان شدن یبهشت ای

او  بته او را  یزنتدگ و  زنشتد و خداونتد    واقتع  قبتول مورد  بهیط ۀخمس به توسلو  نیحس

 یبترا باشتد   یالگتوئ شتود و   شناختهابوالبشر  ایبشر و  نسلمبدأ  کهداد  اجازهو  دیبرگردان

 بته یط ۀخمست  به توسلو  توبه قیتوفمانند پدر خود  الاقل کنندیم گناهخود تا اگر  فرزندان

 .کنند دایپ السالمهمیعل

و  تیت وال ۀیستا در  هتا انستان  گترفتن دعتا قترار    اجابتت  یاساست  شروطاز  گرید یکی 

 مضمون نیا بهرا  یجمالتدعا  یهاعبارتاز  یاریبس. در است السالمهمیعل اطهارائمهحکومت

 حضرت آن حکومت ۀیساو ما را در  کنما را ظاهر  زمان امامپروردگارا  میگوئیمو  میخوانیم

در  نیهمچنت و  ندبه یدعا یعنی فهیشر یدعا نیهمشود. در  مستجابما  یدعاهاتا  بدهقرار 

»  میگوئیمو  میخوانیمرا  جمالت نیا ،شودیم خوانده رمضان مبارک ماهدر  که افتتاح یدعا

 مستجابما را  یدعا ،بزرگوار آن محبتو  تیوال برکت بهپروردگارا  یعنی«  ان  ت  عو  د   ه  ب   بج  ِس ت  و  

 هیعل اهلل یصلمحمد  آل دوستانو  نیمنؤم یدعا اجابتچرا  که شودیم سئوال نجایا. در کن

. بتا  استت  شتده  حضرت آن امیقو  زمان امامظهور  به مشروط ،کفاربر  هاآن نینفر ایو  الهو 

 همته  نیت او  دارندیمدعا بر به دست ،صالیاستدر اثر  ایو  اجیاحتدر اثر  یگاه نیمنؤم نکهیا

 تیت اکثر کته  استت . چطور کندیم اجابترا  هاآن یدعا که است داده وعده قرآنخداوند در 

 ،مردماز  یاریبس .شودینم اجابت اشخاص به نسبتموارد  یبعضدر  ،دعاها همه دیشادعاها و 

 گنتاه  به آلوده. کارند تیمعص کنندگانغالباً دعا  که دانندیم لیدل نیا بهدعاها را  یقبول عدم

 کته  یکسان. ما به شودینم قبول هاآن یدعا لیدل نیهم به .هستند حرام ۀلقم ایو  تیمعصو 

 استت  ممکتن مگتر   میگتوئ یمت  دانندیم تیمعصو  گناهاز  هاانسان یپاکدعا را  اجابت شرط

خدا مانند  نیددر برابر  هاانسان .باشند یمبرو  پاک تیمعصو  گناهاز  معصوم ریغ یهاانسان

باشتند   متنظم و  دبؤم آنچنان توانندیم کودکان ایآ .پدر و مادرند ینهدر برابر امر و  کودکان

و  گنتاه  ختط از  یزندگدر  هاانسان !ستین ممکن ؟رندیبگ رادیا هاآن بهپدر و مادر نتوانند  که

 قیتوفو  رسندیم یتقوو  مانیا به ،خط یانتهاو در  گذرندیم ینادانو  جهل خطو از  تیمعص

 ستال  ستیدوو  بهشتاز  اخراجبعد از  کهو حوا هستند  آدممانند  درست .کنندیم دایپ توبه



 

 

 ایت آنمتود.   زیت پره تیمعصو  گناهاز  ندهیآو در  ندکرد دایپ توبه قیتوف ،یسرگردانو  هیگر

 بته مبتتال   کته و مترد   زناز  یمبتلت  یهاانسان همه نیا کهدارد  یانتظار نیچن کیخدا 

 نیت ا همته بتا   دشتمنان  ستتم و  ظلتم گرفتار  ایو  ینادارگرفتار فقر و  ایهستند  دشمنان

 متعتال و خداونتد   ستین ممکن البته ؟باشند گناهاز  منزهو  نکنند دایپ انحراف هابتیمص

و  گنتاه از  غمبرانیپمانند  کهندارد  یانتظار نیچن مانیاال ناقصو  جاهل بندگان نیااز  هم

و  پتاک  یهتا انسان ،عهیش یعلماو  انیعیش انیمدر  همه نیا عالوهباشند و  پاک تیمعص

 هتم  هاآن یدعااند. نشده گناه به آلوده یزندگهرگز در  کههستند  یمتقو زاهد و  گناهیب

قترار   دشتمنان  تسلطو  هاکسالتو  هامرضفقر و  زحمتدر  همه نیا .شودینم مستجاب

دعتا   اجابتت  ۀوعتد خدا  نکهیا لیدل پس .شودینم اجابت کنیول کنندیمو دعا  رندیگیم

دعا و  یقبول عدمر س  که است نیا جواب؟ ستیچ کندینم اجابتدعاها را  همه نیاو  داده

 فتراهم را  زمتان  امتام ظهتور   موجباتاند نتوانسته مردم که است نیهم هاآن اجابت عدم

 یکوچک عمل ثوابخداوند بخواهد  ایشود و  اجابتما  یدعاهااز  یکوچک یدعا. اگر کنند

 کته ما بدهتد   به یقدرتو  ثروت است الزمما برساند،  به یزندگ نیاما را در  ریخ اعمالاز 

 یروز یبرارا  هانیا ۀهمخداوند  کنیولباشد  متعارف یهاقدرتو  ثروتهزار برابر  نیچند

. رنتد یگقرار  حضرت آن حکومت ۀیسادر  مردمبزرگوار ظاهر شود و  آن که کندیم رهیذخ

و  کنتد یم اجابتدعاها را  یتمامخداوند  ،شدند واقع اطهارائمه حکومت ۀیسادر  که یوقت

 معصتوم  امام حکومت ۀیسادر  نیمنؤم. رساندیم هاآن بهخود را  بندگان ریخ اعمال ثواب

و  مرگو  یاجیاحتو  ازین نیترکوچک که آنچنان. کنندیم دایپ قدرتو  ثروت نهایتبیتا 

بتر   یمظلتوم هر  .شوندیم مسلطخود  دشمنانو بر  شودینم دایپ هاآن یزندگدر  یمرض

از  شیپت  یزنتدگ در  نکته یا برهتان . کندیم دایپ انتقام قدرتو  شودیم مسلطخود  ظالم

 نیهمت  ،شتود یمت  اجابتت  میبخواه چهآنبعد از ظهور  کنیول، شودینم اجابتدعا  ،ظهور

 دایت پ یعملت و  یفکتر  نظتام  ،رندینگقرار  یاله ۀحق حکومت ۀیساتا در  هاانسان که است

وجود آورد هب نظام جامعهدر  چنانآنندارد  اقتیل ،از ظهور شیپ یحکومت چیه. کنندینم

در اثر فقر و  هاانسان ،حضرت آناز ظهور  شیپ ینخواه یخواهنباشد.  یتیمعصو  گناه که

 یکست و  شتوند یم تیمعصو  گناه بهمبتال  ،تیامنو  نظام عدم ایو  ینادانو  جهل ای ینادار

را  ستمو  ظلم یهاقدرتوجود آورد و هب جامعهدر  ،کامل تیامنو  کامل نظام کی تواندینم

و  مفهتوم  کامتل  تیت امنو  کامل نظامدر  کامل نعمتو  ثروت حساب نیاگرداند. با  یمنزو

. استت  السالم هیعل زمان امام حکومتو  تیوال ۀیساها نعمت نیتربزرگ. کندیم دایپمعنا 

باشد و  داشته قدرتو  ثروت نهایتبی یانسانهر  کهندارد  یمانع یحکومت چنان شعاعدر 



 

 

 کیت  ثروت مثل ،از ظهور شیپ ،نیمنؤم قدرتو  ثروتبرخوردار شود.  یزندگ امکانات ۀهماز 

در  یادیت ز ثتروت و  جتواهرات ، بوده غارتگرانو  دزدان ۀمحاصردر  که است ابانیبمسافر در 

 شتود یماو  هالکت ۀیما ،غارتگرانو  دزدان راهسر  ابانیبدر  ثروت آن البتهخود دارد.  اریاخت

دارد و  الزم کامتل  تیت امنو  نظام ،نعمتو  ثروت. کند استفادهخود  ثروتاز  تواندینمو هرگز 

 واجتب بر خدا  که است یجائ. آنجا شودیم ریدا زمان امام حکومت ۀیسادر  تیامنو  نظام نیا

و  هتا ختواهش  ۀهم .کند مستجابخود را  بندگان یدعاو  کندخود وفا  یهاوعده به شودیم

 ،استت  بتوده خدا  به دواریامو  خواستهاز خدا  انسان چهآنو  هاعبادتنمازها و  ثوابدعاها و 

بزرگتوار را   آن فرج. خداوند السالم هیعل زمان امامروز ظهور  یبرا شودیم رهیذخ هانیا ۀهم

 بدهد. نجات هایگرفتار نیاخود را از  دوستانبرساند و 

 یزنتدگ از  ختروج بعتد از   نکهیابا  السالم هیعل آدم حضرت داستاندر  مناسبت نیهم به 

نفتر   کیت  یبرا رایز ،نبود فراهماو  یبرا تیمعصو  گناه امکان ،از همسر خود یجدائو  یبهشت

 یانستان  ،وجتود نتدارد   تیمعصو  گناه امکان ،در صحرا یگاهو  جنگلدر  یگاهتنها،  یابانیب

 یوحت او  بته خدا  که افتهینبا خدا  هم یارابطهو هنوز  کنداو تجاوز  حق به که ستیناو  همراه

 لیت ذ بته  توستل  بته  مشتروط او  ۀتوبت  هانیا ۀهمبا  ،او قرار بدهد اریاختدر  ینهو امر و  کند

و  هتا آن رایت ز ،(بهیط خمسه) تن پنج به توسل ،توبهشد و رمز  السالمهمیعل اطهارائمهتیوال

 کی هاآن. است تیبشر جامعه اصالحو  صالح راه ،هاآن تیریمدو  هاآن تیتربو  هاآن مکتب

 ،تولتد  یابتتدا  که یانسانهائ نیااز  ،دانشو  علم آن انداختن کاره ببا  کهدارند  یدانشو  علم

 عقتب و  جاهتل  یهتا انستان  نیااز  ترنیپائ ایو  وانندیحمانند  ،هستند معلومات یتمامفاقد 

از وجود  تیمعصو  گناهشر و فساد و  نوع همه که یانسان. سازندیم یبهشت انسان کی ،مانده

روز  هاانسان. گرددیم فراهمدر وجود او  طهارتتقوا و  وسائلجور  همهو  شودیم برداشتهاو 

 آهتن  .شتوند یمت  استتخراج  معدناز  کههستند  نقرهطال و  سنگ ایو  آهن سنگتولد مانند 

و  دانشتمندان  دوش بته  نیستنگ  یبارباشد.  استفاده قابل که ستندین یزیچ کنیول ،هستند

طال  سنگ نیااز  ایبسازند و  ارهیطو  نیماش خواهندیم آهن سنگ نیااز  .هستند نیمهندس

بتا   ،کننتد  کار هاسنگ نیا یرو نیمهندسعلماء و  است الزمچقدر  .گرید آالت نتیز ،نقرهو 

 صورتبهتا  کنند یمهندسبدهند و  قوارهو  شکل هاآن بهخود  یفنو  یعلم مقرراتو  نیقوان

 یبهشت انسان کیدر برابر  آمده ایدن به تازه که انسان کی .دیدرآ استفاده قابلو ابزار  اسباب

و  نیمهندس .است ارهیطو  نیماشدر برابر  آهن سنگ همانخدا مانند  اءیاولو  امبرانیپ امثال

 یمترد و  زن کیت  ،وانیت حدر حتد   یهاانسان نیااز  توانندیمخود  دانشبا  که یدانشمندان

 یکتتاب  ،بهشتت  یبتا یز جوانتان ، مردانباشند و  بهشت یهاهیحور هازن کهبسازند  یبهشت



 

 

 لیتبتد شود تا  ادهیپ هاانسان نیا یرو است الزم دانشمندان یهاکتابهزار برابر  نیچند

از  تواننتد یمخود  حکمتو  علمبا  کهدانا و توانا  نیمهندس آنشود.  یبهشت انسان کی به

 همان به هاآن .هستند السالمهمیعلاطهار ائمهفقط ،بسازند یبهشتو مرد  زن ،هاانسان نیا

زهرا  حضرتمانند  شده یزن شانیهازناند، شده یبهشت انسان خودشان که یدانشو  علم

ختدا بتا    اءیت اول ریستا و  السالمهمیعلاطهار مانندائمه یمرد شانیمردهاو  هایعل اهلل سالم

را  هاانسان توانندیم ،انددهیرس لقاءاهلل بهاند و شده تیترب خودشان که دانشو  علم همان

از  ایت و  بهشتت  یبایز جواناناز  جهینتبرسانند تا در  یاللهلقاء  مقام بهو  کنند تیترب هم

 یعلمهر  یقبول شرط میکنیم مشاهده که است حساب نیهم یروباشند.  بهشت انیحور

 دیشا انسان. کند تیفعال هاآننظر  ریزو  هاآن راهو در  هاآن مکتبدر  انسان که است نیا

را  ثیاحاد آنو  است نیچنچرا  که کندیم تعجب خواندیمو  ندیبیم کهرا  ثیاحاد یبعض

: دیفرمایم که السالمهمیعلاطهار ازائمه درست تیرواو  ثیحد جمله آناز  .داندیم اغراق

عمر در  تمامبگذراند و  مقامو  رکن نیب مسجدالحرام کنارعمر خود را در  تمام یانساناگر 

از او  یاستتخوان و  پوستت  کته آنقدر الغر شود  اضتیرو دعا باشد تا در اثر  ذکرو  اطاعت

 آتشرو در  بهخدا او را  ،نباشد طهارتو  عصمت تیب اهل مکتبو  تیوالدر  کنیول ،بماند

 تی مل ث ِلبلال اکلشلن یتصل حلیت ِملقلامو  ِللرکن نبل بلهعبدر  عبدِ لوِ و  ». اندازدیم جهنم

و  مکتتب در  که یکساناز  هاعبادت همه نیا نکهیا. «113ِلنلار ف للا لکبه تیِلب  ِهل تنای بول

 راهته یبدر  که یکسان. است راههیبو  راه داستان ،شودینم قبول ستندین تیالب اهل تیوال

 ثتروت و  لهیوس چهگر  ،بسازند یصنعت خواهندیم قانونو  قاعده بدون ای کنندیم حرکت

 ختوک و  خترس گرفتتار   .رسندینم یجائه ب راههیباز  همباز  ،باشد ارشانیاختدر  یادیز

 جهتنم  بته را  نیظالمو  کفارخداوند  که میخوانیمما  چه. گر شوندیمها و جنگل هاابانیب

 همخدا  عمل .ستینخدا  صنعت ،جهنم نیا کنیول ،سوزاندیم جهنم عذابو در  اندازدیم

 حرکتت  ۀجینت ،جهنم نیا بلکه ؛اندازدیب جهنم بهرا ببندد و  کافران یپاو  دست که ستین

 بته را وادار  هاآن ایدندر  احمقانهو  هانهیسف یهاتیفعالو  جاهالنه یزندگ. است راههیبدر 

 لهیوست  بته  هتا آتتش و  هتا ظلم نیهمو  کندیم نیآتش یهااسلحه ساختنو  ستمو  ظلم

و  جهتل بتا   کته  است یجهنم پس. گرددیمبر هاآنخود  به عادالنه حکومتدر  نیمظلوم

 خودشتان  یبترا  خودشتان  ،تیت والو  تیانستان  مکتتب از  خروجو با  گناهو  کفرو  ینادان

در  حرکتت  ۀیقضت  ،جهتنم در  ستقوط  .انتد انداخته جهنم بهخود را  خودشاناند و ساخته

 دیت آیموجود هب آخرتو  ایدندر  که یهائعذاب. است نفاقو  کفر یمعن به که است راههیب
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 خودشتان   .شتود یمت  ساخته کفار یبرا کفار دسته ب  ایدنها در و ستم ظلمو  هاجنگمانند 

 نه .ستین هاآن نجات یبرا یراه. شوندیم معذباند ساخته که یجهنمو در  سازندیم جهنم

 خودشتان  هتم  نهببرد و  بهشت به گناهو  کفر خطرا از  هاآن که است ساختهخدا  دستاز  نه

 پتس  .کننتد  توبته خدا برگردند و  تیوال خط به کهدارند  یادراکشعور و  چنان کی خودشان

 ،استت  یعت یطبو  یقهر عذاب کی ،ستمکارانو  کفار یبرا آخرت یهاعذابو  جهنم شیدایپ

در  جمتالت  نیا، کنمیم عذابرا  کفار دیگویمخدا  چه. گر خودشان یبرا خودشان دسته ب

 بهشت ای یزندگ ۀندیآشود و بدانند  دایپ مردم یبرا ییابتدا فهم کی که است نیا یبرا قرآن

 گناهو  کفر ۀجینت بلکه ،ستینخدا  اءیاولخدا و  دسته ب جهنم عذاب کنیول ؛جهنم ایو  است

 ِت  ذ  رِ  ن   صلیل  ی  س   »  جمالتخداوند با  قرآن اتیآجا در  همه. گرددیبرم هاآنخود  به که است

 بته را  جهنم شیدایپ، « 116میِلحللصلالوِ  ِنم»  ۀجل یو «  115ِ  ی ع  ص   و   صل  ی  س   و  » و «  114ب  ه ل  

 کته  یجهنمت و در  ستازند یم جهنم گناهشانو  کفربا  خودشان دیگویم. دهدیم نسبت کفار

ختدا   اءیاولخدا و  اطاعت خط که میبریمخدا  به پناه .شوندیممخلد و  حبساند تا ابد ساخته

 .مینمائ حرکت گناهو  کفر خطو در  میکنرا رها 

و  نیکتافر  متن  دیفرمایم اتیآ یبعضچرا در  متعالخداوند  میبدانتا  شتریب حیتوض یبرا 

 ستتمکاران و  کفتار  کتام  بته را  آخترت و  ایدن عذاب دیگویم ایو  کنمینم تیهدارا  نیمنافق

 ،استت  کفتار  دستت ه بت  آخترت و  ایدن یهاعذاب شیدایپ که یصورتدر   میگوئیم، زمیریم

 جهتنم  بته را  هتا آن متن  دیگویمو  دهدیم نسبت خودش بهرا  هاعذاب نیاخداوند چرا باز 

 قبتول و  انتختاب را  ییختدا  کفاراوالً  که است نیا جواب ؟کنمیم حبس جهنمدر  ایو  برمیم

 هتا بتت  نتد یگویمت  .اشتخاص از  نههستند  عالم اءیاشاز  یئیش که انددهیپرست ایو  اندکرده

و متا را   نتد یآفریمت متا را   عتت یطب ندیگویم ای کنندیم درستما  یبراو ضرر  نفع. ندیخدا

 کته  ریت خ یختدا  یکت یهستتند.   عالمدو خدا در  ندیگویم میقد انیرانیامانند  ای راندیمیم

 خلتق و  ستازد یمت و بالها را  هایبد  شرکه یخدا هم یکی کندیم خلقو  سازدیمرا  هایخوب

 گتر ید عبتارت  بته  ایت  منیاهتر را  هایبد یخداو  گفتندیم زدانیرا  هایخوب یخدا. کندیم

 عقترب مار و  امثال هایبد تمام سازنده که است یخدائ طانیش گفتندیم دانستندیم طانیش

و طتاهر   بیط واناتیح و سازدیمرا  هایخوب که ستیخدائ هم یواقع یخدا. است درندگانو 

. ماننتد  دانندیمخدا  ریغ دسته برا  خلقت کهخالصند  مشرک هایبعض پس .کندیم خلقرا 
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 .داننتد یمت را منشاء اثتر   هاکیشر آنو  تراشندیم کیشرخدا  یبرا هایبعضو  ونیعیطب

و  خداست دسته ب دیآیموجود هب یاحادثههر  کهبفهماند  هاانسان به نکهیا یبراخداوند 

 هتا نعمت یتمام شیدایپ ،خدا باشد کیشر تواندینم یکسو  ندیافریب تواندینم یکسخدا 

 متن سترما و گرمتا را    دیت گویمت و  دانتد یمخود  دست بهرا  خبائثو  باتیط اینقمتها و 

 دیت کنیمت  الیخرا شما  چهآن .کنمیم خلق من همرا  نافع واناتیحو  گزندگانو  درندگان

 هتا دهیپد نیا دیکنیم گمانشما  .ادیز یگرماو  ادیز یسرما. مانند کنمیم خلق من، است

 شودیم واقع خودتان دسته ب که همو شر  ریخ آن. است ریخ هانیا همه کنیول استشر 

 خلقها را آدم که هستم من اشیاصل عامل هم آن ،ستمو  ظلم ایو  احسانو  خدمتمانند 

 عتالم در  هتم  یشتر و  ریخ. کردمینم خلق انسان مناگر  .امداده یآزاد هاآن بهو  امکرده

بتا   هتا یبعضت  دادم یآزادو  قدرت هاانسان نیا بهو  کردم خلقرا  انسان چون کنیولنبود 

 یزنتدگ  ،ختود  یآزادو  قتدرت با  هایبعضو  سازندیم یبهشت یزندگخود  یآزادو  قدرت

خدا  کهنظر  نیااز  کنیول ،و شرند ریخ عامل چهگر  هاانسان پس. کنندیم درست یجهنم

 نیت ااز  استتفاده با  هایبعض ،گذاشته هاآن اریاختدر  لهیوس همه نیاو  ساختهرا  هاانسان

 استفاده خوب  هایبعضو  نندیآفریم، شر کنندیم استفادهسوء  هایروزو  رزقو  هالهیوس

را  آن مقتدمات  کته نظر  نیااز را  هایخوبو  هایبد تمام پس .هستند نیآفر ریخ ،کنندیم

را  نیحست  امتام  دیت زیشتمر و   ندیگویممثالً  .دهند نسبتخدا  به توانندیم ،دهیآفرخدا 

 نیچن کی ،کردینم خلق هم نیحس امام ایو  کردینم خلق یدیزیخدا اگر شمر و  .کشتند

 همته  ختالق  دیگویمدارد.  قبولرا  کانینو  بدان خلقت. خداوند آمدینموجود  به یتیجنا

نتدارد.   قبتول خود  ۀاراد بهرا  کوکارانین یخوبرا و  بدکاران یبد کنیول ،هستم من هاآن

 سازندیم یبهشت یزندگخود  یبراو  دهندیم انجام کین کار خودشان کوکارانین دیگویم

متا   پتس  .ستازند یم یجهنم یزندگ هایبد خلقو با  کنندیم یبدکار خودشان بدکارانو 

 خلقرا  بدانو  کانینخدا  که میده نسبتخدا  به میتوانیم طرف کیرا از  هاانسان اعمال

 میتتوان یمت  گتر ید طترف باشند و از  کرده خلقخود را  بدانو  کانین نکهیا نه است کرده

 هتا یخوب ایو  کنندیمبد  کههستند  هاآن چون. میده نسبت مردم بهرا  هایخوبو  هایبد

 خلتق را و  کفار خلق طرف کیاز  .کندیم ذکررا  هیفرضدو  نیهم هم قرآن. نندیآفریمرا 

 ِ اقن  ل  د خ  ق  ل   : »دیگویم. داندیمخدا  ۀاراد بهرا  نیمنؤم
إ
 متن  یعنی« 117ی  قو  ت   ن  حس  أأ  ف   ا   نس  ل

 کفتار  ختواه  ،هتا انستان  یتمام به مربوط هیآ نیا) دمیآفر کاملو  خوب یلیخرا  هاانسان

 نیبدتر بهاو را « 118ن  ل  اف  س   ل  سف  أأ  هُ دن  د  ر   ُثر » : دیفرمایم گرید هیآ( و در  منؤم خواهباشند و 
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در  شیهتا نمونته  که گرید اتیآدر را  است جهنم همان کهجاها  نیبدتر نیاو  میکشاندجاها 

 آتتش و  ایت دنرا در  جنتگ  آتش کههستند  هاآن دیگویم .داندیم کفار دسته بشد  ذکرباال 

 پرستند یمت از تتو   کفار: دیفرمایم ۀ ذاریاتسور اتیآ. در کنندیم روشن آخرترا در  جهنم

 همتان بگتو   هتا آن جتواب در  ،خواهد بود یزمان چهو  است یک امتیقو  نید حکومتروزگار 

 یبترا تا  کنندیم تیفعالو  کنندیم خرج پول همه نیاو  شوندیم آتش فتهیفر کفار که یزمان

 بته  امتت یقهتا در  آتتش  نیهم کهبسازند و خبر ندارند  نیآتش یهااسلحه ستمو  ظلم ادامه

و  هتا یبد خلقت کنیول خداست بدست هاانسان خلقت حساب نیابا  119.گرددیبرم خودشان

 .انسان بدستها ها و جهنمو ستم ظلم

 کته ختدا   ندیبگوشود و  دایپ مردم افکاردر  یسئواالت که بحث نیا لیتکم یبرا همو باز  

و  ایت دن یهتا عتذاب  یگرید آن ایو  سازدیم جهنمخود  یبرا گناهو  کفردر اثر  یفالن داندیم

شتود و   کتاران  تیمعصت  تیمعص مانعدارد  قدرت کهخدا  ،کندیم دیتولخود  یبرارا  آخرت

 یمتانع  کفتار  کفرو  نیظالم ظلم راهقدرتمند سر  یخدا نیاچرا  ،شود کفار کفر مانع نیهمچن

ندارد شتمر و   قدرتخدا  ایآشود.  کافرنتواند  کافر ایو  کند ظلمنتواند  ظالمتا  کندینم جادیا

را از  هتا آن ایت و  کندنابود  تیجنا به اقداماز  شیپرا  تکارانیجنا ریساو  ملجم ابنو  ادیز ابن

 گنتاه  متانع  توانتد یمخدا  که یصورتدر  ؟کنند ستمخدا  بندگان بهباز دارد تا نتوانند  حرکت

و  ظلتم در  را و آنهتا  کندینم جادیا هاآن راهسر  یمانعشود چرا  ستمکاران ستمو  گناهکاران

 ستاخته  آخترت و  ایت دندر  یهتائ آتشو  هاتیجنا نیچن کی جهینتتا در  گذاردیمآزاد  ستم

 کته  یموجودتنها  .است دهیآفر آگاهرا آزاد و  انساناوالً خداوند  که است نیا جواب ؟شودیم

 . است انسان نیهم، شناسدیمو ضرر  نفعو  داندیمو شر  ریخ. است آگاهو  عالم

 ؛انستان  نته  کنتد  خلق وانیح یستیبا ،ردیبگ انسانرا از  یآزادو  یآگاه نیااگر خداوند  

 هتم  فیت تکل .فهمندینمو ضرر  نفع هاآنندارند.  اریاختو  ارادهخود  یکارهابر  واناتیح رایز

 رایت ز ؛جهتنم  نته  استت مقدر  هاآن یبرا بهشت نهندارند  تیمحکوم هم امتیقندارند و روز 

 خواهتد یمت خداونتد   کنیولت  ؛ختدا بودنتد   دستت و ابزار  اسباب .اندنداشته یآزادو  یآگاه

 ،یزنتدگ در  هتا انستان  هتدف ختدا و   هدف رایز ؛باشد داشته آگاهو  عارفو  عالم یموجودات

 یبهشتت  یزندگرا  آن که است معرفتو  علمبر مدار  کردن یزندگو  معرفتو  علم به دنیرس

 متردم  علتم را  آخترت و  ایت دن مشتکالت . است مشکالت ۀهم الحلّ ،معرفتو  علم. نامندیم
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 .کُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ



 

 

 بتزرگ  عامتل  هتم  مردم علم و و بالها هابتیمص بزرگ عامل مردم جهل. کندیم برطرف

را  هتا انسانباشد  که یتیفیکهر  به شودیم واجببر خداوند  پس. است شیآساو  یسالمت

 یبترا  یبهشتت  یزندگ کامل معرفت شیدایپبرساند تا بعد از  کامل معرفتو  یآگاهو  علم

 یبندگو  اطاعت قیطراز  یاعده .شوندیم میتقس فرقهدو  به هاانسان نجایاشود. در  ریدا

و  هتا تیمعصو  گناه نیا رایز ؛تیمعصو  گناه قیطراز  هم یاعدهو  رسندیم معرفتو  علم

 یضترر هر  ندیگویم .آموزدیم هاانسان به. است آموزندهها و ضررها و خطرها و ستم ظلم

و  شتوند یمت  ستتم و  ظلمو  گناهو  کفر ۀفتیفر که یئهاانسان نجایادر  .کندیم ادیز یعقل

خدا  ای که شودیم ریداامر  ،دانندیم ستمو  ظلمو  تیجناخود را در  یخوشبختو  سعادت

 ایت شود و  واقع ستمو  ظلمنباشد تا  یادیز ابنو  یدیزیشمر و  گرید که کندرا نابود  هاآن

در  هتم  تیت فعالو  کتار  لیوساآزاد گذارد و  گناهو  کفر راهرا در  تکارانیجناخداوند  نکهیا

 کفر خطو  دانندیم تیمعصو  گناهخود را در  یخوشبخت که هاآنقرار دهد تا  هاآن اریاخت

 جینتتا  بته شوند تا  مشغول گناهو  کفر به ،شناسندیم تیبشرخود و  سعادت خطرا  گناهو 

و  گنتاه  رایز ؛برسند است آخرتو  ایدن یهابتیمصضررها و خطرها و  همان که گناهو  کفر

 تیمعصت و  گنتاه هرگتز از   .استت  آخترت و  ایدن یخطرهاضررها و  شیدایپ راه ،تیمعص

و  قتل. است انسان ییآبرویبو  ذلت راه یدزدد. یوجود آهب سعادتو  یخوشبخت تواندینم

و  هتا عتداوت  نیت او  استت  هاانسان نیب یدشمنو  عداوت شیدایپ راه ،گرید یهاتیجنا

. کنتد یمت را نتابود   انسانو اعتبار  عزت .آوردیموجود هب ذلتو  یخوار عاقبت هایدشمن

و  کفتر  قیطراز  که دندیفهمو  دندیرس تیمعصو  گناه جینتا به آنکهاز  پس کاران تیمعص

 ،اندبرده نیبخود را از  یانسان شرفاند و خود ساخته یبرا هایبدبختو  هابتیمص چه گناه

 .شتود یمت  دایت پ هتا آن یبترا  حالتدو  ،خود روبرو شدند گناهو  کفر جینتابا  که نجایادر 

و  کننتد یمت  توبهو  گردندیمخدا بر پناه بهو  خورندیم سرضررها و خطرها  نیااز  یاعده

 جوانتان  یبعض. است بخشاتیح هاآن یبرا بودهضررها و خطرها  آن ۀجینت که توبه نیهم

 بته  یبعضت و  کننتد یمت  ترکرا  تیمعصو  گناهو  شنوندیمرا  ناصح حتینصابتدا  هماناز 

 ایت  افتنتد یمت  زنتدان  به. روندیم سرقتو  یدزد راه به ،دهندینم گوش ناصحان حتینص

 توبته . شتود یمت  هتا آن ۀتوبت  باعثو  هاآن برگشت ۀیما ،هاتیتنب همانو  شوندیم هیتنب

 تیت جناو  کفتر از  هتم و تقتوا   متان یا اهتل  یطرفو از  شودیم اصالح کارشانو  کنندیم

 دایت پ شوقو  ذوق شتریبخدا  اطاعتو  یدار نیدو در  آموزندیم عبرت درس تکارانیجنا

 اهتل  یکت ی .است آموزنده فهیطادو  یبرا گناهو  کفر جهینت. در کنندیم اطاعتو  کنندیم

 گریدو  شوندیم ترمحکمخود  نیدو در  رندیگیم عبرت درس کفار کفراز  کهو تقوا  مانیا



 

 

 ختورد یمت  واریت د بته  سرشتان و  شوندیمروبرو  تیمعصو  گناه خطراتبا  که یکارانتیمعص

 واقتع عفتو ختدا    مشتمول و  شتود یم اصالح کارشان توبهدر اثر  .کنندیم توبهو  گردندیمبر

 عذابشتان  و کنندینم توبه مرگ دمتا  و دهندیم ادامهخود  گناهو  کفر به هم یاعده. شودیم

 دایت پ هتا آندر  یتحول ،جهنمدر  عذابو  حبس هامدت. بعد از شودیم منتقل آخرت عالم به

 شیگترا  حالت .مانندیم جهنمتا ابد در  هم یاعده. شوندیم واقععفو خدا  مشمولو  شودیم

و  گنتاه  نکته یا بته نظتر   پس. کنندیم دایپ یابدخلود  جهینتدر  .شودینم دایپ آنهادر  توبهو 

و  کنتد یمت  متنبته را  هتا آن عاقبت ،هستند تیمعصو  گناه عاشق که یکسان یبرا هاتیمعص

 منؤمرا مانند  گناهکارو  کافرخداوند  که است نیا. بهتر کندیم ترمحکم همرا  نیمنؤم مانیا

 و برگردد. کند توبه گناه خطرات بهدر اثر برخورد  دیشاآزاد بگذارد تا  عیمطو 

 نیت ابهتتر از   ،کننتد  توبه دیشاتا  کاران تیمعصخدا با  کردنو مدارا  فرصتو  مهلت نیا 

 هتم  یکسان. است نکرده خلقرا  هاآن ییگو کهباشند  چنانو  کندرا نابود  هاآنخدا  که است

 یانستان  ارزش گتر ید ،شتوند یم محبوس جهنمدر  عاقبتتا  دهندیم ادامه گناهو  کفر به که

آزاد شتوند   هتم اگر  کهو گناهند  کفر غرق چنانآن رایز ؛کند رحم هاآن بهخداوند  کهندارند 

شتوند   توبه به موفقتا  شوندینم هیتنب. است بوده االتیخو  خواب جهنم آن ندیگویم همباز 

و  متان یا راهرا در  کتافر و  منؤمخداوند  که است نیابهتر  پس ند.خدا برگرد اطاعت خط بهو 

 ثمر برسانند. بهخود را  یجهنمو  یبهشت یزندگ ،فهیطاآزاد بگذارد تا هر دو  کفر

 

  :ندبه یدعا ریمسدر  تیبشر یعلم و یفکر حرکت

 

خود را  یعلمو  یفکر حرکت ،اءیانب حرکت خط ریمسو از  ندبه یدعا ریمساز  نجایادر     

 دایت پمقصد را  نیآخرتا  گریدشهر  به یشهرو از  گرید یروستا به یروستائاز  .میکنیمآغاز 

 حرکتت  و تکامتل  را در مسیر ترقی تیبشر که یتعالو  تبارکخداوند  میبدانو  مینیببو  میکن

 که نباشیم شیرازی مانند حافظ ؟مقصد کجاست و آخرین بردیمکجا  را به هاآن عاقبت ،داده

متا را   که دانمینم ولیکن ،شنومیمرا  کاروان و درای زنگ ،کنمیم حرکت در کاروان دیگویم

 :دیگویمدر شعر خود  .برندیمکجا  به

 کته  قتدر هستت   این                                        کجاستمقصود  منزلگه که ندانست کس  

 کته  بینتیم و متی  میشنویمرا  بشریت کاروان قدر صدایما همین یعنی   آیدمی جرسی بانگ

 برنتد یمت کجتا   و متا را بته   کجا هست مقصود را که منزلگاه ولیکن ،هستند در حرکت هاآن

 مناسبت همین اید و بهبوده قرآن آیات حافظ شما که گوئیممی شیرازی حافظ . ما بهدانیمنمی



 

 

 ازتفستیر امتام صتادق ع ختوب     ءسبا ۀرا در سور آیه اگر این ،اندداده لقب شما را حافظ

 و شتاید هتم   دیکردیم احساس کاروان مانند حرکت مقصود را هم منزلگاه ،بودید دانسته

 ولتیکن  ،است نموده حرکت آن سویو به است و دانسته را شناختهمقصود  منزلگاه حافظ

و  کنتد یمت  بیتان  کیفیتت  نایت  را به کاروان حرکت ،ذوقی و لطائف شعری محسنات برای

در اشعار دیگر  میکنیم زیرا مشاهده ؛مقصود کجاست منزلگه ندانست که : کسدیفرمایم

 :دیگویم .کندیم تشبیه یوسف حضرت را به زمان و امام است زمان منتظر امام

 شتود روزی  اختزان  ۀکلب                            مخور غم کنعان باز آید به گمگشته یوسف 

او ظاهر شتود و   وقتی که است زمان امام ،گمگشته از یوسف منظورش مخور  غم گلستان

و  و قتتل  هتا مترض و  و مترگ  هابتیمصو  هاغم تمام ،دهد تشکیل انسانی الهی حکومت

ختدا و   بزرگوار حکومت آن والیت . پسکندیم پیدا او خاتمه ها در زمانکشتارها و جنگ

تفستیر   بر طبق ءسبا ۀسور ۀآی همین دلیلش .مقصود است منزلگه همان .خداست والیت

 به را از روستائی هاانسان حرکت ،شریفه ۀآی . خداوند در ایناست السالم علیه صادق امام

بتا   شتهرهای  آن بته  کته  تا روزی کندیم شهر دیگر ترسیم به دیگر یا از شهری روستای

ُ ا ب  لن لع  ج  و  »  :دیت فرمایم .شود برطرف هاآن زندگی برسند و مشکالت برکت  ير  ِلُقل ن  ب ل و   میلن 

ر  هی ا اكن  ر  َ   ت  ِل ی   ة  ر  اه  ظ   ري  قُ  ف  هی ا ِلسر رن  ف  لأ م   ا  میر أأ  و   ل  ا  ی  ا ل  هی  وِ ف  یُ س  و  ق در ن  ن 
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در  تا متردم  ایمقرار داده ظاهر و نمایانی روستاها و شهرهای با برکت شهرهای و آن مردم

 شتریفه  ۀانند. آیبرس برکتبا شهرهای آن نند و خود را بهمسیر روستاها و شهرها عبور ک

ختود   نیست زندگی ۀادام محل که زندگی از بیابان که کندیم تشبیه کاروانی را به بشریت

 شتهری  بته  روستا تا عاقبت آن روستا به از این ،شهر آن شهر به بدهند. از این را حرکت

. ظتاهر  رسندیم آل ایده زندگی و به شودیم حل هاآن مشکالت در آنجا تمامی برسند که

 هتا انستان  کته  دانیمرا می این .کندیم ترسیم را در نظر مردم دنیایی یهاکاروان این آیه

مانند سرماها و  طبیعی جا با حوادث همه که در جائی .شوندیم خلق زندگی ابتدا در بیابان

 ،و کشتتار روبترو هستتند    مانند قتتل  انسانی حوادثو یا  و حیوانات گرماها و یا حشرات

 هاآنها ها و حادثهقهراً مصیبت .نیست خبری هاآن برای و آسایش ندارند و از رفاه امنیت

تتا   کنندیم را و شهرها را عوض هایزندگلذا  .بهتر و بهتر بروند جای به که کندیمرا وادار 

 فقتط  کته  تفسیر ظاهری این ولیکن ؛ندباش و امان صد در امنصد در  برسانند که جائیه ب

 یتک  قرآن . آیاتنیست و علمی صد در صد عمیق ،کندیم را ترسیم دنیائی هایمسافرت

و  عمیتق  معتانی  و یتک  استت  درک قابل کس همه برای دارد که و ظاهری سطحی معانی
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 و ائمه کنندیم را درک معانی آن برجسته یهاانساناولیاء خدا و  فقط دارد که و باطنی علمی

و  اختیتار علتم   در را هتم  باطنی معانی آن ،دانندرا می قرآن ظاهر و باطن که السالمما علیهم

 ،انتد کرده توصیف چنانکه .بسیار عمیق است کتابی باور کنند قرآن تا مردم اندگذاشته دانش

 قرآن علمی عجائب یعنی «121هُ بُ ِئ  ر  غ   نق ض  ت  ل   و   هُ بُ ائ  ع    فن  ت  ل   ،یق  ع   هُ نُ ط  َ   و   یق  ن  ِ   هُ رُ اه  ظ   ِ  ر ِلُقرأ    » 

. در تفستیر  شودینم هرگز کهنه آن و عجیب غریب و معانی است ، نامتناهیرسدینمآخر  به

 ستنت و  اهتل  اعظتم  امتام  کته  و ابوحنیفه السالم علیه صادق امام بین بحثی شریفه ۀآی این

 منصتور  ،بتود  الستالم  علیته  صادق امام از شاگردان را که حنیفهابو .پیدا شده است جماعت

تتو   بترای  ؟(د )صمحمت  از جعفتر بتن   کمتتر داری  تو چتی  ،او گفت احضار کرد و به دوانیقی

 .در محضر تو حاضتر شتوند   تا مسلمانان دهمیم تو پول ردهایگشاه بو  سازمیم دانشگاهی

 بته  او هتم  .در اختیتار او گذاشتت   زیادی پول .شود خلوت پیدا کند و بازار امام بازار تو رواج

 درس آمتد کته  می محضر ابوحنیفه به هر کس .کرد خود را شروع و بحث خود درس ۀعقیده

دو دینتار   ،برود صادق امام درس به دادند و هر کسمی او حقوق دو دینار طال به ماهی ،بخواند

از  ابوحنیفیه اند و شاگردانشده کم صادق امام شاگردان کردند. در نتیجهمی طال او را جریمه

 بته  و جماعتت  ستنت  اهل هم دادند. االن لقب اعظم هزارها بیشتر و باالتر رفتند و او را امام

 امام خدمت ابوحنیفیه این .ندیجویمخدا  به و تقرب روندیم ،در بغداد است قبر او که زیارت

خود را مجتهد و  که تو هستی یعنی؟   ِلعلِرق ِهلل فقیه ِنت  او فرمود: به رسید. حضرت صادق

 امامتت  دارند. مرا بته  اینطور عقیده مردم .هکذا یزعمون :کرد عرض ؟دانیمی عراق اهل امام

 ایتن  به قرآن .قرآن کرد از روی عرض ؟یدهیمفتوا  چه فرمود از روی اند. حضرتکرده قبول

از تتو   ایآیته  فرمود من . حضرتکنمیمو تفسیر  فهمممی .ندارد الزم و بحثی درس ،سادگی

 و بلن وجعلنلا بیلنم«  ۀآی همین حضرت .کرد بپرسید عرض .دانیآنرا می عنیم ببینم پرسممی

 کته  آیته  این ،اهلل رسول بن کرد یا عرض ؟چه یعنی آیه د و فرمودند اینکردن را مطرح«  ِلقري

 فرمود همین . حضرتبپرسی مشکل از آیات یخواهیم کردم خیال .است و آسان ساده خیلی

 .دهتد یمت قرار  خطاب را طرف هایحاجخداوند  .است کرد معلوم . عرضرا معنا کن ساده آیه

 اجیتان ح ،کنتد یم شهر حرکت این به که کاروانی .است معظمه ۀمک ،آیه در این برکتشهر با

از  کته  دهدیمدستور  هاآن هب شریفه ۀآی خدا در این .روندیمخدا  ۀخان زیارت به هستند که

 برویتد کته   مکته  به از راهی بلکه ،نکنید حرکت مکه سوی و عور به لخت یهاابانیبکویرها و 

کنیتد و   بتوانید استتراحت  و برسید و شهری دهی به هر روزی .دارد زیادی و شهرهای دهات
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 و جتانوران  گرانگرفتار غارت ،کنید و کویرها حرکت هاابانیباگر از  .باشید و امان در امن

 .دیشویم

از شتهرها و روستتاها    که حاجیان به شریفه ۀآی خداوند در این فرمودند پس حضرت 

 کرد کته  و امانند. عرض و در امن . بروند و برگردنداست داده امنیت ۀوعد ،کنندیم حرکت

 انتد و راهزنتان  شده غارت در راه حاجیان فرمودند چقدر زیاد حضرت .اهلل رسول یابن بلی

، استت  و امان تو شهر امن ۀعقید به که کعبه ۀخان اند و چقدر زیاد در همینتهرا کش هاآن

را  هتا آن نعش .کردند عام قتل ،را در مکه هزار حاجی سی اند. قرامطهشده کشته حاجیان

بردنتد و چقتدر بستیار     مستجد کوفته   انداختند. حجراالسود را دزدیدند به زمزم چاه به

 . است شده واقع هاتیجنا

و  دهتد یم امنیت ۀوعد مردم به که است دا دروغخ ۀیا وعد بگوئیم ر اینجا مجبوریمد 

را  یتک  کتدام  بگو ببینم ؟تاس و یا تفسیر شما غلط دهدیم حرکت کعبه سویهرا ب هاآن

 ؟است یا تفسیر شما غلط است وغخدا در ۀوعد ؟بگوئیم

مجبور  .کندنمی وعده زیرا خدا خلف ،است خدا دروغ ۀبگوید وعد نتوانست ابوحنیفیه 

با  که چیست شریفه ۀتفسیر آی پس ،کرد و در انتها عرض است غلط شد بگوید تفسیر من

 .کترد  بیتان  ابوحنیفیه را برای آن تفسیر واقعی در اینجا حضرت ؟باشد خدا درست ۀوعد

 زنتدگی  آن بته  هتا انستان  تکاملی حرکات ،و مسافرت حرکت فرمودند منظور خدا از این

و  در مستیر علتم   بایستی هاانسان. است داده وعده کس همه خداوند به که است لیآایده

 یتک  را که و موجود زمان زمان هایزندگی و دانستن و فهمیدن و آفریدن و ساختن عمل

دهند تتا   خود ادامه حرکت سر بگذارند و رها کنند. همینطور به پشت ،است ناقص زندگی

 برسند. منظور از شتهرهای  است بهشت و زندگی فاضله ۀمدین که با برکت شهرهای آن به

( محمتد )ص  متا آل  و حکومت والیت، « فهیلا َركنا ِلت قري » دیفرمایمخداوند  که بابرکت

انتد و در  شتده  ما ملحق به که . کسانیاست برکتشهر با ما همان و حکومت والیت .است

 تمتام  بته  و حکومتت  والیت این رۀدر دای ،اندما استقرار پیدا کرده و حکومت والیت ۀدایر

و  هتا آنو فکتر   هتا آن هستند. دین و امان و در امن رسندیمخود  و معنوی مقاصد مادی

 چنتان  .کننتد یمت پیدا  و ایمانی و علمی فکری امنیت .شودینم غارت هاآنو شعور  عقل

و  دهتات  و معنتای  کنتد یمت  معرفتی  هاآن را برای بهشتی خداوند زندگی خواهند بود که

خود کنید و  حرکت راه توی از روستاها و شهرهای دیفرمایمخداوند  که راه توی شهرهای

 مکتب و راهنمایان دانشمندان راه توی روستاها و شهرهای آن ،برسانید برکتشهر با را به

را از متا   دینتی  و دانتش  علم ،شوندیم ما هدایت ما و مکتب دین به که ما هستند. کسانی



 

 

روستتاها و   ،البیت ما اهل مکتب علماء و دانشمندان . همینرسانندیم دیگران و به رندیگیم

و  نقتص  و از مراحتل  زندگی از بیابان خواهندیمخود را  که هستند. کسانی اهر توی شهرهای

ابتدا بتا علمتا و    بایستی .را از ما بگیرند حرکت خط ،برسانند لآایده زندگی به و ناتوانی لجه

 را کته  چته آنبگیرند و باز  هاآنخود را از  و دانش بگیرند. دین تماس مکتب این دانشمندان

و  عتالم  دهنتد. از ایتن   خود ادامته  سیر و حرکت به ،اندیاد گرفته هاآناز  و انددانسته هاآن

 آل قرار گیرنتد کته   باالتر تا در انتها در وضعی عالمی به عالم دیگر و از آن عالم آن مجتهد به

در  و بشناستند  آلایتده  و زنتدگی  برکتشهر با  انعنو را به السالماطهار علیهمائمه پیغمبر و

 طترف  خود را به حرکت کیفیت این به که قرار گیرند. انسانهائی هاآن و حکومت والیت ۀدایر

و ستایر   با دشمنان و از تماس کنندیم شروع مکتب این از مسیر علما و دانشمندان هاامامما 

و از مستیر   رندیگیم فاصله از کفار و منافقین که از روزی ،کنندیمپرهیز  و منافقین گمراهان

و  و عقلشان ، دینشانکنندیمما آغاز  سویخود را به فکری حرکت ،مکتب ما و علمای مکتب

و شتعور   عقتل  و دزدان دیتن  گتران . غتارت استت  و امتان  در امن هاآن زندگی هایسرمایه

 ،انتد را رها کرده حرکت خط این که کسانی ولیکن ،کنند را غارت هاآن و عقل توانند دیننمی

ماننتد   .برستانند  لآایتده  زندگی خود را به خواهندیم هاملتو سایر  هامکتباز مسیر سایر 

 هاابانیباز  و گذارندیماز مسیر شهرها و روستاها را کنار  حرکت هستند که مسافرینی همان

 راهتزن  و یا دزدان روندیم از بین و تشنگی قهراً یا در اثر گرسنگی .کنندیم حرکتو کویرها 

 .رسانندیم هالکت را به هاآنو  کنندیم او را غارت و جان مال و درندگان

 و امتان  قرار بگیرد حتمتاً در امتن   شرایط در این هر کس که شریفه ۀتفسیر آی است این 

و  عقتل  ،پیتدا کنتد   انحتراف  . هر کسرسدیمما باشد  والیت که و امانی شهر امن و به است

 و تکتاملی  عملتی  ختط  ترستیم  ،کیفیتت  این به . منظور از تفسیر امامشودیم غارت دینش

 کته  حقیقتت  ایتن  کشف خود برسانند. برای مطلوب زندگی خود را به تا عاقبت هاستانسان

دایتر   هتا آن بهشتتی  رسند و زندگیمی مطلوب زندگی آن به زمانی و در چه چگونه هاانسان

اگر  السالم علیه قائم تا روز ظهور امام و آیندگان را از گذشتگان هاانسان شما تمامی ،شودیم

 در فکرتان کاروانی یک صورتبهرا  هاآنشما  ولیکن ،انداند و خوابیدهآمده نوبت به نوبت چه

 هتا آنبا  با شما هستند و  شما هم االن گذشتگان تمامی کنید و اینطور تصور کنید که مجسم

 هاآن ولیکن ؛اندنشده ندگیاند و وارد زدنیا نیامده هنوز به گرچه هستید و همینطور آیندگان

 آیندگان هم کنید که فرض با خودتان را هم هاآنمانند شما هستند.  و رفتن از نظر آمدن هم

 در دل و بدن از نظر تن گر چه گذشتگان و هم دیکنیم زندگی زمان در این با شما هستند که



 

 

 چته آنو  هتا یبتد هتا و  و شعور و خوبی و عقل از نظر آثار زندگی اند ولیکنخوابیده خاک

 اند با شما هستند.اند و ساختهکرده اند و عملدانسته

 نبیتاء در وجتود ختاتم   ا ۀ. آثار همابدانشان به اند نهزنده آثار و اعمالشان به هاانسان 

 زنتده  حضترت  بعد از آن و علمای هاامامدر وجود  پیامبران و آثار خاتم است االنبیاء زنده

 زمتان  یهاانساندر وجود  ،گذشته یهاانسان و عملی و علمی طور آثار فکریهمین .است

. استت  نرفتته  باشد از بتین  ،باشد یا باطل حق ،از آثار گذشتگان اثری . هیچمتمرکز است

 ختود را بته   و دانتش  و صتنعت  علتم  خود را و همچنین آثار کفر و گناه کفار و گناهکاران

 همتین  به و پاکان و علماء و نیکان منینؤاند. ماند و خود از دنیا رفتههداد تحویل آیندگان

بعتد از   نستل  خود را به هایو تجربه و دانش آثار خیر خود را و افکار خود را و علم کیفیت

 ۀمجموعت  ،هستتند  که و مقامی وضع موجود در هر اند. نسلاند و از دنیا رفتهخود سپرده

 هستند. گذشتگان آثار و افکار و اعمال

ها و بدی هم عالم بدان .اندگرفته ارث به ها را از گذشتگانها و نیکیخوبی عالم نیکان 

 خودشتان  در زمتان  هتا آناند و ختود  گرفته ارث به را از گذشتگان کفر و گناه هاینقشه

 و آثارشتان  اعمال به هاانسان اگر باور دارید که پس .هستند از آثار گذشتگان ایمجموعه

 یهتا انسانوجود  در ظرف ،عالم گذشتگان تمامی معتقد باشید که ،ابدانشان به اند نهزنده

ختود   گذشتگان سراغ به هر انسانی شودیم که روز قیامت کیفیت همین اند. بهزنده زمان

 شوند. او زنده پدر و مادر و یا اجداد و فامیل که خواهدیماز خدا  .رودیم

د. انت ما با ما موجودند و زنده در زمان گذشتگان تمامی که است مسلم این حقیقت پس 

. کیفیتت  همتین  به شما هم ،هستم و اجدادم و افکار پدر و مادرم از اعمال ایمجسمه من

 ،استت  پیتدا کترده   و حیات زده ما جوانه پدرها و مادرهای ۀما از شجر ابدان که طورآنهم

 شتما متردم   . پساست ظهور رسیده ما به از افکار گذشتگان کیفیت همین به افکار ما هم

کجتا   بته  از نظتر فکتر و عقیتده    شدید قرار دهیتد کته   مراقبت خود را کامالً تحت زمان

انتد و  کجا رستیده  به و صنعت از نظر علم .در کجایند و عدالت اند. از نظر حکومترسیده

 هبت  گذشتگان به نسبت هاآن هستند. زندگی وضعی در چه و دانش همینطور از نظر درس

موجتود و   یهتا انستان را در وجتود   گذشتگان اگر توانستید موجودیت ؟است کیفیت چه

 تکامتل  در خط و آیندگان موجودین جا همراه همین ،دارید نگه کنید و زنده سممج آینده

ود را در برابر خ با برکت شهرهای از آن و یا سیمائی کنید تا شاید بتوانید دورنمائی حرکت

تتا در   میزنت یمت  مثلی تکاملی اجتماعی حرکت این و ترسیم توضیح کنید. برای مشاهده

 ستوی  دنیتا بته   طرف از آن کنید قطاری شود. شما فرض روشن مطلب حقیقت مثل ضمن



 

 

 ،کنتد یمت  حرکتت  در راه قطتار کته   . ایناست بسیار دور و طوالنی راه .کندیم حرکت کعبه

و یا  بیداران در برابر چشم خوابیدگان بیدار. ولیکن خوابند و بعضی قطار بعضی این مسافرین

 در میان و بیداری خواب .کندیم حرکت کیفیت همین اند و بیدارند. قطار بهزنده هاآنیا فکر 

 کته  هاآنمقصد رسید  قطار به که . وقتیشوندیم وارد کعبه که دارد تا روزی ادامه مسافرین

 ،هتا بچته  .را زن ،و شوهر کندیمشوهر را بیدار  ،. زنکنندیمبیدار  را هم بیدارند، خوابیدگان

را بیتدار   خوابیتدگان  بیتداران  کیفیت همین و بهرا خود  هایبچه ،پدر و مادر و یا پدر و مادر

 از قطتار پیتاده   بتا هتم   تمامشان . در اینصورترسیدیم کعبه به کنید که حرکت که کنندیم

 کاروان مانند یک بشریت کل برای همینطور زندگی .شوندمی و امان و وارد شهر امن شوندیم

 بشتریت  حرکت ،کیفیت همین به سخنرانی ( در یک)ص اکرم رسول . حضرتاست در حرکت

 کردند. فرمودند: مترسی آینده سویهرا ب

ر  یُمُ أأ ر   دق   و   یع  س    ُک ب   یُ ِلسر و   ... ةم دن  هُ  ِر  د   ف   نُم ِ   اُس ا ِلنر ُّی  ِ   » ر   ار  ِلنر  و   یل  ِلل مُس و  ِلق م  ِلشر  یا   بل  یُ  و 

 «  122برصه جال فلیجل ودم وعُ م   ُکّ  ب   ا   ی  ت  ی   و   عیدم ب   ُکر  َ   ّر  ق  یُ  و   یدم د  ج   ُکر 

 متردم  ای ،. فرمودندشودیم داده توضیح مطالب ،احتیاج اندازه به که است طوالنی خطبه 

ه دو لشگر بت  میان صلح خیمه .است دارالصلح مانند خیمه که دیکنیم زندگی ایشما در خانه

 جنتگ  ۀمتارکت  برایتا  شوندیم هر دو لشگر آنجا جمع . سرانجنگ ۀمتارک برای ،شودیمپا 

. صتلح  خیمته  یعنتی  نامنتد یمت  را دارالهدنته  خیمته  آن .برقرار نمایند کنند و صلح مذاکره

و  صتلح  ،شما و خدا و اولیاء خدا بین دارد که دوام میزانی شما به دنیائی زندگی این دیفرمایم

 رهبتری  ختدا را بته   خدا کنار بگذارید و دیتن  خود را با دین و نزاع جنگ .قرار شودبر آشتی

 با سرعت آخرت سویهشما ب زندگی کاروان دیفرمایمبعد  ۀشوید. در جمل بشناسید و تسلیم

 برستاند. دلیتل   شهر آخرت تا به بردیمبا خود  ،بخواهید یا نخواهیدرا  و شما کندیم حرکت

نتو و یتا    یهتا انقتالب  ،نتو  هایحادثه دیکنیم مشاهده که است شما این و مسافرت حرکت

 سویهو ب دیگذاریمسر  ها را پشت. زندگیشودیم و جدید در نظر شما کهنه تازه هایزندگی

و  شتود یمت  شما نزدیتک  دور به یهاسال که دیکنیم . مشاهدهدیکنیم بهتر حرکت زندگی

دهیتد تتا    خود را جلوه دید خود را و بصیرت پس .شودیماز شما دور  و یا نزدیک حال زمان

 مقصد بشناسید. حقیقتاً زنتدگی  سویهب مسافرت در خط کاروان یک صورتبهخود را  زندگی

 و بتدکاران  بتدان  و برای است و آسایش رفاه یسوهب تکاملی حرکت یک نیکان برای هاانسان

جتا در مستیر    . همته است و عذاب جنگ سویهب و قهقرائی یا تسافلی تنزلی حرکت یک هم

و  و صتفا و آستایش   صتلح  ،نیکان و در مسیر زندگی شودیمو کشتار پیدا  قتل ،کفار زندگی
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 ۀمدینت  که شهر بابرکت آن به که ارد تا روزید ادامه زندگی در کاروان حرکت . اینآرامش

 آنجتا رستید کته    به زندگی کاروان برسند. وقتی است فاضله ۀو یا مدین است سولر علم

در قطتار   هستند که انسانهائیشدند مانند  زندگی وارد آن که حتماً خواهد رسید، کسانی

 را کته  مردگان ،شدند آخرت وارد زندگی که هاآناند. اند و نخوابیدهبیدار نشسته مسافرت

کنید  گویند حرکتمی هاآن . بهکنندیمبیدار  ،هستند در قطار مسافری مانند خوابیدگان

قطتار   داختل  بیتداران  نید، صدایک حرکت جمالت . اینرسیدیم لآشهر ایده به .رسیدیم

 در قطار که بیداران که طورنا. همشوندیم قیامت ۀوارد درواز که زندگانی ا صدایو ی است

و اند شده قیامت ۀوارد درواز که بیدارانی ،کنندیمرا بیدار  اند خوابیدگانمقصد رسیده به

 مردگان شدن زنده . خداوند کیفیتکنندیم زنده را هم مردگان ،اندرسیده شهر بهشت به

ر ِ  » : دیفرمایم .کندیم ترسیم ۀشریف ۀآی را در این  سیخدا ک یعنی، « 123یلدُ ع  یُ  و   ءُ بلد  یُ  و  هُ  هُ ن

مقصتد   سوی به زندگی را در خط و مردم کرده شروع هاانسان ۀوسیلرا به زندگی که است

 آلایتده  زنتدگی  ستوی هرا بت  کتاروان  ایتن  دو مرتبه که است و خدا کسی انداخته راه به

 تشتبیه  گوستفندانی  ۀگلت  بته  ،آخترت  زندگی را به هاانسان زندگی گرداند. برگشتبرمی

ا تت  بردیمزار  علف و به دواندیمرا  هاآن در حرکتند. چوپان چوپان پیشاپیش اند کهکرده

 سر برگردانتد. در اینجتا کته    پشت یا به دیگری طرف ها را بهاجبار پیدا کند آن که زمانی

انتد آختر   بتوده  اول که گوسفندانی ،گرداندبرمی آغلشان طرف به را دو مرتبه گوسفندان

 بته  . جمعیتت گذشتته  یهتا زمان به برگشت یعنی .آخرند اول که و گوسفندانی شوندیم

در  زنتدگی  نیترکامل اصطالح یا به زندگی و آخرین زندگی بهترین سویهب کیفیت همین

 ماننتد نستل   کننتد یم جلوجلو حرکت که ییهاآنو  کاروان پیشتازان که . زمانیحرکتند

را در  هر انستانی  که کندیمپیدا  و عظمت قدر وسعتآن مقصد رسیدند، زندگی موجود به

 زنتدگان  و قتدرت  ثتروت  نهایتبی در این .دهدیمقرار  و حرکت و قدرت ثروت نهایتبی

 آن شتوند. دکترهتای   ملحتق  هاآن به هاآن و گذشتگان پدر و مادرشان که کنندیمآرزو 

 با آن در اختیار دارند که دوا داروئی ،هستند السالماطهار علیهمائمه آنها در رأس که زمان

بتا   در ارتبتاط  هاگورستان. گردانندیمبر زندگی و به کنندیم را زنده دوا و داروها مردگان

 در انتظار بهترین .اندخوابیده هاتخت ها رویمریض که است دکترها مانند بیمارستانی آن

قبرهتا و   برگرداننتد. ایتن   زنتدگی  کنند و به را معالجه هاآنتا بیایند  متخصص دکترهای

ه بت  هتا آن حیتات  داروی .اندخوابیده آن روی هاضیمر که است خوابی گورها مانند تخت

 مانند همان زمان باشند. ظهور امامو اولیاء خدا می دیگر و پیامبران و ائمه زمان امام دست
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 دهندیم را تشخیص را دیدند مرض مریض اینکه محض به که ستا متخصص حاذق دکترهای

 گردانند.برمی زندگی او را به مختصری و با داروی

 « 124اوت   م   عد  ب   رض  ِلأ  ي  حیُ  للا    ر أأ ِ موُ ِعل   » فرماید:خداوند می 

و  و ختاک  آب یعنتی  زمین ۀ. کرکندیم زنده را بعد از مرگ خداوند زمین بدانید که یعنی 

از دنیتا   تتاریخ  یهاانسان. است زمین یهاانسان مرگ به زمین مرگ .ندارد مرگ ،و دریا کوه

 ۀدرواز بته  کته  تا زمانی ،کیفیت همین به زمان یهاانساناند. خوابیده خاک در دلو اند رفته

 . دنیتای شودیم فراهم السالم علیه زمان ظهور امام موجبات که زمانی یعنی رسندیم قیامت

 نیست انتظاری . از مردگاناست ، مردهاست مرده هر کسی که ردیگیمقرار  روز در وضعی آن

 و جتائی  کستی  بته  امیدی که ردیگیمقرار  نومیدی و سأدر ی آنچنان ،است زنده و هر کسی

دنیتا را در   ،شودیمپیدا  مردم برای از مردم که و فشاری یا ظلم ایهسته جنگ ۀد. حادثندار

 بنتی  ۀستور  ،قترآن  ۀدر آیت  را هتم  آخرالزمان ۀحادث .دهدیمقرار  و ناامیدی کامل استیصال

خدا  که اسرائیل بنی ۀسور ۀآی .اندکرده بیان ظهور است از عالئم که در روایتی و هم اسرائیل

 :  دیفرمایم

  و   »
إ
ن   ِ َ  ش  ذ  ا ع  ه  بوُ ّذ  ع  و مُ أأ  ة  م  ی  ِلق   وم  ی   بل  ا ق  وه  كُ هل  مُ  نُ َن    و  لر ِ   ةم ری  ق  م  ِ  د  ِ  « 125ید

 شهر و دهتات  ما آن ماند مگر اینکهنمی باقی از ظهور قیامت پیش شهر و دهی هیچ یعنی 

در  رابطته  در ایتن  کته  . حتدیثی نمائیممی معذب عذاب رینتسخت یا به میکنیم را یا هالک

 جنگتی  فرمودند در آخرالزمان که است حدیث این است شده گفته آخرالزمان حوادث تعریف

دیگتر   ستوم  و یتک  شتوند یمت  دنیا کشتته  سوم یک ،جنگ در آن که شودیم واقع جهانی

دو  کته  ایحادثه البته .شوندیممبتال  عذاب رینتسخت به ماندهباقی سوم یک و آن رندیمیم

 ،حدیث در این امام .ماندنمی باقی گوارائی زندگی ،دیگر سوم یک برای ،دنیا را نابود کند سوم

 :دیفرمایمو  دهدیمقرار  را مخاطب شیعیان

  » 126ِلبايق ِلثل  من ِركونو  ِ  ِما تبو  »

شما باشید  آخرالزمان از حادثه باقیمانده سوم یک آن ندارید که دوست شما  شیعیان آیا 

 ،انتد مترده  کته  هتا آنتحقیقتاً   ایحادثته  چنین در یک ؟دیشویم داده زمان امام تحویل که

 127ِلكلبي ةطام » را حادثه این ،نازعات ۀاند و خداوند در سورزنده که هاآنتر هستند از راحت
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 درستت  شریفه ۀآی و این شودیملبریز  هابتیمصدنیا از  زندگی ۀچال یعنی .است نامیده« 

 امتام  قیام در تعریف .« ظلام  وجلورِ ملئت» فرمودند:  که است مشهور پیغمبر اکرم فرمایش

 :دیفرمایم حضرت ،زمان

ِ  ج   لام  و  ظُ  تئ  ل   مُ َك    دل  ع   سطا  و  ق   رض  ِل  ء ما  ی   »  را کته  زمینتی  حضترت  آن یعنی«  128ور

 کته  استت «  ِلكلبي طامة» تفسیر  درست .کندیمو داد  پر از عدل ،است و جور شده ظلم

 چنتان در یتک  زنتدگان  . البتته شودیم دنیا پر از مصیبت زندگی ۀ: چالدیفرمایمخداوند 

 .ترندوسیمأ از مردگان

 دو مرتبته  شتود یم و بر خدا واجب دنریمیم هاانسان زندگی که است زمانی زمان آن 

. لتذا  شتود یم شروع زمان امام دست به ،میت زندگی این حیات .کند را زنده مرده زندگی

 :دیفرمایمدیگر  ۀخداوند در آی

ُتهُ  وِطُ ن  ق   ام   عد  ب   نم  »   ح   خود مأیوس از خود و زندگی مردم که زمانی یعنی « 129و  ی نرُشُ ر 

دارند  که امید و آرزوئی را به و مردم دهدیم خود را گسترش خداوند مظاهر رحمت ،شدند

 . رساندیم

و  فاضتله  ۀمدینت  همتان  ،بزرگتوار  آن و حکومت حضرت آن قیام نخواهی خواهی پس 

 .کنندیم فعالیت امید آن به بشریت که است آلیایده زندگی

---------------------------------------------------------

- 

در  هتا انستان  حرکت کیفیت ،بحث در این گرچه .بود ندبه دعای ابتدائی تا اینجا بحث

ختود   مقصتد واقعتی   بته  هتا انستان  راه در این عاقبت شد که روشن ،یا باطل مسیر حق

 درهای ،رسیدند اطهار السالمائمهوالیت یعنی بابرکت شهرهای آن به که رسند و روزیمی

 امید و آرزوی به هاانسان شود و تمامیباز می هاآن روی به و آسمان از زمین خیر و برکت

قترار   الستالم انبیاء علیهم بعد فکر خود را در مسیر حرکت از اینجا به د. ولیرسنخود می

دیگتر   عالمی به دیگر و یا از عالمی امام به پیغمبر دیگر و از امامی به از پیغمبری .دهیممی

قرار  سالمال علیه زمان امام و شهر قیام فاضله ۀمدین ۀدرواز پشت ،تا در انتها با افکار خود

 شود.باز می مردم روی به خیر و برکت درهای چگونه که و ببینیم گیریم

                           

  :توبه به زندگی از برهوت تحول اولین 

                                                           
 67 ، ص1االحتجاج علی اهل االحتجاج، ج  - 128
 28سوره شوری،  - 122



 

 

    

 زندگی باناز بیا تحول ،شد البشر انجامابو آدم ۀوسیلبه بشریت در زندگیکه  تحول اولین 

 ۀتوبت  .استت  خداوند متعال سویهب هاآن حرکت قدم اولین هاانسان ۀبود. توب توبه به زندگی

 هاانساناوالً  که است ایتوبه ،شودمی شود و صددرصد قبولمی خدا واقع مطلوب که درستی

یتا   نموده دنیا متوقف را در زندگی هاآن خود را که جهل خود را و مرض روحی مرض هاانسان

 بته  مشترف  ،شتده  دنیا غترق  زندگی و بفهمند در این بشناسند است کشانده و ستم لمظ به

را  یتا انستان   کته  . مرضتی استت  روحی مرض شناخت یعنی اول قدم اند. اینگردیده هالکت

 را بته  انستان  یا که فکر خود نیست و اصالح و خدا و آخرت فکر دین به یعنی ،نموده متوقف

و  گناه کشد و او را وادار بهخدا می به بدگمانی را به انسان که . مرضیاست قهقهراء برگردانده

 مترض  اند و ناامیدند، بهبازمانده طلبیو حق جوئی از مسیر حق که کند. انسانهائیمی معصیت

 امید بته  ولیکن ،احتضار باشد در حال نا امیدند. اگر انسان از زندگی یعنی اندمبتال شده یأس

 ،باشتد  اگر سالم ولیکن ؛کشاندخدا می سویامید او را به و همان است دهزن ،باشد خدا داشته

 هفرمودنتد کت   الستالم  علیته  . موال امیرالمؤمنیناست باشد، مرده خدا نداشته امید به ولیکن

بتدتر   و از ایتن  استت  جهل مولود مرض و ناامیدی یأس . ایناز خداست ، ناامیدیبزرگ مرگ

 خود بته  و بقاء زندگی دوام ها برایبعضی که است زندگی ۀادام برای ،و معصیت گناه به توسل

و  و قتتل  و خیانتت  دزدی کننتد از راه می خیال .شوندمی متوسل و ستم و یا ظلم کفر و گناه

 مترض  هتم  یکتی  ناامیتدی  مرض یکی دو مرض این رسند. شناختنمقاصد خود می به غارت

 شناستد و در پتی  خود را می مرض انسان . یعنیاست توبه اول شرط ،و معصیت گناه به توسل

در  حرکتت  ،مرض بعد از شناختن توبه دوم کند. شرط هخود را معالج گردد تا مرضمی دکتری

خود را بشناسد و  مرض کند کهمی دکتر مراجعه به وقتی . انساناست دکتر امراض جستجوی

 کنار انستان  السالم علیه عیسی دکترها مانند حضرت بشناسد. اگر بهترین را هم دکتر مرض

ختود   کند و یا اگر کامالً مرضنمی دکتر مراجعه به ،ود را نشناسدخ مرض انسان ولیکن ،باشد

 هالکتت  مانتد و بته  می خود باقی در مرض باز هم ،را نشناخت دکتر معالج ولیکن ،را شناخت

 را در زنتدگی  انسان که . مرضیاست انسان و فکری روحی مرض هامرض نیتربزرگرسد. می

ختود را   مرض که کسانی . پسو معصیت گناه به یعنی ،گرداندبرمی عقب یا به کند وامید مینا

 کته  دکتری البته .است توبه اول قدم کردند، این حرکت دکتر مرض شناختند و در جستجوی

 داونتد متعتال  خ کنتد، فقتط  می را معالجه کفر و گناه را مرض و نادانی جهل روحی یهامرض

 به فقط بلکه ،نیست ساخته و اولیاء خدا هم پیغمبران از دست روحی یهامرض ۀ. معالجاست

از  را کته  فرمایتد تتو کتری   متی  پیغمبر اکرم به خداوند در آیاتی .است خداوند متعال دست



 

 

 .کنتی  معالجه توانینمی ،است ناتوان حق از دیدن را که و یا کوری عاجز است حق شنیدن

 دوم قتدم  . پتس کتن  مربوط خودشان خدای را به هاآنو  بده هاآن دکتر را به آدرس فقط

 .ختدا  بته  ۀمراجعت  ستوم  باشد و قدم متعال خداوند که است روحی دکتر امراض شناخت

 کته  . کستی استت  طبیعت و عوامل هاانسان داند غیر از اینمی الاقل که خدائی به توسل

و  طبیعتی  عوامتل  کند یا اگر بته می کند اشتباهمی مراجعه هاانسان به مرض معالجه برای

او را  کنتد کته   مراجعته  عاملی همان کند. اگر بهمی اشتباه کند باز هممی مراجعه طبیعت

را  . صددرصتد حقیقتت  استت  درست معالجه برای مراجعه این ،است کرده و خلق آفریده

آیتد و  می حساب به توبه شرط عمل سه . ایناست شده پناهنده حقیقت و به نموده درک

 . نیست کشف قابل با تذکر و یادآوری و است انسان درونی خاطرات یک این

 و ایتن  حستود استت   مد کته بفه خودش بایستی حسد مبتال است مرض به که انسانی 

 و همچنتین  خداستت  دستت  بته  مرض این الجهبفهمد مع خودش و هم است حسد مرض

بتاالتر   حتق  و اهتل  ز حتق ختود را ا  ،و یا تکبر مبتال شده کفر و نفاق مرض به که انسانی

و  »  ۀآیت  هتا انسانچقدر زیاد  .تکبر مبتال شده مرض به مد کهبفه خودش بایستی ،داندمی

ّ   نم   ف  ِل بُ  حُی  ل   للا    ر ف ا  »  ۀخوانند یا آیرا می«  131دم اس  ح   رش   و ِلفاسقن ینتکب ِمل و ِر  « 131ین  ر  اک 

شناستند و  حسد و تکبر خود را نمی مرض دانند ولیکنمی را هم آن ۀخوانند و ترجمرا می

و  دکتتر مترض   و شناختن مرض شناختن شناسند. پسرا نمی دکتر مرض ،یا اگر شناختند

 در وجود خود مترض  . انساناست و روانی وجودی ۀخاطر یک هر سه این ،دکتر به همراجع

را  کند و در نهاد خود دکتر مرض دکتر مراجعه خود به ۀبا فکر و اراد را پیدا کند و همخود 

 توبته  ،روانی اصل سه این ۀخدا برپای سویهب کند. حرکت دکتر حرکت فطر بشناسد و به

کفتر و   مترض  مراجعه محض دارد. به صددرصد حتمیت هم آن قبولی آید کهمی حساب به

هتا امیتدوار   آینتده  ناامید به شود. قلبمی معالجه و ناامیدی کسالت و حسد یا مرض نفاق

روبترو شتود و    بتا خطراتتی   استت  ممکتن  دهد. انسانمی خود ادامه حرکت شود و بهمی

 توبته  ،پشتیمانی  ایتن  ،را کشتتم  گنتاهی  بی و چرا آدم کردم چرا دزدی شود که پشیمان

از  ،دست را بشنا ختودش  درونی مرض خودش .را دارد اساسی شرط سه همان . توبهنیست

 ،آن از مستئولیت  از حسد و تکبر بترسد نته  ،کفر و گناه ز مسئولیتا بترسد نه کفر و گناه

 دم ۀشود. چترا توبت  نمی او قبول ۀتوب ،خدا قرار گرفت قدرت ۀدر پنج انسان که لذا زمانی

بعتد از   گوینتد مجترم  . یتا متی  استت  عزرائیل قدرت ۀزیرا در پنج ؟شودنمی قبول مرگ
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 توقیف از زیرا پس ،کند توبه از دستگیری پیش بایستی .نیست قبول کند اگر توبه دستگیری

 و شتالق  با زندان است گناه مرض شناخت که روانی معرفت گیرد. آنقرار می قدرت ۀدر پنج

 فرمایتد روزی خداوند می شود و همچنینمی پشیمان ،شودعاجز می چون .نیست ظهور قابل

 هاآن ۀتوب ،شوند مستأصل زمان امام قیام های  دنیا در برابرشود و حکومت اکبر واقع فتح که

 قبتول  کته  نیست توبه گوید آنمی ،شودنمی قبول هاآن ۀگوید توبنمی .132نیست قبول قابل

 دانتد تتا قبتول   نمی ا توبهر مرگ دم ۀ. خداوند توباست نشدن لز قبوغیر ا نبودن شود. توبه

  تر ح   تا  ئ  ی  ِلسر  و   مُ عل  ی   ین  ّل   ل   ةُ وب  ِلتر  ت  یس  ل   و   » کند.
إ
 به که کسانی یعنی« 133تِمللو   هُُ  د  ح  أأ  ض   ِ ح  ذ  ِ

 نیستت  توبته  آن ،کردم ، توبهکردم توبهگویند احتضار و می دهند تا حالمی ادامه کفر و گناه

 . است قدرت در مقابل تسلیم کند بلکه خدا قبول که

ّ  ر   ت  أ ی   عضب   آ ت  ی   ومی  » :فرمایدلذا خداوند می   ظهور امام به آیه این«.  134ااُن  ی  ِ ا  فسن   عُ نف  ی  ل   ك  ب

 در آن کسی ظاهر شود، ایمان الهی بزرگ آیت این که روزی آن یعنی است تفسیر شده زمان

 کفر و گناه یهاقدرت روز تمامی آن چون .باشد آورده قبالً ایمان مگر اینکه ،ندارد روز سودی

 لذا شترایط  .است مرگ دم ۀمانند توب ،کنند اگر توبه .شوندمی مستأصل خوابد و منافقینمی

 متریض  اینکته  محتض  بته  کته  است شد. خداوند دکتری گفته بود که کیفیتی همین به توبه

نتور   او را بته  قلب کند و چراغمی او را معالجه مرض قید و شرطی هیچ بدون ،کندمی مراجعه

 کنتد و بته   توبه انسانی نیست ندارد. ممکن برگشت ایتوبه چنین کند و یکمی روشن ایمان

 کته  گنتاهی  سبب به ابوالبشر بعد از هبوط کفر برگردد. آدم به نماید و دو مرتبه خدا مراجعه

 کننتدگان  از گریته  اند یکتی گفته .بود و سرگردانی در حیرت سال دویست ،بود شده مرتکب

 است این عجب .کردند گریه بهشت ر فراقد سال دویست اند کهو حوا بوده آدم ،مشهور عالم

روبترو   اینشدند. تتا بتا حادثته    توبه به ها و زجر و فشارها موفقها و نالهگریه همه با این که

در وجتود او پیتدا    و غصه چند برابر غم .افتاد زمین روی و گیر کرد سنگی به آدم پای .شدند

ختدا   را فهمیتد و بته   ختودش  . گنتاه امشده مرتکب دیگری کرد خدایا مگر گناه شد و عرض

 آدم ای او گفتت  به جبرائیل .آشنا کرد السالم علیه طیبه ۀخمس خداوند او را به .شد متوسل

و از  شتدی  شتیطان  . گرفتار وسوسته و خودمختار شدی خود رأی بود که تو این بهشتی گناه

 به توسل بهشتی زندگی به برگشت . راهکرد بازماندی تو معرفی خدا به که هائیامام به توسل

محملد  قی حیلد حبل»  توسل کلمات .را شناختی هاآن بهشتی در زندگی که است هاییامام همان
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 ۀستای  بته  برگشتت  ،آموختند و بعد از توستل  آدم تا آخر را به...«  علي قحب ی عال ،()ص

 را در بهشتت  آدم کته  شاید از زمانی بود که قدم اولین نمودند. این او را قبول ۀتوب .والیت

ختود را   گناه ،در او پیدا شده فکری تحول یک که اند تا روزیآفریدند و او را تبعید نموده

 تتا آدم  کشتیده  طول سال پنجاه و و یا دویست حدود دویست ،است کرده و توبه شناخته

 واقع خداوند متعال مورد قبول اشتوبه السالمعلیهم طیبه ۀخمس به ابوالبشر بعد از توسل

یکدیگر آشنا  را به هاآن الهی شد. ابتدا فرشته خود شناخته شد و مربی همسر و فرزندان

اولیتاء   بهشتی خانه که اییا خانه خیمه نهما در اطراف و طواف حج از مسیر مناسک .کرد

 خود را شروع مشترک شدند و زندگی یکدیگر حالل برای و مناسک بعد از طواف ،خدا بود

 زنتدگی  از مسیر همین هاآن و حوا و یا فرزندان آدم است الزم اینکه نظر به کردند. ولیکن

 هتا آن معارف که دهند تا روزی خود را ادامه زندگی ،شدبا و کار و فعالیت کسب که دنیائی

 زندگی ۀاز ادار نو کارشا با کسب خودشان بفهمند که اندازه همین به شود و الاقل تکمیل

 با عوامتل  و مبارزه کار و کاسبی از طریق کیفیت این به دنیائی از زندگی که عاجزند. وقتی

 خود از نظر فکتری  قهراً در درون ،نمودند خود را احساس دند و خستگیش خسته طبیعت

را از  زنتدگی  بار ستنگین  این کنند کهشوند و از خدا تقاضا میخدا می به متوسل و روانی

یتا زودتتر    زندگی و مرد در انتهای زن که را برساند. وقتی هاآن بردارد و فرج هاآن دوش

کننتد و   ختود را اداره  توانند زنتدگی نمی با فکر و تدبیرشان خودشان کردند که احساس

 هتا آن فترج  ،ختاطره  همتین  پیدایش هنگام ،شد روشن خداوند متعال به شانامید چراغ

در  سر شب که ایو بچه . مانند زناست و بیداری خواب کبعد از ی فرجشان البته .رسدمی

 هتا آن به تا قدری نیامده از مسافرت هاآنچرا پدر  نالند کهسوزند و میپدر خود می فراق

 پدر گریته  در فراق منتظر که ۀانوادخ چنین یک دارو برای بدهد. بهترین و آرامش آسایش

 خیلتی  هاآن برای شب ،بیدار باشند و بگریند تا صبح اگر از سرشب است کنند، خوابمی

 یتک  ایشتود و هتر ثانیته   می ها قسمتثانیه به ،منتظر و آگاه آدم شود. شبمی طوالنی

به  ساعت یک هزارها ساعت ،و یا خوابیده غافل آدم شب ولیکن ؛آیدمی حساب به ساعت

بهتتر   ،گرینتد اند و میمبتال شده درشانپ فراق به که ایخانواده برای پس .آیدمی حساب

شود.  روشن دیدار پدرشان به بیدار شدند چشمشان که بخوابند و فردا صبح که است این

آور رنتج  هتا آن بترای  ، بیداریاست دارو خواب بهترین ،و منتظر ناراحت یهاانسان برای

 کته  از ایتن  ،شتوند متی  خستته  دنیائی وضعیت از این در آخر زندگی که  هاانسان. است

 با متردم  ،شده گرفته هاآناز  زندگی ۀاند و مز، پیر شدهشده مصرف هاآن جوانی نیروهای

و   کننتد. زن متی  روز شتماری  هاآن در انتظار مرگ هم زمان اند و مردمشده بیگانه زمان



 

 

نالند و از خود می خدای قهراً به ،اندقرار گرفته و پیری روانی وضعیت چنین در یک که مردی

 زنتده  زمتان  تتا روز ظهتور امتام    هانیادارند. اگر  و ثروت و قدرت و سالمتی خدا انتظار فرج

اند، امروز و فتردا  هشد خسته از زندگی هاآنشود. می و طوالنی سخت هاآنروزگار بر  ،بمانند

 برگرداند.  و جوانی سالمتی را به هاآنرا برساند و  هاآن کنند تا خدا فرجمی

 خداوند بته  که است این مثل و بیداری بعد از خواب شود ولیکنمی مستجاب هانیا دعای 

 دکتر معتالج  .بخوابید ساعتی ،فرمایدهستند می و فرج در انتظار سالمتی که و مردی زن این

 و شتود متی  مستتولی  هتا آنبتر   مترگ  در اینجا خواب .کندمی آید و شما را معالجهشما می

اگتر   بلکته  ،ندارد فرقی ، هیچاست یا رفتهاز دن که شخصی برای با خوابیدن خوابند. مردنمی

از دار  کته  وقتی ولی ،را بگزد هاآن یا مگسی ایپشه کشند کهمی اذیت باشند گاهی خوابیده

یتا   استت  ساعت یک خودشان برای هاآن کشند. خوابنمی اذیت هم اندازه این ،رونددنیا می

را بتا   هتا آناند. خداوند شده بیدار اند و صبحخوابیده شب که است معمولی یهاخوابمانند 

 کته  فرجتی  بته  ،ستاعت  در یک دو هزار ساعت یا ساعت در یک هزار سال یعنی ،الزمان طی

 بتا والیتت   و آشتنائی  حج مناسک و حوا بعد از انجام آدم رساند. لذا برایاند میانتظار داشته

 کنند. زندگی بیکار و کاس از طریق خدا و اولیاء خدا مقدر شد که

 ورود به اول قدم ،پیدا کنند. توبه هم خدا و زندگی به معرفت ،اندکرده توبه که تا همچنان 

 مانند هنرجتوئی  .را بفهمند ببینند تا زندگی دوره بایستی ،مکتب . بعد از ورود بهاست مکتب

 بته  .پیتدا کنتد   دیگر تخصتص  در علومشود یا  خواهد خلبانمیو شود می وارد هنرستان که

 و انجتام  خواندن درس بعد از مدتی بلکه ؛کندنمی دریافت دانشنامه ،هنرستان ورود به محض

 عتالی  رستد. زنتدگی  می  است آن در پی که و هنری و دانش فهم به و عملی علمی تمرینات

 زنتدگی  کته  عتالی  زنتدگی  ۀخدا در مقدم .دارد زمال تخصص ،ها و بالهامجزا و مبرا از حادثه

 . آدماستت  مقدر کرده و عملی علمی از مسیر تمرینات و دانش درس دوره یک ،باشد بهشتی

 و تخصتص  ندیتده  دوره ولیکن ؛شد بیت اهل والیت وارد مکتب فقط یعنی ؛کرد در اینجا توبه

ا لن لقُ  : ». فرمتود بقره در سوره ،کرد نازل آدم برای ایآیه ،. خداوند بعد از توبهاست پیدا نکرده

یعا  وِ طُ ِهب   ن ا ج   ُ ز  حی   هُ ل   و   مهی  ل  ع   وف  خ  ا  ف   ِي  د  هُ  ع  ب  ت   نم  ف   دي  هُ  ّن  م   نُّک ی  ت  آ  ا ی  مر ا  ف  م  بعد از  یعنی ،« 135و   ن

 والیتت  شما در دفتر مکتب ندارد اسم مانعی ،کرد فرمود و حوا را قبول آدم ۀخداوند توب آنکه

 تبعیتدگاه  در همتین  گتویم شما می به شما هستم خدای که اید اما منشده و قبول شده ثبت

شتما   بترای  و ایمتانی  علمتی  حرکت خط و دهممی هدایتو  و کتاب شما درس به من .باشید
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و  آدم .بودید برگردیتد  دیده که بهشتی آن توانید بهمی هدایت خط از این .کنممی ترسیم

 ببرد.  بهشت را به هاآنخدا  معطلی بدون ،آن و قبول بعد از توبه حوا انتظار داشتند که

 بر خالف ولیکن ؛است کرده را قبول هاآن ۀو خدا توب اندکرده بهاند، توکرده اگر گناهی 

ختود را از   زنتدگی  اینکه را برای هاآنو  گذاشت هاآندر اختیار   و کتاب خدا دین ،انتظار

 هتا آن کنند و ختدا بته   حرکت هاآن  .مهیا نمود ،کنند اداره و فعالیت و کاسبی کار طریق

 کعبه را از سرزمین هاآنرا بفهمند.  زندگی و رسم راه ،بدهد و از مسیر کار و فعالیت برکت

 آدم شد که بود. )گفته شده قبول هاآن توبه که سرزمینی همان به .آورد عراق سرزمین به

 زمتین  یر کرد و بته گ سنگی به پایش .کربال رسید سرزمین به ،داشت که سرگردانی در آن

 حستین  امتام  داستتان  بود. جبرائیل اشتوبه ۀمقدم مصیبت این .شد جاری افتاد و خون

شتد(   واقع مورد قبول اششد و توبه حضرت به او بازگو کرد، متوسل را برای السالم علیه

از  کته  استت  دند. سرزمینیآور کربال و عراق سرزمین همین به زندگی ۀادام را برای هاآن

 کامتل  آمادگی و کار و فعالیت کاری و زراعت کاری نهال و برای است غنی و باران نظر آب

 تختم  هتا آن بته  وحتی  ۀفرشت ۀوسیلآمدند. خداوند به عراق سرزمین هر دو نفر به .دارد

 کتار و فعالیتت   . مشتغول آموختت  و زندگی و کشاورزی و باغداری کاشتن و نهال کاشتن

 و پیتدایش  و زنتدگی  تولیتد نستل   طرف شد. از یک بشر شروع از همینجا زندگی .شدند

 طور ادامته همین دیگر. زندگی یهاتیفعالو  و باغداری دیگر کشاورزی و از طرف فرزندان

 در این هم جامعه شود، کلمی خسته از زندگی ،فرد پیر یک که طورناهم که دارد تا روزی

 پیدا کنند. الهی فرج برای شوند و آمادگی خسته از زندگی دنیائی زندگی

 ایعتده  .پیغمبر بتود  ادریس داستان ،آدم و حرکت بعد از توبه دوم یا تحول دوم قدم 

 فرزنتدان  آدم .بود آدم فرزند بالفصل ،اهلل هبت شیث حضرت همان ،پیغمبر گفتند ادریس

 وجود آمد و فرزنتدان هب مظلوم مقتول  از هابیل آدم خوب پیدا کرد. فرزندان و بدی خوب

او  پیری و یا دوران آدم شاید بعد از مرگ ،اهلل هبت بود. شیث هابیل قاتل که بد او از قابیل

 شد.  مبعوث نبوت هب

 برف تقاضا کرد که از خداوند متعال کردند. ادریسمی و اذیت نکرده او را اطاعت مردم 

 استتفاده  نتوانند از باران نیاید و مردم ندهد باران اختیار او بگذارد تا او اجازه را به و باران

 کرد و هر شبمی زندگی کنار نهر آبی یابانیدر ب تنهائی به .گرفت خود فاصله کنند. از قوم

 یا دامداری کشاورزی که نداشت . احتیاجگرفتدر اختیار او قرار می آماده غذا و خوراکش

 ولتیکن  ؛بلنتد شتد   از گرستنگی  و غال مبتال شدند. داد و بیداد مردم قحط به کند. امتش

ختدا   و دین ننداو شوند و از او اطاعت ک تسلیم د کهآیمی باران وقتی بود که پیغمبر گفته



 

 

ه ب و انتخابات اختیارات تمامی که کامل تسلیم هم آن ،شدن تسلیم این لیکن ؛نمایند را قبول

 اند و یا بستیاری نرسیده و ایمانی دینی عقل هنوز به که مردمی برای ،پیغمبر باشد یک دست

و یتا   توفیق بدون هایروحیه چنان با یک تسلیمی چنین یک ،هستند ر و لجوجمتکب هاآناز 

دهد و نمی باران نزول ۀاجاز پیغمبرشان طرف . از یکتاس و متکبر نامناسب لجوج یهاانسان

 ولتیکن  ،بیاید خدا مقدر شد باران از جانب .است فشار وارد کرده مردم به گرسنگی از طرفی

 دیگر حاال موقتع  که است پیدا نکرده هم دانشی چنان دهد و یکنمی هنوز اجازه پیغمبر هم

 شتد از نظتر صتبر و حوصتله     گفته چنانکه . پیغمبرانکردن غضب موقع نه است کردن رحم

 دانند و هنوز آگتاهی بهتر می هاآن دینی را از بی مردم مرگ پیغمبران بسیار متفاوتند. بعضی

 مردم و نان باشند. آب داشته عفو و گذشت ،خدا یا پیغمبران بایستی ندارند که مسائل این به

 کته  اند پیامبرانیکم لیپیدا کنند. خی الهی شود. توفیق زنده مردم عقل که را بدهند تا روزی

و چهتار هتزار پیغمبتر     یکصد و بیست در میانباشند.  خدا داشته ۀبا صبر و حوصل هنگیاهم

 پذیرفتته خدا را می . دوستاناست خدا داشته با رحمانیت کامل هماهنگی ،خاتم حضرت فقط

 . در برابر اذیتت است دعا کرده هاآن برای حال و در عین دادهمی مهلت خدا هم دشمنان و به

را  هتا آن ،کننتد ناداننتد  متی  مرا اذیت که هانیاگوید خدایا میبیند، می از مردم که و آزاری

بتاز   ،است بعد از پیغمبر اسالم دوم ۀدر درج که خلیل ابراهیم ضرتح که . تا جاییکن هدایت

را فرا گیرد. بعد از  و دشمن او دوست مستجاب او و دعای و محبت لطف دهد کهنمی اجازه هم

ختدا   ۀخانت  زیتارت  بته  که انداخت به راهرا  را تعمیر کرد و آباد نمود و مردم کعبه ۀخان اینکه

کننتد و  می زندگی در حرم که کسانی به کن و امان را امن حرم بروند، دعا کرد پروردگارا این

 ۀحرمنتد، خانت   ساکن که کسانی ۀدربار . فقطکن مرحمت و برکت آورند، روزیتو می به ایمان

 وارد مکته  هر کسی ابراهیم دعای خدا دارند دعا کرد. بر طبق به کنند و ایمانمی خدا را حفظ

خداونتد   ولیکن ؛باشد مؤمن که بمیرد مگر در صورتی و تشنگی از گرسنگی بایستی ،شودمی

و او را  دهتم او را می روزی من ،کافر خواه مؤمن خواه ،در اینجا باشد هر کسی گفت ابراهیم به

 از لطتف  مندی و بهره برداری بهره کفار از مسیر همین لیکن ؛کنممند میدنیا بهره در زندگی

 کته  جهنمتی  را بته  هتا آن هتم  متن  .دسازنمی جهنمی خود زندگی او برای هایخدا و روزی

وجتود  هختدا بت   بنتدگان  برای را که عذابی ۀتا مز گردانممی مجبورشان ،اندساخته شانخود

لِلثر  ن  م   ه ُ هأأ  قِرزُ  و   : »کرد عرض که ابراهیم دعای بچشند. دنباله ،اندآورده ل ِت  ر  م  ل نم  لنُم  ن  أ م  م 

  هُ رُ ط  ضأأ  یا  ُثر ل  ق   هُ عُ تّ  ام  ف   ر  ف  ك   نم   و   : »فرمود خدِوند ،« 136لل  َ  
إ
ل  و   ار  ِلنرل ِب  ذ  ع ل ل  ِ لِمل   ئس  ب  «  137یُ ص 
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 در ایتن  را هتم  خداوند فرمتود کتافران   ،بده او روزی به است مؤمن هر کس گفت ابراهیم

انتد  ختود تولیتد کترده    که تا عذابی کنممی مجبورشان ولیکن دهممی دنیا روزی زندگی

 او تمتام  وجودی او و برکات ، دعایاست الهی واسعه رحمت که تنها پیغمبری بچشند. پس

ختود و   دوستتان  بته  دیگر فقتط  غمبرانپی ولیکن ؛است گیرد، پیغمبر خاتمرا می بشریت

 در اختیار کفار باشد.  آبی و یا شربت نانی ۀلقمدهند نمی خود نظر دارند و اجازه به مؤمنین

 بتاران  نتزول  ۀاجاز ،با کفار داشت که و غضبی خشم بر اساس طورناپیغمبر هم اولین 

دانند می شدند و همه و گرسنگی مرگ به مشرف .دافتادن و ناله ضجه به هم داد. مردمنمی

 بته  هتا آنماننتد   را هتم  خداونتد ادریتس   ولیکن ؛است ادریس دسته ب اختیار باران که

 و چند شتب  و فردا شب امشب ولیکن ،شداو حاضر می غذای مبتال کرد. هر شب گرسنگی

را از  هتا آن برود و وضتعیت  مردم او را وادار کرد میان او حاضر نشد تا گرسنگی غذا برای

 ایخانواده .اندمبتال شده هائیمصیبت به که دکر و مشاهده رفت مردم میان .ببیند نزدیک

و  بتا ختاک   آرد گندم مقداری هاآناند گفته یکنول ،پزندمی ظاهراً نان کرد که را مشاهده

 ،ختانواده  از آن ادریس .کنند خود را قانع هایپختند تا بچهمیو بودند  کرده مخلوط نمک

 ادریتس  گفتنتد ایتن   ،را نشتناختند  ادریس هاآن .او بفروشند کرد تا به مطالبه نانی قرص

 .ایمشده هالکت به مشرف و ما همه است اشتهنگذ باقی ما زندگی پیغمبر برای

 

  دارنتد  حیات حق رانبپیغم غضب از مسیر رضا و بداند که این است  جامعه دوم تحول

شتد و   نتازل  بتاران  .کتن  خود را نازل رحمت خدایا باران داد که و در اینجا پیغمبر اجازه

 بود کته  همین آموخت مردم تقدیر به خداوند از این که ایکلمه .گرفت قوت مردم زندگی

 هتا آنو صبر  هاآن و لطف پیامبران دعوت در شعاع ،کافر باشید یا مؤمن ،شما مردم زندگی

 ،کتافر باشتد   یکستره  باشتند و جامعته  ن مردم در میان یا مؤمنین اگر پیغمبران .باشدمی

و  وجتود متؤمنین   برکتت  بته  ولیکن ؛دهدکافر نمی به هم آبی شربت و نانی ۀخداوند لقم

 ثمتر برستد. پتس    بته  کته  پیدا کند تتا روزی  دوام مردم زندگی ،دهدمی اجازه پیغمبران

 ،خداستت  ختدا و پیغمبتران   دست به هاآن زندگی که در مردم فکری چنین یک پیدایش

از مستیر   زنتدگی  آن بته  وصول زیرا راه ؛است آلایده زندگی آن سویبه حرکت دوم قدم

 فاصتله  از پیغمبرانو نکنند  . اگر خدا را قبولاست خدا و پیغمبران به مردم تفکر و توسل

 ممکتن  پیغمبران قبولی خدا هم کردن قبول شود و بدوننمی مستجاب دعایشان ،بگیرند

 حتق  مکتتب  از مسیر همین هم خدایند. خداوند متعال خدا و راه مکتب ، پیغمبراننیست

 و هر کتس  خداست لطف مستحق ،است والیت ۀدر دایر دهند. هر کسمی مردم به حیات



 

 

 فادهاستت  ختدا و پیتامبران   ۀدا و صبر و حوصلخ از مهلت ،است و مکتب والیت از خط خارج

 پیدا کند.   خاتمه مهلت این که تا روزی کندمی

    

  :نوح کشتی وسیله به آشنائیسوم  قدم

 

 در آن .استت  نتوح  و کشتی نوح داستان ،فاضله ۀمدین سویبه سوم و یا فرسخ سوم قدم 

 شتهرهای  آن بته  رستیدن  بترای شد و خداوند فرمتود   مطرح بحث در ابتدای که شریفه ۀآی

 منظتور از ایتن   ،کنیتد  حرکتت  کوچک آباد و از مسیر روستاها و شهرهای یهاراهاز  ،برکتبا

و  متردم  رهبتری  عنتوان  بته  هستند که مؤمن یهاانسان همین کوچک روستاها و شهرهای

 ستالم  مکتبشان که ییهاانسان چنین شوند. خداوند یکمی انتخاب مذهبی کارهای مدیریت

گیرد. قرار می در مسیر شهر بزرگ که فرموده روستاهایی به ، تشبیهنیست کامل ولیکن است

فکر و استتعداد او   ۀسازد. اگر دایرمی زندگی یگرانخود و د برای برابر فکر خودش هر انسانی

 و متردم  اشد و ختانواده ختو  برای تریهتر و عالیب زندگی ،باشد و دانش علم زیاد و مجهز به

را در  و بستتگانش  ختانواده  .و نامستاعد باشتد   تنتگ  فکر و استعدادش ۀسازد و اگر دایرمی

 بستازد. پتس   مردم برای خوبی تواند زندگیدهد و باالتر از استعداد خود نمیقرار می مضیقه

انتد تتا   شتده  شتناخته  و یا شتهری  مانند روستائی هاآنز ا هر کدام و عالم مؤمن یهاانسان

در  .دهنتد  بهتر و آبادتر حرکت شهری سویهرا ب هاآنکنند و باز  اداره را چند روزی هاانسان

یتاد   هتا آن را بته  حج آموزد و مراسممی خود توبه فرزندان به ابوالبشر که آدم اینجا داستان

 از توبته  پیش آدم .است فاضله ۀمدین به مردم حرکت ر ابتدائیابوالبشر شه آدم این ،دهدمی

 در روستایی گرچه بعد از توبه .را نشناخت بهشت بود که اما در بیابان ،بوده در بهشت چه گر

 انستان  و معرفتت  عقل به زیرا بهشت ؛بود اما در بهشت ،کرد زندگی کار و کشاورزی از طریق

 دلیتل  بته  نه است جهنم کفر و گناه به هم . جهنمو درخت و میوه باغ دلیل به نه است بهشت

 . و آب نان و کمی روزی قلت

، خداوند از است و معرفت عقل هاانسان شدن بهشتی برای اساسی ۀسرمای که این نظر به 

ورود  رساند تا در انتها لیاقتمی و معرفت عقل را به مردم ،و ابتالئات و تعلیمات مسیر مکتب

 از آن یکتی  ،فرزنتدانش  در مستیر حرکتت   بعتد از توبته   آدم پیدا کنند. پس الهی مکتب به

 عظمت توانست شد که شناخته دوم مبر روستایپیغ آمد. ادریس به حساب راه بین هایقریه

 بشتری  اگتر در جوامتع   بفهماند که هاآن بدهد و به نشان مردم پیغمبر را به یا یک مؤمن یک

 ندارنتد و خداونتد بته    حیات حق دین از مکتب خارج یهاانسان ،نباشند و پیغمبران مؤمنین



 

 

در  پیغمبتر هتم   . آنپیغمبر استت  نوح داستان سوم وستایدهد. رمی خاتمه هاآن زندگی

زیرا  ؛دادمی وعده مردم خدا به را در مسیر اطاعت و ضرر انسانی خود بیشتر نفع تعلیمات

دارد یتا   ادامته  زندگی اند تا بدانند بعد از مرگپیدا نکرده و معرفتی هنوز عقل زمان مردم

 ختدا احتترام   چترا شتما بته    کته  گفتت متی  مردم آن . لذا ابتدا بهیا در جهنم در بهشت

و از  جتوانی  بته  از کتودکی  ،آفریتده  مختلف حاالت شما را در این که خدائی ؟گذاریدنمی

 بته  ؟شتوید نمتی  قائل او احترام برایکنید و نمی خدا را درک چرا عظمت .پیری به جوانی

در اختیتار شتما    ختود را فتراوان   رحمتت  خدا باران ،خدا کنید اگر اطاعت گفتمی هاآن

 اگتر اطاعتت   گفتت نمی هاآن کند. بهمی کمک و فرزندان و ثروت گذارد، شما را با مالمی

 : »فرمتود متی  .کشاندمی جهنم برد یا بهمی بهشت خدا شما را به ،بعد از مرگ ،خدا کنید

 . یعنی« 138ارِ  ن  ِ   ُک ل   لع  جی   و   اتم نر ج   ُک ل   لع  جی   و   ن  ن  ب   و   ِلم مو  آأ ب   دمکُ مد  یُ  ِرِ  و  در  م   یُک ل  ع   اء  م  ِلسر  ل  رس  یُ 

و  متال  و شتما را بته   خود را بر شما نتازل  رحمت کنید باران خدا را اطاعت اگر شما مردم

 ولتیکن  ؛دهتد شما قرار متی  برای جاری و نهرهای پربرکت یهاباغکند. می کمک فرزندان

پیغمبتر   را در اختیار ادریتس  باران ،خداوند چگونه داشتند که سابقه با اینکه زمان مردم

 پیغمبر زمان باز هم .نشدند متنبه هانیا با همه ،و غال مبتال کرد قحط را به هاآنقرار داد و 

 : »و گفت دعا برداشت به کند. دست را نفرین هاآنمجبور شد  که زمانی کردند تا را اذیت

لِلاک   ن  م   رض  ِلأ  ي  ع   رذ  ت  ل   ّب  ر    زمتین  روی ،کفتار  از این نفر هم پروردگارا یک«  139رِ  یر د   ین  ر  ف 

کنند و بیاورند بیشتر دنیا را پر از کفر و فساد می بیشتر دوام هر چه هاآنزیرا  ؛نگذار باقی

 آورند. دنیا نمیه ب جز فاجر و کافر فرزندی

 ستهمگین  و بارانی طوفان زودیه ب او خبر داد که به .کرد را مستجاب خداوند دعایش 

 نجتات  تتو بترای   .شتود متی دریا  به ، تبدیلمردم خشک سرزمین این آید کهوجود میهب

او یتاد داد و   را به سازی بساز. خداوند کشتی دارند کشتی با تو اهلیت که و کسانی خودت

 کشتتی  اگتر ایتن   کردند کته می او را مسخره ،بودند را ندیده صنعتی چنین یک که مردم

ه بت  گفتت  هتا آن پیغمبر به شود. نوحمی ساخته خشک چرا در بیابان ،است دریائی مرکب

کترد.   دعتوت  کلمه یک خود را به امت پیغمبر فقط نوح .شوددریا می سرزمین این زودی

 خداوند بتر کفتار غضتب    بود که این کلمه بود و آن کلمه یک همان ، قبولزمان مردم دین

خدا  دارد از غضب دوست د. هر کسنمایمی هالک آب را با فراوانی هاآن زودیه ب .کندمی

 ،شتد  سوار کشتی هر کس .بود کلمه یک همین قبولی هاآن شود. دین برهد، سوار کشتی
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 در دنیتا هتالک   ،نکترد  پیغمبر را قبول نوح دعوت یعنی ،سوار نشد بود و هر کس هم بهشتی

دیدنتد   چشمشتان  بته  بود که یفضع مردم آن . چقدر عقلاست جهنمی هم شد و در آخرت

متتر و   یتک  ایهر دقیقه ،زندمی فواره هاآب هم بارد و از زمینمی از آسمان مانند سیل باران

 هتا آن ۀو ستین  هتا آن تتا نتاف   آب سطح کند تا اینکهپیدا می تراکم هم روی هاآبو دو متر 

 تکت حر آب روی نتوح  دیدند کشتتی نشوند و می تا غرق هاکوهها و تپه دویدند باالی ،رسید

 کته  تتا جتائی   ،شتوید می واال هالک ،من کشتی زد بیائید بهرا صدا می هاآن هر چه ،کندمی

  يآ و  س  »  :گفت پسر در جواب ،بیا سوار شو پسر جان گفتکرد. می با او مخالفت هم پسرش
إ
 ل  ِ

پیغمبتر   نرستد. نتوح   متن  بته  هاآبتا  روممی کوه باالی زودیه ب ،« 140اء  ِمل ل ن  م   ن  مُ عص  ی   لم ب  ج  

تواند خود از تقدیر نمی کسهیچ .تقدیر خداست این، « 141للا   ملر  أأ  نم   وم  ِلی   اص   ع  ل   : »گویدمی

 .را باور نکردنتد  نقدی هالکت ۀو وسیل محسوس ۀمسئل چنین یک حال ند. در عینک را حفظ

 نتوح  فکتر و نبتوت   ۀدایر یعنی سوم روستای ر اینشدند. خداوند د هالک و لجبازی لج روی

. ودتانخ دست شما به و هالکت خداست دسته شما ب نجات دنیا فهمانید که مردم به ،پیغمبر

 ۀسازد. وستیل ا میشم نجات برای ایوسیله ،زمان پیغمبر همان ۀوسیلبه خداوند در هر زمانی

کتافر بودنتد،    که مردم . اکثریتاو است و یا تربیتی صنعتی هایپیغمبر و برنامه همان ،نجات

 یهتا انستان از   پیدا کردند. کشتتی  بودند، نجات شده سوار کشتی که شدند و اقلیتی هالک

شتوند، ستوار شتدند و     مبادا غرق اینکه ها از ترسبعضیپر بود   مختلف در درجات متفاوت

 .سوار شدند دیگران خواهش ها بهکردند و سوار شدند و بعضی را تصدیق نوح ها دعوتبعضی

 کشتتی  بته  را هم جفتی حیوانی از هر نوع طرف پدر و مادر و از آن خواهش به مانند فرزندان

دنیا فهمانید  مردم به و حرکت صنعت نشود. خداوند با این منقطع ناتحیوا بودند تا نسل برده

 مبر ختدا تتأمین  پیتا  ۀوسیلخدا به به و وابستگی ارتباط شما از مسیر و زندگی حیات حق که

 در ایتن  پتس  .نداریتد  حیات شود،حق خدا قطع شما از خدا و یا مأمورین ۀشود. اگر رابطمی

 استت  ، الزمهر کیفیت به بهتر و بهتر شد و دانستند که فکر مردم سطح قدری مسو روستای

 کنند.  سازند استفادهمی پیغمبران که باشند و از وسائلی خدا و پیغمبران در اطاعت

 

 : خلیل ابراهیم حضرت فکر وفرهنگ 
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 و حضرت نوح بود. بین خلیل ابراهیم حضرت فکر و تربیت ۀ. دایرچهارم و اما روستای 

هتا فکتر   حادثته  ایتن  در اطراف پیدا شد تا مردم آسمانی بزرگ حادثه سه ،خلیل ابراهیم

عاد بتود   قوم ۀحادث ،هاحادثه از این خود را دریابند. یکی نجات خدا را و راه شاید عظمت

 خدا و اطاعت را به مردم کرد. هود پیغمبر آن مبعوث هاآن طرف پیغمبر را بهخداوند هود 

 هتا آنکرد و می نهی ،مبتال بودند که نابود کننده ۀکبیر گناهان نمود و از بعضی تخدا دعو

 وسو هت  بر مدارا فکر خود و هتوی  که تا زمانی هاانسان لیکن ،نمودمی نوح ۀحادث متوجه

 طوفتان  ۀوستیل عتاد را ) بته   مکنند. قو را درک توانند حقیقتنمی ،کنندمی خود فعالیت

 چنتان  یک روز در معرض شبانه ( هفتبود خدا پیدا شده ۀاراد و به غیر طبیعی که ختیس

 ،نتد کن چسبیدند تا بتوانند مقاومتت می هم نفر به نفر بیست قرار داد. ده شدیدی طوفان

عتاد بتود و    قتوم  داستان کرد. اینزد و نابود میو صحرا می کوه را به هاآن طوفان ولیکن

 که شد. برابر آبی خلق هاآن اعجاز برای به طور ،شتر بابرکتی چنان ثمود یک قوم داستان

 ،الهتی  ۀمعجز شتر و این دیدند این که قوم سران ولیکن ؛دادمیشیر  هاآن به ،آشامیدمی

شتوند و  متی  و جتذب  او جلب طرف به عوام ۀساد و مردم داده پیغمبر را رواج بازار صالح

 او پتول  بته و را وادار کردنتد   شقی احمق یک ،گیردخطر قرار می در معرض هاآن ریاست

روز  شبانه فرمود سه هاآن پیغمبر به صالح ه،اقن را بکشد. بعد از کشتن صالح ۀدادند تا ناق

روز  و زرد صورتشتان  رنگ روز اول .شد مسلط هاآنبر  سختی ندارید. مرض بیشتر مهلت

را  هتا عتذاب  عالئتم  پیتدا کردنتد. بتا اینکته     و کبودی سیاهی و روز سوم شد سرخ دوم

صددرصتد   مردم حادثه گردیدند. با ظهور این نشدند و نابود الهی والیت تسلیم ،دیدندمی

 ،تفکتر  همتین  بر اساس .خدا باشند در اطاعت بایستی وخدا هستند  مخلوق فهمیدند که

 نبتوت  را بته  خلیل شدند. خداوند ابراهیم شناخته گذشته هایبهتر و باالتر از امت قدری

 متردم  برای و برهان بود. دلیل و احتجاج تعلیم خلیل ابراهیم حضرت ۀسرمای .کرد مبعوث

 ابتتدا بترای   پرستتان  مثالً در حشر با ستاره .دادمی را انگیزش هاآن کرد و عقلمی اقامه

 شتاید همتین   گفتت  هتا آن بته  هتا آنرا پرستید و مانند  هاآن ۀستار ،هاآن محبت جلب

 خیلتی  ،و عراق ایران بین مخصوصاً در سرزمین که روشن هایستاره .ندها خدا باشستاره

و  جملته  با این .باشند من خدای ،هاستاره شاید همین«.  هذا ربی »: گفتمی .داشت جلوه

 کرد. متردم را تأیید می هاآن دین بلکه نداشت پرستان با ستاره مخالفتی که اظهار عقیده

خود را تنها  چرا بندگان ،خدایند اگر ستارگان که بعد از مسیر استدالل .شدند دور او جمع

 باشد و آنیخود می بندگان محافظ دائم که است روند. خدا کسیمی غروبگاه گذارند بهمی



 

 

 خدائی من « 142ن  ل لالاف   بُ ح  أ   ل   : «گفتمی هاآن گیرد. بهنمی فاصله و کندنمی غفلت هاآناز 

و  کفتر استت   و روش راه ایتن  نگفت .ندارم شود دوست خود را رها کند و غایب بندگان را که

و  استت  شناسند، زنندهمی خود را ایمان و روش راه که مردمی کفر برای ۀزیرا کلم ؛است گناه

چترا   دارمنمی دوست را خدایانی چنین من گفت هاآن قدر به کند. همینمی را ناراحت هاآن

 میتان  کرد بهمی طلوع چهارده شب ماه که خود را تنها گذاشتند و رفتند و باز فردا شب ۀبند

زیبتا و   متاه  ینشاید هم گفتمی هاآنکرد. مانند تظاهر می هاآن مذهب به رفته پرستان ماه

 متاه  دهد و باز کهمی و نمایش خود را آرایش در آسمان چنین این باشد که من خدای ،نورانی

 ختدائی  کنممی چه ،فرمود هاآن بیدار کرد و به ایتا اندازه را هم پرستی فکر ماه ،کرد غروب

در  را هتم  هتا آن ۀگتذارد. عقیتد  می ستسرپرد را بیخو دارد و بندگانمی خود را پنهان که

 .استت  باطتل  هتای عقیده کردن لمتزلز ،و برهان علم خاصیت کرد. اولین متزلزل یپرستماه

 و گفتت  ذاشتت گ خورشید بود احترام که هاآن خدای به پرستانخورشید در میان هم مدتی

 آنجتا کته   ولی ،است تربزرگبهتر و  و ستاره از ماه .خدا باشددارد،  نورانی ۀجلو این شاید که

 کته  ختدائی  این  من ،ِل فلن ل ِحب :گفت مردم به ،کردمی خود را پنهان چهره خورشید هم

 خلیل . ابراهیمندارم رود، قبولخود می و آرامگاه استراحتگاه کند و بهخود را رها می بندگان

وارد  هتا آن ۀعقیتد  و قبول دوستی از طریق هاآن عقل و بیدار کردن افکار مردم تهییج برای

 متردم  توانند ختدای ها نمیو ستاره ماه کرد که را متوجه هاآن ،و برهان با دلیل کم شد و کم

 و تبتر را بته   را شکستت  هتا بت ،بودند خود رفته عیدگاه به پرستانبت شند و روز دیگر کهبا

. استت  شما را کشته کوچک یهابت ،بزرگ بت این که گفت هاآن . بهانداخت بزرگ بت گردن

 و نجتات  آتش را بیدار کند و بعد از حادثه مردم تا عقل است و برهان دلیل از نوع کلمات این

شتاید اگتر    شتد کته   متوجه ابراهیم شدیداً به را مسخر خود نمود. افکار مردم هادل ،از آتش

دایتر   الهتی  و حکومتت  رفتباد فنا می به اشیطاغوت و تخت تاج ،کردنمرود او را تبعید نمی

 او در میتان  ،کنتد اثتر نمتی   در ابتراهیم  رد آتشک مشاهده نمرود بعد از آنکه ولیکن ؛شدمی

و غتذا   خوابتد و از آب ، بهتر میتر استراحت قصر سلطنتی از نمرود در میان آتش هایشعله

خود  برای هر کس«  143ِبِرهمی ا مثل ِلا فلیتخذ ِلهِختذ ِله من»  :گفت نمرود هم کند.می استفاده

 حتال  در عتین  .کنتد متی  حفتظ ختود را   ۀبند که خوبست ابراهیم خدای ،پسنددمی خدائی

 قتتل  کرد او را بهنمیهم  جرأت .بود او شده متوجه هادلزیرا  ؛کند را تحمل ابراهیم نتوانست

 گرفت د. تصمیمشمی واقع منفور افکار مردم ترسید و عالوهمی ابراهیم زیرا از خدای ؛برساند
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مترا   و ثتروت  متال  کته  اکنون او گفت به براهیما .کرد را مصادره اموالش .او را تبعید کند

 و برهتان  . در برابر دلیتل برگردان من به امکرده صرف هانیا در جمع که عمری ،گیریمی

تتو   خدای گفتدیگر می و باز در احتجاج او را آزاد گذاشت و ثروت مال ،عاجز شد ابراهیم

 را زنتده  هتا انستان  کته  استت  کسی من خدای :گفت . ابراهیمنیستم من که است چکاره

 او را زنتده  ،کشتم را نمتی  انسانی ،کنممی کاری چنین هم من میراند. گفتاگر بخواهد می

 ، پتس است من دسته ب و حیات موت .امبرده او را از بین ،کشمرا می و دیگری اماشتهگذ

 از اینکته  ،استت  و احمتق  بستیار کتودن   زمان دید پادشاه که . ابراهیمخدا هستم هم من

 یمحکمت  ۀکرد و ضرب را عوض احتجاج راه فوری ،داندمی و حیات را موت و نکشتن کشتن

تتو   ،آوردمتی  خورشید را از مشرق که است کسی من خدای او کوبید و گفت مغز کودن به

 و مبهوت نباشند. نمرود مات در تاریکی تا مردم برگردان ، خورشید را از مغرباگر خدائی

برابتر  دهتد و در  نمتی  خود را انجام ۀوظیف که مغزی چنین بر یک هم شد و خداوند متعال

 کرد. او سر خود را در برابر خارش را مسلط ایکند، پشهتفکر نمی روشنی عقل چنین یک

 درک بته  پیدا کنتد و عاقبتت   کوبید تا آرامشدیوار می بود به  پیدا شده از پشه که مغزی

 شد.  واصل

 

 :در آمد  مکتب صورتبهخدا  دین ،چهارم در تحول 

 

بتود.   استالم  گذار مکتب پایه اولین ابراهیم که شود گفتمی پیامبران تمامی در میان 

 بترای  کرد کته  را موظف داد و مردم نمایش و دانشگاه مکتب صورتبهخدا را  دین ابراهیم

را  و هتر چیتزی   هتر کستی   .کار بزننتد  خود را به عقل و فکر کنند بایستی ،حق شناختن

ختود   .نمتود  تعریتف  امتت  یک عنوان را به لذا خداوند ابراهیم ؛بشناسند هست کهچنان

 او فراهم برای جمعیتیو  نداشت امتی ابراهیم با اینکه .انسان یک بود نه امت یک ابراهیم

 الهتی  هتدف  ،بود و در زنتدگی  مکتب خودش چون ولیکن ،دایر کند نشد تا بتواند مکتبی

 و دین امت خدا او را یک ،کردمی خود فعالیت الهی هدف به رسیدن برای و داشت آخرتی

دهتد و  می را ترقی ، مردماست مکتب  که دینی یعنی حنیف . دیندانست حنیف او را دین

 از پیغمبتران  و در برابتر بستیاری   شتهگذ در برابر پیغمبران ابراهیم دهد. پسمی آموزش

برابر شتهر   ،مردم او برای و دانش فکر او و عقل آمد. وسعتمی به حسابشهر  یک ،آینده

 را کته  توانستتند متردم  کردند و نمیمی دعوت فقط دیگر که پیغمبران ولیکن .بود بزرگی

روستاها و شهرها  بین که تفاوتی ند. همانآمد به حسابروستا  ،دهند تعلیم ،نبودند آماده



 

 

توانیتد  متی  و اولیاء خدا هتم  پیغمبران بین ،آبادترند ها آباد و بعضیبعضی ،کنیدمی مشاهده

 ل  ت ل : »فرمایتد خداوند متی  .نیستند و استعداد برابر هم از نظر علم کنید. پیغمبران مشاهده

 . پتس دادیم دیگر برتری را بر بعض از پیغمبران بعضی یعنی«  144عضم ب   ي  ع   مهُعض  ا ب  لن  ضر ف   لُ سُ ِلرُ 

 بترای  بفهماند که هاآن کند و به مربوط بخشی حیات مکتب را به افکار مردم توانست ابراهیم

اولیتاء ختدا برونتد و در     پناه به بایستی ،دنیا و آخرت یهاعذابها و از بالها و بدبختی نجات

 دانست حنیف را دین ابراهیم لذا خداوند دین .کنند وظیفه انجام هاآن و مکتب حکومت پناه

قرار داد تا ظهور  در مسیر اوالد اسماعیل زنده مکتب یک ،حج مراسم ۀضمیم را به دین آنو 

و  دو دیتن  فقط ،است شده تبلیغ پیغمبران ۀوسیلهب که آسمانی ادیان . در میانپیغمبر اسالم

 راه و یک حقیقت خدا از ابتدا تا انتها یک دین گر چه .است شده معرفی حنیف با کلمه دو راه

 تعلتیم  متردم  گیرند و بهفرا می و دانش درس توحیدی مکتب از یک پیغمبران و تمامی است

توحیتد   اصل ندارند. هر پیغمبری با یکدیگر اختالف دین حقایق در اصول پیغمبران دهند.می

 و تعلیمتات  کند و هرگتز در تبلیغتات  می واحد یگانه خدای را متوجه کند و مردممی را تبلیغ

 تعریتف ختدا   ،مخلتوق  خدا را در کیفیتت  هم دهد و نهمی خدائی خدا صفت خلق به خود نه

باشتد و   خود داشته خلق به شباهت دانند از اینکهمی خدا را منزه جا پیغمبران کند. همهمی

 خود باشند. ایتن  خدای و شبیه داشته خدائی صفت دانند از اینکهمی ترکوچک را هم بندگان

قترار   در دو وضتعیت  ،را در خداشناسی مردم که توحید است در اصل پیغمبران تمامی روش

 ر.دیگت  و منکترین  ماننتد طبیعیتون   ،منکر ختدا شتوند   دارند از اینکهدهند و برحذر میمی

خدا را  خدا و خلق خدا را مانند خلق ترسانند از اینکهدارند و میرا بر حذر می مردم همچنین

 همتین  بته  پیغمبتران  مامیت که است اصول از آن توحید یکی اصل اینمانند خدا بشناسند. 

ختود و   در دین هم هاآنخود  اند.کرده تعریف خلق به خدا را از شباهت داشتن منزه ،کیفیت

غیتر ختدا پیتدا نکردنتد و از غیتر ختدا        بته  خود هرگز وابستگی و اخالقی علمی یهاروش

یتا   .اندایستاده هاقدرتدر برابر ابر  ،اندر و یا چند نفر بیشتر نبودهنف یک با اینکه .نترسیدند

 دیتن  در اصتول  پیغمبتران  هرگز بین اند. پسرسیده پیروزی اند و یا بهشده کشته راه در این

 در کیفیتت  اند ولتیکن کرده دعوت عقیده و یک راه یک را به و مردم وجود نیامدههب اختالفی

روبترو   زمان و با مردم داشته رواج مردم در میان که و آدابی نو سن احکام و فروع دین ترویج

و  فتروع  در ترویج اند. تفاوتشانبوده با یکدیگر متفاوت و احکام فروع این اند، در ترویجبوده

 یتک  کته  استت  اینطتور نبتوده   . یعنیتباین کیفیتبه نه بوده و کمال نقص کیفیت به احکام

. متثالً  را حرام گرداند یا حاللی را حالل حرامی را جایز بداند یا خوراک ایکبیره گناه یغمبریپ
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 گوشتت  کند که پیغمبر دیگر تبلیغ و آن است حرام و خوک سگ بگوید گوشت پیغمبری

 رد را حاللو م زن نامشروع و رابطه مثالً شرابخواری . یا پیغمبریاست حالل و خوک سگ

 اصتول  در تعریتف  کند. پیغمبران را تحریم ایرابطه پیغمبر دیگر چنین و جایز بداند و آن

داشتند، هرگز  رأی با یکدیگر اتفاق دعا و عبادت و یا اصل کبیره گناهان عقاید و در تعلیم

و  دیتن  مکتتب  در تعلتیم  کنند. ولیکن را حالل و یا حرامی را حرام حاللی که است نشده

 الهتی  از احکتام  مفصلی ها کتاباند. بعضیداشته با یکدیگر تفاوت آسمانی کتاب صفحات

 ابتدائی عقاید توحیدی همان به هاآناز  مختصر و یا بعضی ها کتاباند و بعضیداده تعلیم

اند و بیشتر بتر  کار نداشته مردم رامو ح و حالل مردم و آداب رسوم به اند یعنیاکتفا کرده

اند. را نداشته مطالب تمامی استعداد فراگیری زمان زیرا مردم ؛اندنموده توحید تکیه اصل

شتما   خدا در زندگی ،بگذارید احترام به خدااگر  داد کهمی وعده مردم پیغمبر به مثالً نوح

 کند. فقتط می بر شما نازل عذابی کند و گرنهمی ازلن رحمت آورد. بارانوجود میهب برکت

کتار   عاقبتت  صتورت بهخدا را  هایاز نعمت و محرومیت را و یا عذاب الهی و برکت رحمت

 توانستند بتا آن می کرد کهمی معرفی هاآن به آخرتی کرد. یعنیمی معرفی و عاصی مطیع

و  احکتام  و یا در تبلیغ کیفیت همین به کنند و یا عذابی را درک آن روبرو شوند و حقیقت

 خدا وبا  و رابطه عبادت و دعا با یکدیگر متحد بودند. اما کیفیت عبادت ، در اصلهاعبادت

 نبتوده  شتده  تبلیتغ  در استالم  که کیفیتی این د بهکنند، شایمی تقدیم که هائییا قربانی

 و خواهشی و یا نیایش و سجودی یا رکوعی ایسجده به مثالً در برابر خداوند متعال .است

 مانند لولته  پیغمبران بعضی ،کنیم تشبیه دریائی خدا را به اگر دین اند. در واقعاکتفا کرده

و  بیشتتری  بتا وستعت   کردنتد و بعضتی  می را مشروب دریا مردم آب با بودند که باریکی

بیشتتر یتا    جمعیتت  ،صتدر  نظر و شرح وسعت همین بر اساس .بیشتر با وسعت همچنین

از  ،گذشتت کفار از حد متی  اذیت که هم کردند و گاهیمی و جذب خود جلب را به کمتری

 تا زمتان  آدم از زمان کیفیت کردند. اینرا می هاآن بودیو نا عذاب تقاضای خداوند متعال

 کته  ایتتا انتدازه   مردم و تربیت دعوت به که . تنها پیغمبریاست درک کامالً قابل ابراهیم

کنتد و   نفترین  اینکته  خدا واگذار نمود بتدون  را به مردم اکتفا کرد و مقدرات توانستمی

بتا   خلیتل  بتود. ابتراهیم   خلیل ابراهیم حضرت ،کند مطالبه مردم برای الهی زودتر عذاب

کردنتد  می او جسارت زدند یا بهمی او را کتک ،روبرو شد بزرگی ها و حوادثبا اذیت اینکه

 ایتن  ۀبا همت  ،انداختند آتش کردند و او را میان روشن یکدیگر آتش با کمک همه یا مردم

 هتا آن بته  کرد و یتا نستبت  نمی را نفرین هاآن .صبر و مدارا داشت روش با مردمها اذیت

پدر  به حتی و جاذب البج و سخنان مالیم هایبا نصیحت بلکه ،مالمتگر و پرخاشگر نبود



 

 

را  شترک  کرد کهمی زیاد جدیت کرد و خیلیمی بیشتر او را اذیت از همه خود آزر که ۀخواند

 145ل    رُ غف  سل ت  آأ س   : «او را دعا کند و گفتت  داد که او وعده به ،ببرد دهد و توحید را از بین رواج

 ، پتدرجان پدرجان جا با کلمه کند یا همه تا خدا ترا هدایت کنمتو دعا می برای بزودی یعنی«

 نستبت  از محبت حاکی که ، آقا جانپدر جان یعنی ،یا ابه یا ابه کلماتبا  .گرفتمی با او تماس

و  و همینطور با خانواده داشت صبر و مالیمت خیلی با مردم .گفتیمباشد سخن می پدرش به

 پیغمبتر معاصتر حضترت    یتک  مقدر کرد، لوط لوط قوم برای خداوند عذابی آنجا که .اقوامش

 ابتراهیم  ابتدا بر حضترت  که عذاب مأمورین ،داشت اوندیخویش حضرت بود و با آن ابراهیم

و  فضتاحت  بته  کفر و گناهشان را که کثیف قوم این مأموریم او خبر دادند که وارد شدند و به

 از نتزول  جلتوگیری  بترای  توانستت می تا آنجا که ابراهیم ،کنیم ، هالکاست کشیده سوائیر

هزار  شاید چندین را که آبادی چند پارچه خواهید اینآخر شما می کرد. گفت وساطت عذاب

 هتالک  او هتم  هباشد کت  خوبی نفر آدم یک ،نفر شاید از هر ده .دارند نابود کنید نفر جمعیت

 نته  نفر از عذاب یک آن برکت به ،باشد خوبی نفر آدم نفر یک گفتند اگر از ده هاآنشود. می

 دادنتد بته   باشد، جتواب  خوبی نفر آدم شاید از صد نفر یک شود، گفتصرفنظر می نفر بقیه

 آدم شاید از هتزار نفتر یتک    تگف .شودنفر صرفنظر می نود و نه از عذاب ،نفر یک آن برکت

 لتوط  ۀدربتار  در آخر گفتت  .شودصرفنظر می از بقیه ،نفر یک آن برکت باشد گفتند به خوبی

 سرنوشت به دارند که گناهی هستند. چه خوبی هایآدم اشاو و خانواده .دیگویمی پیغمبر چه

پیغمبتر را و   ما لوط .گوئیمی راست ،گفتند اهیمابر به عذاب مبتال شوند. مأمورین سایر مردم

 آن و بعتد بتا زلزلته    بریممی از شهر بیرون ،هست بدی زن که غیر از همسرش ،را اشخانواده

را  کبیتره  گناهان آنچنان ،آشکار بود خیلی مردم آن فضاحت . با اینکهکنیمرا نابود می مردم

 باز هم ،کردندمی خود را ضایع نسل ،تربدتر و پست خیلی از حیوانات بودند که داده رسمیت

و  بتا متردم   و متدارا کتردن   هاوساطت این .کردمی وساطت عذاب رفع برای ابراهیم حضرت

تر قوی ایمان دلیل ،الهی مقدرات به هاآن و تسلیم کبیره و گناهان هاآن هایاز اذیت گذشتن

را بیشتتر در   استالم  حنیتف  صبر و مدارا دیتن  روش بود. با همین خلیل باالتر ابراهیم و علم

 کته  کیفیتی کرد. به گذاری پایه قااسح پسر دیگرش و در فرزندان اسماعیل حضرت فرزندان

 ختدا را از بتین   دین و تربیت تعلیم نتوانستند اصول ابراهیم بعد از حضرت تاریخ جنایتکاران

خداونتد   مترقتی  یتن د گذاریپایه کردند. پسمی مداخله آن و جزئیات در فروع گرچه ،ببرند

بود.  خلیل ابراهیم حضرت دین ،استوار است ،و گذشت حلمو صبر و مدارا  بر اساس که متعال

و اعتمتاد   کامل اتکا و اطمینان ،فرا گرفت خلیل ابراهیم تعلیمو  و تبلیغ از روش تاریخ چهآن
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 یهتا قتدرت از  و وحشتت  و یا ترس وابستگی و عدم و تعالی خداوند تبارک هایوعده به

 در زماناو  آمد. با نمرود و امثال حساب به روش این گذار اصلی پایه ابراهیم که است زمان

و یا  هاآن و اتفاق کرد و از وحدت بودند مبارزه گرفتار شرک که هائیبا جمعیت و همچنین

وجتود آوردنتد و بتا    هبت  چشمش مقابل از آتش دریائی با اینکه .نترسید هاآن و ستم ظلم

 کسی به هم د و نهفرار کر و مصیبت رنج از میدان نه ،ها انداختندآتش او را میان منجنیق

 کتاری  بتا متن   ابتراهیم  ای ،کرد عرض اند جبرائیلگفته که شد تا جائی متوسل یا چیزی

 خدا ختودش  ،گفت ؟نداری کاری با خدا هم ،گفت . جبرائیلندارم با تو کاری ،گفت ؟نداری

دارد مترا   قتدرت  ،بدانتد  مصلحتاگر  .نیست گفتن به احتیاج ،دارد آگاهی من وضعیت به

 من متوجه که هائیاز مصیبت خدا بهتر است مصلحت ،نداند مصلحت دهد و اگر هم نجات

و  اراده به دیگر آنچنان ۀکرد و باز در مرحل سرد و سالمت او را برای شود. خداوند آتشمی

و  استماعیل  فرزنتدش  داستتان  آنو  نداشتت  سابقه در تاریخ داد که خدا رسمیت قدرت

 داستان .بود بخشیده همسر ابراهیم مصر به سلطان بود که هاجر بود. هاجر کنیزی مادرش

 زنتدگی  و صتاحب  زنتدگی  شریک ،همسر .است و معروف معلوم خیلی ،کنیز و همسرآزاد

 در زنتدگی  حقتی  کنتد و  تخدم دارد که وظیفه که است کارگری یک ،کنیز ولیکن ،است

 ختانم  کته  ستاره  ،دنیتا آمتد  ه بت  شد و استماعیل  حامله هاجر از ابراهیم که ندارد. زمانی

 شتوهر اجتازه   بود و به بخشیده شوهرش را به کنیزش خودش با اینکه ،است خانهصاحب

در  هتاجر را بتا فرزنتدش    نتوانستت  هانیا با همه ،باشد داشته ا کنیز رابطهب بود که داده

 هتاجر بیشتتر جلتب    ،فرزنتد  این ۀوسیلهشاید ب کند کهمی کند. مشاهده تحمل اشخانه

 بته  کتاره  هتیچ  صتاحبخانه  پیدا کند و خانم خانوادگی کنیز رسمیت کمکند و کم محبت

مادر  این بایستی که گفت مابراهی به .کند تحمل هاجر را با فرزندش آید. نتوانست حساب

 ابتراهیم  کته  استت  عجیبی . اتفاقدیگر ببری جایه و ب کنی بیرون من را از زندگی و بچه

 . ختانم استت  زنتدگی  صاحب ،زیرا خانم ؛است الهی حکم یک اتفاق و آن شده گرفتار آن

 بته حستاب   د شوهر مالتک زنتدگی   مانن ،پیدا کند چهار صفت که در صورتی خانهصاحب

 میتزان  همتین  بته  هتم  زن ،شتود می زن صاحب دانگی شوهر شش که طورآنهم .آیدمی

 و قسمت زن این را به قسمتی .کند خود را قسمت ندارد زندگی و حق شوهر است صاحب

او را  و شترف  آبرو و عزت که است همسر ابراهیم دهد. ساره دیگر اختصاص زن دیگر را به

 حفتظ  همسر ختود را بترای   ابراهیم مصر که مملکت ورود به . در داستاناست کرده حفظ

را بتاز کننتد.    تور داد در صتندق مصر دس بود، سلطان جا داده مقفل در صندوقی ،ناموس

 وحشتت  مستئله  هتر دو از ایتن   و ابتراهیم  ساره .پیدا کرد عالقه .افتاد ساره به چشمش



 

 

حرمسرا بفرستد.  را بگیرد به ساره برد که مصر دست شدند. سلطان خدا پناهنده به .داشتند

آنترا   توانمخشکید و نمی من دست شد که چه گفت ابراهیم به .شد خشک چوب مثل دستش

و برگرد  از قصد خودت .کرد خدا تو را مجازات ،کردی قصد خیانت گفت . ابراهیمبدهم حرکت

کنتد.   تحمتل  نتوانستت  باز همشد  معالجه کرد، دستش شود. توبهمی خوب دستت ،کن توبه

 ۀتوب سوم اگر مرتبه گفت اهیمخشکید. ابر کرد دو مرتبه درازی و دست خود را شکست ۀتوب

 به .دارد با خدا رابطه ابراهیم که خواهد بود. دانست فلج دستت همیشه برای ،خود را بشکنی

 .کتن  انتختاب  ختواهی متی  را که هر جائی .آزادی من تو در مملکت و گفت گذاشت او احترام

 در آن کترد کته   را انتختاب  فلسطین سرزمین د. ابراهیمشوتو و همسر تو نمی متعرض کسی

را آباد کترد،   سرزمین آن ،قنات کردن و جاری آب یهاچاه بیشتر نبود. با کندن بیابانی موقع

او  نتاموس  و دارد ابراهیم با شوهرش ساره که هایهمکار حساب زیاد شد. روی خیلی ثروتش

فرزنتد   دارد و با پیتدایش  با ابراهیم کامل همسری حق ،کندمی او را حفظ و آبروی عزترا و 

تواند هاجر را با نمی ساره ببخشد. در اینجا که دیگری را به ساره ندارد زندگی حق ،کنیز خود

 خانته اگتر   ابراهیم ،نماید خارج ساره را از زندگی کند اورا مأمور می ببیند و ابراهیم فرزندش

هتاجر   را به ساره از زندگی باید نصفی ،آنجا ببرد کند و هاجر را با فرزندش خریداری دیگری

 کند و بته  مادر و فرزند را چه این آید. فکر کرد کهمی حساب به ظلم ،انبیاء در سنت .ببخشد

و  وجتود آورده هب و امانی امن حرم ،زمین ۀخداوند در کر خدا آمد که حرم از کجا ببرد. یادش

ختدا   حترم  بته  و پیدا کنتد  و استیصال گرفتاری هر کس که است داده خود وعده بندگان به

 حترم  را به مادر و بچه این که است بهتر این گفت . ابراهیماست و امان در امن ،شود پناهنده

روزگتار   ختدا در آن  . حرماست داده امنیت ۀوعدخدا  .خدا بدهم را تحویل هاآنو  خدا ببرم

 و علتف  آبو بتی  خشتک  ، سترزمینش شده خراب هم و دیوارش سقف که است ایخانه یک

ماننتد   . سترزمینی استت  وجود نیامدههب و آبادی ندارد و عمران در آنجا سکونت . کسیاست

 و علف آببی خدا در بیابان ۀبرد و در جوار خان حرم سرزمین را به و فرزندش . زناست کویر

 ،ابراهیم :پیدا کرد و داد زد . هاجر وحشتبرگشت خودش اصلی منزل طرف خدا سپرد و به به

 . گفتت شویممی و نابودی گرفتار هالکت خشک بیابان در این ؟سپاریمی که ما را به ،ابراهیم

قتد   شتد، هتر چته    قطتع  هاجر از ابراهیم ۀ. رابطشما است ، خدا حافظپردمخدا س هشما را ب

 رها کند و دنبال خود را در بیابان ۀبچ نتوانست ببیند و همشوهر خود را  نتوانست ،برافراشت

 .شتد  غایتب  خود باشد. ابراهیم موالی در اطاعت بایستی کنیز است بدود و از طرفی ابراهیم

 در اثر تشتنگی  و شاید خود او هم است گرفتار هالکت از تشنگی اشکرد بچه هاجر مشاهده

 کتوه  باالی کرد. رفت فعالیت او را وادار به ،کودک باشد. استیصال خشکیده شیر در پستانش



 

 

پیتدا   جاتن از وحشت و بیافتد انسانی به را ببیند، چشمش کسی اطراف صفا شاید در آن

را پیتدا کنتد و از    شاید آنجا کسی مروه کوه دوید باالی .را ندید صفا کسی کوه کند. باالی

 هفتت  ،مروه صفا و از صفا به به مروه مبادا بمیرد از کوه باشد کهخود می بچه نگران طرفی

 خشتک  د از سرزمینکر مشاهده .نشست اشآمد کنار بچه .شد تردد کرد و مأیوس مرتبه

 درست ایو حوضچه بست ،بود افتاده جریان به را که . آباست جوشیده آب ۀچشم ،حرم

 کند یتک  چه شد و باز  هم جاری داد و شیر در پستانش نجات خود را از تشنگی ۀبچ .کرد

 آب در اطراف ،کردند وجود آب جا احساس در آن که . پرندگانسرپرست بی مادر و کودک

 سترزمین  آن بته  ،پرنتدگان  هدایت به هم بیابان دارانو شتر گوسفندداران .پرواز نمودند

 بتی  کردنتد زن  پرنتد. مشتاهده  ها متی پرنده که است اینجا خبری دانستند کهآمدند. می

یتا   مبلغی کردند سالیانه در اختیار دارد. او را راضی آبی ۀخود چشم کودک همراه صاحبی

 جمتع  کنند. جمعیتتی  او استفاده آب ۀقرار دهند و از چشم در اختیارش و غذایی خوراک

 از ابتراهیم  بشریت در اینجا که مهم ۀآموزند ۀپیدا کرد. مسئل نجات شتهاجر از وح .شد

آنجتا   بته  هتر کتس   کته  استت  خدا حرم یعنی و امان امن سرزمین معرفی آموزد یکیمی

 خداوند متعال به و توکل نخواهد شد و دیگر ایمان غارت اشیزندگو  شود دینش پناهنده

 خود نموده زندگی را به خدمت بهترین ،خدا بسپارد خود را به خود را و زندگی هر کس که

را در  بشتریت  ،توحید خط یجهدر نت .رساندثمر می پروراند و بهاو را می . خدا زندگیاست

 اهتل  را به حرم و تأکید کرد. عظمت را ترویج حج نمود و مراسم خدا تقویت با حرم ارتباط

و  متال  ،خدا باشتند  خواهند در پناهاگر می کرد که را دعوت کس نمود و همه معرفی عالم

ه را ب حج شوند و مراسم خدا پناهنده محر به بایستی ،بماند محفوظ شانیزندگو  جانشان

 ختدا را تترویج   وجود آمد، دینهاو ب از نسل که پیغمبرانی ۀوسیلبه طرف جا آورند. از یک

وجتود  هاو بت  از نستل  کته  حرم و سادات اسماعیل فرزندش وسیله دیگر به کرد و از طرف

 ظهتور آخترین   موجبتات  کته  نمود تا روزی خدا را ترویج ۀخان و زیارت حرم خط ،آمدند

 در اختیتار متردم   مترقی دین و یا یک حنیف خط دو فرزند یک شود. از این پیامبر فراهم

و  تتأمین  هاآن برای دنیا و آخرت سعادت ،خدا دین در پناه فهمانید که مردم قرار داد و به

 شود.  می تضمین

 

   :پدر ۀوسیلبه اسماعیل حضرت ذبح لدالئ 

 



 

 

 و نشان ،آزمایش وجود آورد و بر اثر اینهب ابراهیم برای خداوند متعال که دیگری آزمایش 

هاجر را بتا   که بود. بعد از مدتی اسماعیل فرزندش ذبح داستان ،را از خدا گرفت امامت مدال

 زیبتای  جتوان  استماعیل  کرد کته  و مشاهده مراجعت ،بود سپرده حرم سرزمین به فرزندش

 آنجا آمده به که جرهم از قبیله که کند و ظاهراً با زنیمی زندگی با مادرش است شده نورسی

متأمور   فرزنتدش  ذبتح  برای بود که بعد از مراسمی ازدواج بود و حتماً این کرده ازدواج ،بودند

 استماعیل  و فرزنتدش  ابراهیم فقط ،آوردجا میه خدا را ب حج که تنها کسی زمان در آن شد.

 حج همین ،آوردجا میه ب اسماعیل با فرزندش ابراهیم را که حجی مراسم و ظاهراً اولینبودند 

 نبتدو  ،یکتدیگر  کمتک  دادند. ابتدا بته  انجام خدا پدر و پسر با هم ۀاز تعمیر خان پس بود که

پتدر و   ،کعبه ۀخان را بنا کردند و بعد از بنای کعبه ۀخان ،باشد آنجا وجود داشته کارگری اینکه

 بته و  بستتند   احرام ،حج خدا برای ۀخان جا آوردند. بعد از طوافه را ب حج مراسم پسر اولین

 مستجد خیتف   نامه ب که جا در همان .منا و مشعر برگشتند به ،رفتند و بعد از عرفات عرفات

فکتر   ،دهتد  را انجتام  قربتانی  مراستم  فردا بایستی که دهم شب ابراهیم ،است شده شناخته

 ،هدیته  کننتد در انتختاب  متی  سعی کند. پیغمبران خود تقدیم خدای به ایهدیه کرد چهمی

کنتد  فکتر متی   خدا کنند ابتراهیم  دارند تقدیم دوست را که چیزهائی نیترمحبوبو  بهترین

 ،آیتد متی  حستاب  به عمرش و محصول است شده او واقع و معشوق محبوب که چیزی یگانه

ختود نمایتد    ختدای  را تقدیم اسماعیل فرزندش که است الزم پس .است اسماعیل فرزندش

 خداوند متعتال  منتظر فرمان ؟!ندارد هکند یا اجاز را قربانی فرزندش دارد که آیا اجازه ولیکن

پیتدا   مأموریتت  ختواب  در عتالم  ،استت  رفته خواب به که مسجد خیف محل . در هماناست

 دو مرتبته  او یکتی  کند و ظاهرأ ختواب  را قربانی اسماعیل فرزندش فردا بایستی کند کهمی

 در میتان  را با پسرش . خواباست وند متعالخدا قطعی او حکم خواب که تکرار شد و دانست

خدا  خود را تقدیم ۀسرمای نیترکاملو  بهترین .کنم تو را قربانی اممأمور شده و گفت گذاشت

 پدرم کرد و گفت پدر استقبال و تقوا مجهز بود از مأموریت نور ایمان به که هم اسماعیل .کنم

 .خبتر نتدارد   داستتان  . مادر از اینکنمصبر می انشاء اهلل هم من .کن خود را عملی مأموریت

پسر  .برداشت و ریسمان طناب .است نبوده سرزمین در آن و پسرش جز ابراهیم به هم کسی

گویند می .گذاشت خاک را روی و صورتش او را بست و پای برد. دست منی قربانگاه خود را به

 تحریتک  پدری حبتبگذار مبادا م خاک را روی من صورت کرد که سفارش اسماعیل شپسر

 حلقتوم  داد و حقیقتاً کتارد را بته   را انجام قربانی مقدمات خود بازماند. تمام ۀشود و از وظیف

 چته  ،کنتد ایجتاد نمتی   پسرش در گلوی مه خراشی کرد که مشاهده ولیکن ،کشید فرزندش

 دانستت  ؟کنتد نمی چرا ذبحکه  انداخت زمین کارد را به .شد عصبانی .کند او را ذبح برسد که



 

 

 ۀوظیفت  !شتما  مرحبا به ،فرمود را شنید که پروردگارش ندای .جا بوده تقدیر خدا تا همین

 و ِللیلل یلآ مري ِللیلل : »صدا در آمد و گفت کارد به گویند همان. میدادی خود را انجام

 متانع  ،جلیتل  خدای ولیکن ،کنم را ذبح دهد اسماعیلدستور می ابراهیم یعنی ،« 146یناي

ختدا را   قدرت که است عجیبی ۀدر اینجا لطیف جلیل شود. کلمهمی اسماعیل گلوی بریدن

 پوست .شودمی اسماعیل وارد بر گلوی ،و با فشار تیزی کارد در نهایترساند. می اثبات به

 .شودمی بریدن مانع خداوند متعال حال در عین .ندارد در برابر کارد تیز مقاومت و گوشت

 به حاضر کردند که ابراهیم برای شود. گوسفندیمی حائل اسماعیل کارد تیز و حلقوم بین

نداد. در  کرد و اجازه پدر و پسر را قبول قربانی ،کند و خداوند متعال قربانی فرزندش جای

 از محصتول  شمار آمد کته ه ب فداکاری مصداق نیتربزرگ ،خلیل ابراهیم حضرت اینجا هم

 شود. بعد از ایتن  خدا قربانی داد در راه یادگار خود صرفنظر کرد و اجازه عمر خود و یگانه

پیغمبتر بتود. تنهتا     استحاق  بخشید که ابراهیم به از ساره فرزند دیگری ،خداوند داستان

 خلتق  وجود خدا را بته  نمود و عمالً ارزش توحید را نصب پرچم تاریخ در ابتدای که کسی

 چنتین  هتا یتک  ها و یا آینتده در گذشته پیغمبری بود. هیچ خلیل داد، ابراهیم خدا تعلیم

 ،بتزرگ  تکلیتف  و ایتن  کند خدا قربانی خود را در راه هستی تمام ا نکرد کهپید مأموریتی

 خود را و زن پیدا کرد زندگی مأموریت که شد السالم علیه حسین امام شفرزند به محول

 ذبتح  ۀخداوند دنبالت  که شریفه ۀلذا آی .خدا کند راه تقدیم ،دارد و فرزند خود را و هر چه

ل اهُ دین  ف  و  » گوید می سماعیلا لع   بم ذ  ب  میظ 
را  دیگتری  ار بزرگفداک ،اسماعیل جای یعنی ،« 147

امر دایر . زیرا حقیقتاً است شده السالم علیه حسین امام عاشورای تفسیر به .کردیم قبول

 هدر شود و یا اینکته  پیغمبران نابود و زحمت کلی به امیه بنی ۀوسیلخدا به یا دین شد که

 وجتود آورد و دستت  هبت  نهضتی در افکار مردم ،عجیب فداکاری چنان بزرگوار با یک آن

پیغمبتر بتاز    بیت خدا و اهل دین به را از تعرض هاآنرا ببندد و  و تاریخ زمان جنایتکاران

 بتا تمتام   ختودش  کنتد و چگونته  چکتار متی   که و شناخته رگوار دانستهبز آن دارد. پس

 داد حجم اجازه ،نموده فداکاری به اقدام .گیردقرار می امیهبنی غارت در معرض اشیهست

 را روشتن  تتاریخ  ،و آینده زمان شود تا شاید افکار مردم بزرگ مانند کوهی امیهبنی ظلم

 خدا و اهتل  دین به خود را ببندند و  از تعرض زمان ظالم حاکم بتوانند دست هاآننماید و 

 پیغمبر باز دارند.  بیت
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 ،و یتا استحاق   استماعیل  از نسل چه ،زمان ۀآیند ، پیغمبرانخلیل ابراهیم بعد از حضرت 

 بتدون  و طبیعتی  نطور عادیخود اتخاذ نمودند. همی زمان صبر و مدارا را در برابر مردم روش

کردنتد تتا    خدا هدایت دین را به و آینده زمان مردم ،شوند و یا نفرین جنگ به متوسل اینکه

 شد. فراهم اسالم مقدس ظهور دین در انتها موجبات

 

 : پیغمبران سلطنت و آزادی به از بردگی تحول 

 

تا  آدم حضرت پیغمبر بود. از زمان موسی نهضت ،خلیل ابراهیم بعد از داستان سوم تحول 

 ،پیغمبتر باشتد   آن در رأس که دینی حکومت و یک دینی تشکیالت یک موسی حضرت زمان

 ولتیکن  ،نتد کردمی دادند و تبلیغمی خدا را تعلیم دین گذشته بود. پیغمبران وجود نیامدههب

 یهتا قتدرت بتوانند بتا   نشد که فراهم ایزمینه هاآنشعور  و ضعف استعداد مردم کمی روی

و آموزگتار   معلم یک ،خود در زمان دهند. هر پیغمبری تشکیل دینی بجنگند و حکومت زمان

 زمتان مریتد پیغمبتر    کته  هاآن ولیکن ؛کند و جذب د جلبخو را به ایعده توانستمی .بود

 حکتومتی  هتا نآ ۀوسیلبتواند به پیغمبر زمان ند کهدنبو جمعیتی ،کردندمی شدند و اطاعتمی

و  دینتی  او عنتوان  رستید، ستلطنت   سلطنت در مصر به یوسف حضرت اگر هم .دهد تشکیل

و  ر نظر عزیز مصر پیدا کردهد که محبوبیتی بر اساس بود که انسانی یک بلکه نداشت مذهبی

 جمعیتت  و شودپیدا می سالی قحط در آینده کهبود کرد  و او را مطلع هاو را تعبیر نمود خواب

 او اجتازه  واگذار کرد. بته  یوسف حضرت را به دارائی کند، عزیز مصر وزارتدنیا را تهدید می

کند تا  کشاورزی به مصر را تشویق اشد و جمعیتب را در اختیار خود داشته المال بیت داد که

 لذا حضترت  .باشند داشته مردم ارزاق برای ایزمینه ،مقدر قحطی سال هفت آن بتوانند برای

 و قحطی آثار خشکسالی که زمانی ومصر بود  و یا مأمور سلطان دهنشان دست در واقع یوسف

کنتد.   را اداره زمتان  مصر و مردم مصر پیدا کرد تا ملت مملکت در کامل اختیارات ،ظاهر شد

 کترده  ذخیره قحطی دوران برای بود که گندمی انبارهای ،پیغمبر یوسف قدرت ۀسرمای هیگان

 معاصتر حضترت   و زمامتداران  هتا آن .شودمی چه در آینده خبر نداشتند که زمان مردم .بود

شتدند.   واقتع  ارزاق و گرانتی  در برابر قحطی بناگاه .خبر بودندبی خشکسالیاز بروز  ،یوسف

کردند. می زندگی از عراق و قسمتی ادر مصر و سوری بودند که هاهمان فقط هم زمان جمعیت

 بنتدگان  بتین  باشد تا بتواند عادالنته  یوسف در اختیار حضرت مردم خداوند مقدر کرد ارزاق

 آیندهو  گذشته و پیغمبران ابراهیم خاندان عظمت ،و عدالت قسمت کند و با این قسمتخدا 

را  پیغمبتران  و عظمتت  عزت ،تاریخ جا در طول زیرا خداوند همه ؛شود شناخته در نظر مردم



 

 

 یخشکستال  کته  . لذا وقتتی است داده بهتر و بیشتر شهرت را هر چه هاآنو  نموده حفظ

ندارند چقدر در برابر  به خدا ایمان که و معمولی عادی یهاانسان است معلوم ،وجود آمدهب

و یا انبار  ایذخیره زمانآن در  که گیرند. کسانیرا می مردم جان نانی و یا لقمه آبی شربت

 چیتزی  بتود مقتدور ن  ضتعفا  بترای  ند کهدبررا باال می ارزاق آنقدر قیمت ،داشتند ایغله

قترار داد تتا    یوستف  را در اختیار حضترت  زمان مردم کنند. خداوند انبار بزرگ خریداری

 به در اثر خشکسالی و اکناف از اطراف لذا جمعیت .کند را حفظ مردم و زندگی بتواند جان

 و نتان  غتذا و آب  ریخود را در برابر مقتدا  و دارائی ثروت شدند و تمامی مصر جلب طرف

 و شتهرت  محبوبیت ۀمای سلطنت کرد. اینمی را اداره هاآن یوسف فروختند و حضرتمی

 ۀضتمیم  بته  و عتزت  شهرت . اینفتقرار گر عالم اهل مورد توجه که آنچنان  .شد یوسف

 بابتل  با نمرود پادشاه دانستند که بود و مردم در افکار مانده خلیل از ابراهیم که ایسابقه

 یتن ا ،شتده  او سترد و ستالمت   بترای  و آتش انداخته آتش و او را در میان داشته مبارزه

و  خلیتل  ابتراهیم  خانتدان  ،پیغمبر و تدبیر یوسف سیاست ۀضمیم ها بهها و شهرتسابقه

 .قترار گرفتت   زمان یهاسلطان سدر رأ صدیق داد. یوسف و شهرت او را عظمت فرزندان

 مصر حرکت طرف به کنعان پیغمبر را از سرزمین او و اوالد یعقوب او و فامیل خویشاوندان

 ،استت  پیغمبر فرزند یعقوب یوسف مشهور و معروف سلطان دانستند این که وقتی .دادند

و یا سوریا داشتند رها کردند و یتا   نعانو یا ک از فلسطین خود را که و دارائی ثروت تمامی

 و برادرزادگتان  و بترادران  و شاهزاده شاه هاآن ۀزیرا هم ؛مصر رفتند طرف فروختند و به

 هاآنگذاشتند و می احترام اسرائیل بنی به مصر خیلی شدند. مردم شناخته صدیق یوسف

 د کته بودنت  چنتان  .دانستندخود می جهانی عظمت ۀخود و مای بخشنجات عامل را یگانه

 تختت  را روی هاآن ،بروند جائی به خواستند از جائیمی اسرائیلیا مرد بنی زن یک وقتی

خواستتند برونتد   متی  هتر جتا کته    را به هاآن و عظمت با عزت گذاشتند و مردممی روان

 و رقابتت  متورد حستادت   ،زمتان  ۀدر آیند اسرائیلبنی و شهرت محبوبیت بردند. اینمی

 بعد از وفتات  و پیدا شدند فراعنه که و در آینده مصر قرار گرفت و ثروتمندان قدرتمندان

 از نظر شهرت هاآن تنها رقیب کردند که مشاهده ،مصر رسیدند سلطنت به یوسف تحضر

را از  کردنتد و متردم   تبلیغ هاآن تا توانستند علیه .هستند اسرائیلبنی تاریخی و عظمت

در  که اسرائیلبنی ،صدیق بعد از یوسف حدود سیصد سال مدت جدا نمودند و ظرف هاآن

 کشتیده  بردگتی  قترار گرفتنتد و بته    مصری قبطیان در اسارت ،بودند و عظمت عزت اوج

پیتدا   مبادا باز یوستفی  ترسیدند کهمی هاآن خانوادگی از شهرت مصر که شدند. سالطین

 را سترکوب  اسرائیلبگیرد تا توانستند بنی هاآنرا از  خود سلطنت محبوبیت شود و روی



 

 

باشند  قبطیان تا در خانه شدند کشیده بردگی به اسرائیلبنی و مردهای هازن نمودند. تمامی

 اجتازه  هتا آن مصتر بته   نماینتد. فراعنته   خود تهیه برای ینان ۀکنند و لقم خدمت هاآن و به

ختود   اوج پیدا کرد تا به ادامه و ذلت اسارت باشند. این داشته و ثروتی مالکیت دادند کهنمی

 حستاب  روی کته  هتم  منجمین .پیدا نشود بزرگی شخصیت انوادهخ از این اینکه برای ،رسید

 مرد قدرتمنتدی  ،طایفه از این عاقبت کردند که بینیپیش شناسیا خانوادهو ی شناسیستاره

 کته  تتاریخی  شهرت ۀاضاف ها بهبینی پیش د. اینجنگخود می زمان شود و با فرعونپیدا می

 نمایند تتا جتائی   را سرکوب هاآنبیشتر  هر چه شد فرعونیانمی باعث ،داشتند اسرائیل بنی

ختود   دادند با همسراننمی شوهرها اجازه انداختند. به تفرقه اسرائیلو شوهر بنی زن بین که

 ختانواده  نبایتد از ایتن   دستور داد که فرعون بود که زمانی جنایت پیدا کنند و انتهای رابطه

 بودند دیگر دانسته نپیغمبرا با یوسف حضرت از پیشگوئی هم اسرائیلبنیبماند.  زنده پسری

رو  از ایتن  .دهتد متی  نجات و خواری را از ذلت هاآنشود و پیدا می موسی نامه ب پیغمبری که

 کردنتد تتا شتاید موستای    متی  نامگتذاری  موسی نامه خود را ب ها پسراناز خانواده بسیاری

بته  را  نتامی  هر موسی فرعون شد کهمی بیشتر باعث نامگذاری باشد و این هاآن بخشنجات

 پیدا شود. خداونتد مقتدر کترد موستی     فرزند ذکوری خانواده از آن برساند و نگذارد که قتل

خود برسد و  رشد واقعی شود و به بزرگ ،همسر فرعون دست به فرعون ۀر خاند ،بخشنجات

خداوند مقدر  شد که چنان و عاقبت دهد نجات فرعونیان ۀرا از سلط اسرائیل بنی ند ملتبتوا

 بود.  کرده

 ؛دهتد  نجتات  هاآن ۀرا از سلط اسرائیلبجنگد و بنی پیدا کرد با قبطیان مأموریت موسی 

و یتا   مبتارزه  بترای  هرگز آمادگی بودند که و ناتوان النفس آنقدر ضعیف اسرائیل بنی ولیکن

 لذا حضترت  .آوردبار می را بسیار ضعیف هاانسان ،بردگی است و جهاد نداشتند. مسلم جنگ

دهتد.   را نجتات  استرائیل نتی ب خدا توانستت  ۀاز اراد و استفاده اعجازی درتبا ق فقط موسی

 ،کننتد  از پیغمبر خود اطاعت طیاناز قب نجات برای داشتند که قدر آمادگیهمین اسرائیلبنی

 بته  قبطیتان  ،موسی حضرت معجزات کمک به و جهاد نداشتند. باالخره مبارزه قدرت ولیکن

 یتک  و توانستت  کرد احمر غرق را در دریای هاآن تمامی موسی حضرت افتادند تا اینکه ذلت

بتود   مالز بودنتد کته   التنفس  ضتعیف  آنچنان مردم ولیکن ؛دهد تشکیل الهی دینی حکومت

 احستاس  محرومیتتی  اینکته  محتض  کنتد. بته   را اداره هتا آن پیغمبر مانند کودکان موسای

 در بیابتان و بردارند  و کلنگی بیل حاضر نبودند الاقل ولیکن ؛زندداد می سر موسی ،کردندمی

 اعجاز فراهم فیتکی به هاآن آشامیدنی آب و هاآن کنند. خوراک بکنند یا کشاورزی آبی چاه

وجتود  هآزاد و سلحشتور بت   دوم نسل .رفتند از بین و ناتوان ضعیف نسل که تا مدتی .شدمی



 

 

و  دینتی  تشتکل  بجنگتد. یتک   زمان یهاقدرتبا  هاآن کمک به توانست آمدند و موسی

 کمتک  بته  هتم  آن ،وجتود آمتد  هب موسی حضرت ۀوسیلبه فقط ،و اسالمی الهی حکومت

رشتد و   در حتال  نبتوت  ۀجتا شتجر   او مقدور کرد. همه رایخداوند ب که فراوانی معجزات

 .چهارم پیدا کرد تا تحول ادامه ،تاریخی و شهرت سربلندی

 

   :بعد از سلیمان جادو با سحر و مبارزه و حکمت و علم به تحول

 

 نتام  بته  و موهومتاتی  ز خرافاتا و نجات و حکمت علم به هاملت گرایش چهارم تحول 

بودنتد،   متفکر و آماده یقدر که بود. انسانهائی شده هاآنگیر گریبان کهبود سحر و جادو 

 عنتوان  به هائیشناختند. بتخود می را خدای مظاهر طبیعت بودند. همین پرستطبیعت

 .دیگر ارزاق النوع رب و حیوان النوع و رب باران النوع و رب دامداریو یا  مظهر کشاورزی

 قدرتی بودند. اگر هم کرده درست ایبودند و مجسمه تراشیده خدائی نعمتی هر نوع برای

 ستحر و جتادو کته    بودنتد و ایتن   انواع ارباب کند، همانمی کمک غایبانه بودند که قائل

 قدرت ،مردم که گرفت اوج داوود و سلیمان بعد از حکومت چنانآن ،نیست بیش یخرافات

 سحر آموزی یهاکالس همه دانستند و آنسحر و جادو می نتیجه را هم سلیمان و عظمت

سحر و جادو یتاد   ،دادند و شاگردانمی و جادو تعلیم سحر ،جا آموزگاران دایر کردند. همه

و  انداختند. متال می مردم دل به و وحشت ترس و موهومات رفتند و با ایجاد خیاالتگمی

 خداوند برای پیدا کرد که قدر سحر و جادو رواجکردند. آنمی را غارت هاآن و ناموس جان

ستحر و جتادو بتاز     کالس ،بودند فرشتگان خود که مأمورین ۀیلوسبه ،سحر و جادو ابطال

در  پیتدا کردنتد کته    خداوند مأموریت از جانب و ماروت هاروت نامه ب دو نفر فرشته .کرد

 اعالمیه .کردند خود را افتتاح کالس هاآنباز کنند.   سحر و جادو کالس فلسطین سرزمین

زیترا   ؛انتد فرشتته  هانیا دانستند کهنمی مردم ولیکن ؛دانشجو پذیرفتندو نمودند  پخش

را  سحر و جادو متردم  تعلیم ضمن فرشتگان شوند. آنظاهر می انسان صورتبه فرشتگان

 یهتا شینمتا ورد و دعتا و   سلسله جز یکه ب .است و چنان سحر چنین کردند کهمی آگاه

 یتک  . سحر کته است خداوند متعال ، صنعتمعجزات ولیکن ؛نیست چیزی حقیقت خالف

 ،آیتد متی  بته حستاب   و خرافتات  و جزء موهومتات  است و حقیقت واقعیت خالف نمایش

 او را برای و معجزات موسی عصای امثال تاریخ یهاداستانکند.  رقابت تواند با معجزهنمی

را  هتا آنو  آموختنتد می هاآن را به حقیقت حر آموزیس کردند و در ضمنبازگو می مردم

ختدا برستانند، خداونتد     بندگان به خود ضرری اگر با سحر و جادوی کردند کهمی متوجه



 

 

 البتالی  ستحر آمتوزی   از متدتی  پتس  حال کند. در عینمی محکوم جهنم عذاب را به هاآن

 هتا آن کردند و بهبود آشنا می پیغمبران برهان که معجزات صنعت را به مردم ،سحر تعلیمات

 ؛استثمارگر استت  قدرتمندان سنت .است شیاطین سحر و جادو سنت هفهمانیدند کمی هاآن

 و موهومتات  خرافتات  غرق مردم کیفیت این . بهاست خداوند متعال صنعت ،معجزات ولیکن

ختود   اوج بته  یحیتی  و حضرت عیسی حضرت تا زمان و خرافات موهومات و این بودند شده

 یکتی  غیر طبیعتی  بزرگوار از طریق نفر انسان ایجاد سه با و تعالی بود. خداوند تبارک رسیده

 حضترت  پدر و مادر متولد شتد و همچنتین   و از کارافتادگی پیری در دوران پیغمبر که یحیی

 هتا آندنیا آمتد و بتاالتر از    وجود پیدا کرد و به مادر عقیم با نذر یک علیها کهاهلل سالم یممر

 هر سه پدر یا شوهر متولد شد. این دخالت خدا بدون ۀاراد به که السالم علیه یسیع حضرت

 . آنچنتان گرفتت  مانجا پرستان و طبیعت طبیعیون برای شکنی منظور طبیعت به بزرگ آیت

ختود   را ختدای  تمنتد و ثروتمنتدی  قدر ناهتر انست   بودند که شده اسیر طبیعت زمان مردم

ختود   رتاز قتد  شناختند. با استفادهرا منفور خدا می فقیر و ضعیف یهاانساندانستند و می

 ختود تبلیتغ   در مذهب یهودیان که کشیدند. تا جائیمی بردگی و به کردندمی ضعفا را پامال

 ،« 148ول   غلُ م   للا  دُ ی  » : گفتندیم. نیست او ساخته از دست کاری هست خدائی اگر هم کردند که

 اشتتباه  استرائیل  بنتی  ما ملتت  .آیدخدا بر نمی از دست و کاری شده خدا بسته دست یعنی

و  فساد فکتری  که ما را برساند. در هر زمانی تا خدا فرج ایمانتظار خدا نشسته به که ایمکرده

 تحولی خداوند یک زمان در این .کندرا محو می توحید و نبوت ،رسدمی اوج به مردم یا عملی

هاند. ظهور بر و ضاللت جهالت را از آن آورد تا انسانوجود میهب شکن یا سنت شکن طبیعت

 شکنی منظور طبیعت به ،مسیح و عیسی مریم پیغمبر و حضرت یحیی ،هیال نفر آیت سه این

 دنیا آورد کته ه ب را از پدر و مادری مریم و حضرت . خداوند یحییگرفت انجام شکنی و سنت

 انستان  پیتری  در ستن  هتم  آن ،پدر و مادر عقیم داد از چناننمی زهاجا طبیعت هرگز عوامل

را از  یحیتی  حضترت  ۀدختتر خالت   و مریم مریم حضرت ۀپسر خال متولد شود. خداوند یحیی

پیغمبتر و   یحیتی  کته  و بتاالتر از آن  وجود آورد به پیری در سن هم و نازا آن عقیم مادرهای

بتود.   هاآن و دینی علمی بیانات هاآن شدند. معجزات خدا شناخته دین معلم ،پیغمبر عیسی

 و اعتقتاد بته   عقاید مانند نبوت و اصول توحیدی یهادرس .ندددرآور مکتب صورتبهرا  دین

وجتود آوردنتد.   هبت  هتم  معجزاتی ،دادندمی مردم به که تعلیماتی انداختند. ضمن راه آخرت

ظتاهر   و تعتالی  خداوند تبارک ۀاراد به بود که معجزاتی طرف از یک هم هاآنخود  موجودیت

 دادند و به را شکست زمان مردم و خرافی افکار طبیعی و تعلیمات معجزات با این .بودند شده
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 هاآن وجود آوردند و بههب لیتحو بخشیدند. در مردم و رونق رنگ الهی و دانش علم مکتب

آثار  ۀهم از این ، بایستیاست و دانش علم به گرایش هاآن رمز موفقیت یگانه که ندندفهما

 یهتا مکتتب  یحیتی  و حضرت عیسی کنند. بعد از حضرت استفاده خدا در طبیعت قدرت

 مقتدس  ذات گرفتنتد کته   تصتمیم  زمان پیدا کرد و دانشمندان دیگر رونق و علوم و طب

 همین کنند. به درک نویسی و کتاب خوانی و کتاب را از مسیر تفکر و تعقل خداوند متعال

، زمتان  ۀجامعت  ،و پیغمبتر استالم   عیسی حضرت بین ،فاصله قرن پنج مدت ظرف کیفیت

 تحقیتق  داشتند در هر کتاری  . دوستپیدا کردند و مکتب و درس و دانش علم به گرایش

 گترایش  همین را بشناسند و بر اساس خدا را و یا طبیعت ،و تجربه کنند و از مسیر تحقیق

هتا و  مینتی ز بود کته  این کرد. مثل آسمان تعبیر به هاآنخداوند از افکار  ،و دانش علم به

غیتر از   ند کته را بتاز کردنتد و دانستت   خود  و گوش چشم قدری .شدند ها آسمانیطبیعی

 کته  عتاملی  . هماناست بر طبیعت حاکم که هست دیگری عوامل زمین ۀکر و این طبیعت

 فرزنتدی  ،متریم  نتام ه ب ،مقدس ۀدختر باکر وجود آورد و از یکهب را با معجزاتی پیغمبران

 ،و یحیی عیسی حضرت تعلیمات . بر اساساست زمان پیغمبران بهترین که وجود آوردههب

 مکتب کپیدا کردند تا ی آمادگی ظهور پیغمبر خاتم به مخصوصاً نزدیک ،زمان یهاانسان

 ظاهر شود. خداوند بهترین پیغمبر اسالم ۀوسیلبه و برهان حکمت ۀبر پای و اساسی علمی

استتاد   عنتوان  را بته  آموزگاران کرد و بهترین نازل حضرت را بر آن هاکتاب نیترکاملو 

 متردم  روی به و حکمت علم درهای در نتیجه .نمود معرفی بشریت ۀجامع به و اسالم قرآن

تتا از   پیدا شد اسالم برکت به انونیو ق و صنعتی و فکری علمی ترقیات همه و این باز شد

 زمتان  امتام  ۀوسیلبه الهی حکومت برای ممرد ،و دانش و درس و تجربه علم خطوط همین

 شوند.  آماده

 مطترح  در برابر مردم که خدایانی ،خلیل ابراهیم حضرت ابوالبشر تا زمان آدم از زمان 

بتود.   محستوس  یدند، خدایانتپرسشناختند و میخدا می جای را به هاآن اند و مردمبوده

 کاری معقوالت به .شناختندمی حسّ و رؤیت دلیل به را در طبیعت هر چیزی که طورناهم

 ءشتی  یک را هم عالم خدای .بودند وارد نشده معقوالت ۀداشتند و یا اساساً هنوز در دایرن

 .تراشتیدند متی  پرستیدند و بتمی لذا بت .شناختندمی رؤیت و قابل لمس قابل محسوس

 محسوستات  ۀدر دایر هاآن و عقلی فکری هایفعالیت دادند. تمامیمی سحر و جادو رواج

و  و ماه آسمان تر بودند، ستارگانافکار باالتر و روشن صاحب که بود. کسانی متمرکز شده

 در درجتات  کته هتم   کسانی .دانستندمی خود را خدای هاآن و پرستیدندخورشید را می

 هتائی ختود مجستمه   بترای  ،بودنتد  زمتان  سوادانو بی عوامان اصطالح به ،تر بودندپائین



 

 

 ختدای  را هتم  زمتان  دانستتند. ستالطین  خود می را خدای ساختند و آنتراشیدند و میمی

بتا   ،محسوس خدایان بودند. این داده اجرو سازی و بت بت هاآن برای دانستند کهمی خدایان

 زمینی خود خدایان در تعلیمات شد. ایشان شکسته خلیل ابراهیم حضرت و تعلیمات با قیام

ها خانهها و بتکوبیدند. بت در افکار مردم ،و ستاره را مانند ماه آسمانی ها و خدایانمانند بت

 شکست پرستیدر ستاره عقلی با دالئل ا همر پرستان تاره. سها را شکستکرد. بت را خراب

 نظارت ها خدا باشند آیا قدرتستاره شاید این شد و گفت پرستان داد. ابتدا وارد شهر ستاره

ظتاهر و   گتاهی  کته  هاآن و غروب طلوع دلیل بعداً به .دارند و یا ندارند و نگهداری و حفاظت

کترد   متزلزل پرستیو خورشید و ماه پرستیرا در ستاره پرستانستاره ،شوندمی پنهان گاهی

کنند می حرکت جائی به از جایی را که خدایانی این من ،« 149الافلن لِحب»  :گفت هاآن و به

حاضتر و نتاظر    دائم که پرستمرا می . خداییدارمنمی شوند، دوستمی خود پنهان از بندگان

دارد. در  نظتارت  هتا آنکند و بتر  می خود را حفاظت بندگان ندارد. دائم و غروب . طلوعاست

 هتا و بتت  و حقیقتتاً بتت   را کساد نمود مردم و آسمانی یزمین هایر بتخود بازا حیات طول

 زن و سپردن کعبه ترویج کوبید و مخصوصاً با را در افکار مردم هاآنداد و  را شکست پرستی

را  بخشتد و متردم   استتحکام  وجود خدا را در افکار متردم  خدا، موقعیت حرم خود به ۀو بچ

نباشتد.   باشد و در جتائی  در جائی که نیست محسوس خدای یک عالم خدای هکرد ک متوجه

 ختدا را تثبیتت   دیدند، موجودیت او تهیه برای که هولناک آتش از آن نجات دلیل جا به یک

 خود بته  شیرخواره ۀو بچ زن دیگر در سپردن نمود و جای غیبی خدای کرد و افکار را متوجه

 روشتن  او را در افکتار متردم   و حفاظتت  خدا را و نظارت عظمت ،کعبه و ساختن کعبه خدای

 شدند و تقریباً بتازار بتت   متزلزل در افکار مردم ،و آسمان در زمین محسوس . خدایانساخت

متمرکتز   هتا آنپیدا کردند و افکار  غیبی خدای به توجه کساد شد. مردم پرستی و بت سازی

دادند و گفتنتد   را رواج پرستی پیدا شدند و طبیعت شد. طبیعیون طبیعت و اصول در طبیعت

وجتود  هرا بت  متردم  ارزاق که طبیعت عوامل همین ،و سرما و گرما و باران و آب نزمی ،طبیعت

و  جتز طبیعتت  ه ب ، خدا هستند و خدائیطبیعت و عوامل طبیعت همین ،پروراندآورد و میمی

 روید اگر بتذری کند و میرشد می از داخل هر چیزی بینید کهوجود ندارد. می طبیعت عوامل

 متوقتف  نباشد، طبیعتت  و طوفانی اگر باران شود و همچنینسبز نمی و گیاهی نباشد، درخت

 او به و امثال داروین دارد و با پیدایش رواج به شدت هم االن که پرستی طبیعت این .شودمی

 طبیعتت  عوامل را به انسان چیز را و مخصوصاً پیدایش همه که تا جائی است خود رسیده اوج

 کرد و نوع قد راست میمونی بچه اتفاقی از این پیش سال هاونیلیمگوید کند و میمی مربوط
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 شتروع  میرند. از ازلشوند و میمتولد می هاانسان کیفیت همین د بهوجود آورهرا ب انسان

 ایتن  باشد، وجود ندارد. مدیر و مدبر طبیعت که و آخرتی دارد و خدائی و تا ابد ادامه شده

 هتم  ایعتده  .دادند رواج الهی ادیان ابطال را برای پرستی ها کردند و طبیعتفرسائی قلم

 پرستتی  و طبیعت را از طبیعت افکار مردم مدتی هاآن پیدا شدند که فالسفه نام متفکر به

 طبیعتت  که است اصلی . خدا آناست از وجود مطلق نمایشی باالتر بردند و گفتند طبیعت

 که آورد و یا نور مطلقیوجود مهرا از خود ب قطرات مانند دریا که ؛وجود آوردههرا از خود ب

 یتک  چیز بته  ظاهراً همه کردند که مشاهده سازد. فالسفهرا از وجود خود ظاهر می لمعات

شتود  ظاهر می اول اصل از همان رود و باز دو مرتبهمی وحدت به از کثرت .گرددمیبر اصل

 اصتل  از یتک  هستند که طراتیق مظاهر آن و تمامی کند. گفتند طبیعتپیدا می و نمایش

آینتد دو  می وجودبهاز دریا  که هاآبمانند  ؛گردندبرمی هم اصل یک اند و بهدهوجود آمهب

 کته  اول شد و یا اصل یا طبیعت مردم محسوس خدای گردند. در نتیجهمیدریا بر به مرتبه

در  کته  و معقتول  محسوس دو خدای این است سازد و بعد الزمرا از خود ظاهر می طبیعت

 و فتروع  اصتول  شود و متردم  شکسته در افکار مردم ،هستند خداوند متعال صنعت واقع

 وجتودی  شتباهت  از اینکته  اننتد خدا بشناسند و خدا را برتر و باالتر بد را صنعت طبیعت

هتا  صتورت بته  صتوری  شباهت ، و یاطبیعت اصول به اصولی و یا شباهت وجود طبیعتبه

 مخلتوق  ،مشتتقات  و تمتامی  تا فروع وجود خود گرفته از اصل طبیعت بلکه ؛باشد داشته

 . بتانی و مبرا استت  زهمن طبیعت و فروع اصول به و خداوند از شباهت بوده خداوند متعال

 .بودنتد  الستالم اطهار علیهموائمه پیغمبر اکرم شکنی و طبیعت معقولی هایشکنیبت این

 و آستمانی  فضتائی  بته  را تشتبیه  و پیغمبر اسالم عیسی بین یهاانسانلذا خداوند افکار 

. استت  شتده  تشتکیل  کننده و هالک مهلک و گازها و دودهای ناسالم از هوای کند کهمی

و  بتا تعلیمتات   ،و مهلتک  ستمی  حال دود و گاز و در عین به افکار مخلوط این است الزم

هستتند   کته  ختدا را چنتان   ختدا را و خلتق   تا متردم  شود صاف و روشن صاف ،تبلیغات

 در ایتن  .شتود  و منزه پاک و خرافات شرک به از آلودگی هاآن بشناسند و افکار توحیدی

 عیستی  را بعد از حضرت ریتبش پنجم تحول ،فصلّت در سوره ایآیه خداوند ضمن رابطه

  وي  ِس ت   ُثر » فرماید: کند و میمی یادآوری
إ
خداوند بعتد از   یعنی ،« 150ا   خ  دُ  ه    و   اء  م  ِلسر  ل  ِ

و  عقتول  کرد که نمود و مشاهده توجه هاآنو افکار  عقل به هاانسان تربیت ۀزمین تکمیل

 و روشتن  صاف اسالمی صحیح با تعلیمات است الزم که از دود و گاز است مخلوطی ،افکار
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 خالیتق  بته  یا کیفی و یا کمی وجودی شباهت بدانند از اینکه خود را منزه خدای و مردم شود

 باشد. خود داشته

     

  :اسالم توحید با تعلیمات خالص فضای به از طبیعت تحول پنجم تحول

 

خداونتد   کند کته می بحث و آسمان زمین ظاهراً از خلقت گر چه فصلّت سوره ۀشریف ۀآی 

 نتاظر بته   آیتات  این . ولیکناست را در چهار روز آفریده زمین و غذای را و قوت زمین متعال

 پیش سال هاونیلیم و آسمان زمین زیرا خلقت ؛نامندمی قرآن آنرا تأویل که است دوم معنای

خداونتد ابتتدا    ،فرمایتد متی  الستالم  علیته  موال امیرالمؤمنین .است شده ساخته از بشریت

مجهز  زندگی وسائل تمام را به زمین ،را آفرید و خورشید و ستارگان و ماه هانیزمو  هاآسمان

 از آنکته  پتیش  که کرد. مانند پدر و مادری را خلق ، انسانزمین کامل نمود و بعد از تجهیزات

کننتد.  متی  فراهم هاآن برای جهیزیه نامه ب زندگی وسائل ،برسانند زندگی خود را به فرزندان

 هتا انسانو  دارند، آفریده الزم زمین ۀرا در کر چهآن ،انسان از خلقت پیش هم خداوند متعال

 را تأمین مردم و احتیاجات است صددرصد مجهز و مکمل که است قرار داده زندگی را در یک

ل مکت ُ ِ  و   : »فرمایتد می قرآن از آیات کند. در یکیمی ل ُکّ   نم  ل ام  در  چته آن یعنتی  ،« 151وهمُ لتُ آأ س 

خداونتد   ،زمتین  ۀکر ابتدای . از هماناست ریدهخداوند آف ،شما هست شما و احتیاج خواهش

هستند  انسان زندگی یهاچراغ که و خورشید و ستارگان و ماه هاحرارتو دریا و گازها و  آب

صددرصد مجهتز   زندگی تا در یک است نموده را خلق انسان ،کامل و بعد از تجهیزات آفریده

 تدریجی به طوررا  خلقت که آیات این ولیکن ؛کند خود را عبادت قرار گیرد و خدای و مکمل

 و یتا خلقتت   هاانسان با خلقت هاانسان زیرا تربیت ؛هاستانسان دهد، منظور تربیتتذکر می

 مدت شود. محصولخدا دایر می فیکونی کن ۀاراد به ،و فوری آنی عالم قتدارد. خل فرق عالم

ختدا عتاجز    نظر که از این نه ،گیردمی صورت کندی به هاانسان تربیت ولیکن؛ نیست و زمان

 در صتورتی  و تربیتت  تعلیم ولیکن ،برساند کمال به زمانی و ساعت آن را در یک انسان است

 پیتدایش  او بیاموزد. بترای  خداوند به کند و بعد از آمادگیپیدا  آمادگی متعلم که است ممکن

. نیستت  وقتوع  قابل دو عامل این بدون که است الزم اساسی دو عامل در انسان و تربیت علم

 در اطاعتت  بایستتی  و همیشته  حقیقتاً شاگرد است زیرا انسان ؛تربیت هایواسطه اول عامل

 اداره و استتادی  جا از مسیر شتاگردی  و همه وقت همه هاانسان تکاملی تاستاد باشد. حرکا

 کته  استت  جتا الزم  همته  تعلیمتات  یعنی است الزم مواجهه شاگرد و استاد هم شود. بینمی
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 او الزم بتدن  چته آنخداونتد   که او نیست مانند اعضاء تن انسان باشد. علم بصری سمعی

و  انستان  بعد از آمادگی هم و تعلیم است ممکن از مسیر تعلیم انسان کند. علم خلقدارد، 

 امکتان  خداونتد متعتال   مقدس ذات برای اینکه . نظر بهپذیر استبا استاد امکان مواجهه

 تربیت و تعلیم لذا خداوند برای ،باشد رؤیت قابل انسان وجود ندارد تا برای و تمثل تجسم

 انستان  ها بته واسطه آن کمک کند و بهایجاد می رؤیت و قابل محسوس هایواسطه انسان

 ییهاصورتو یا  فرشته نامه ب ،شودپیدا می خواب در عالم که ییهاصورتآموزد. مانند می

 بتدون  یمتات تعل و اولیتاء ختدا. پتس    ماننتد پیغمبتران   ،شودپیدا می بیداری در عالم که

 و کامتل  عالم فوری هاانسان. است دیگر زمان عامل .نیست ، ممکنرؤیت قابل هایواسطه

 و یتا حرفتی   ایکلمته  فراگیتری  برای روزی و در هر شبانه در هر ساعتی بلکه ،شوندنمی

را  هتا آن، یغمبرانپ باشند، چه فرشتگان اساتید چه کنند و بعد از آمادگیپیدا می آمادگی

تواند می ثانیه خداوند در یک که طورآنباشد هم مانند خلقت دهند. اگر تربیتمی آموزش

 بیافرینتد. بتا اینکته    و عالم را کامل تواند انسانمی ثانیه یک در همان ،را بیافریند انسان

بیشتتر   شریفه آیات این مناسبت همین دارد. به الزم و زمان مدت . تعلیماتنیست ممکن

روز  را در شتش  هتا نیزمو  هاآسمانفرماید خداوند می که است هاانسان تربیت به مربوط

 از زمتان  متردم  تربیت زمینه یعنی هم هانیزمو  افکار مردم یعنی هاآسمان. است آفریده

انتد و  قترار گرفتته   خدا و پیامبران تعلیمات در شعاع ،ابوالبشر تا ظهور پیغمبر اسالم آدم

 کننتد و مکتبتی   درک خود را با تفکر و تعقل اند تا خدایپیدا کرده و فکری عقلی آمادگی

 الستالم اطهار علیهمائمه مانند قرار گیرد و یا اساتیدی هاآندر اختیار  و قرآن مانند اسالم

 و پیغمبتر استالم   عیسی حضرت بین باشند. لذا خداوند از افکار مردم هاآنو استاد  مربی

هتا  بت که را محسوس خدایان خودشان با تفکرات هاانسان کند. یعنیمی آسمان تعبیر به

 و تفکر بشناسند. از فضتای  خود را با عقل پیدا کردند تا خدای بودند رها کردند و آمادگی

 ُثر  : »فرمایتد کند. میمی دودی آسمان تعبیر به ظهور پیغمبر اسالم در زمان هاانسانفکر 

  ويِلس ت  
إ
 علم پذیرش را برای فکر مردم ۀزمین از آنکه پس یعنی ،« 152خا   دُ  ه   و   ِلسامء   ل  ِ

 فضای را به هاانسانکرد  خداوند اراده ،نمود آماده علم فراگیری برایرا  کرد و مردم آماده

ماننتد   .دارنتد  و موهومتات  خرافات به مخلوط کرد افکاری باال ببرد. مشاهده و دانش علم

 چنتین  یتک هتا. از  کتاهن  و پیتدایش  روح و و تسخیر جن گیریو یا جن سحر و ساحری

 خداوند به ،برسند حقیقت به توانند با ریاضتکنند میمی خود خیال ۀعقید به که افکاری

 هتوای  کند ولیکنمی هوا جلوه صورتبهها کند. دود آتشپر از دود و گاز تعبیر می آسمان
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ستحر   یهامکتبکند. مبتال می و به خفقان نموده را خفه هاانسان. نیست تنفس برای درستی

شتوند بتا   پیدا متی  اتیدیزیرا اس ؛کندمی جلوه مکتب صورتبه گیریو جن و جادو و ریاضت

را  هتا آن و تکامتل  ترقتی  دهنتد و راه متی  را آموزش ها و مردمو ریاضت و تفکرات تعلیمات

 نماید.  مسدود می

پیدا کردند، خداونتد   آمادگی و دانش علم فراگیری برای مردم که زمانی چنین لذا در یک 

 کمک را به مکتب نمود و این اسالم مکتب به را دعوت هاانسانوجود آورد. هرا ب اسالم مکتب

از  و پیتدا کنتد   ابدی دارد حیات دوست نامید و فرمود هر کس حیات آب ۀچشم ،اساتید آن

 ابتدا رستول  ز همانکند. ا او را قبول پیغمبر و تعلیمات این مکتب ،برهد و موهومات خرافات

 و سه بیست نمود و در مدت را افتتاح اسالم مکتب، « 153تفلحوِ الاللا قولوِ لِل » ۀخدا با جمل

 ،بتود  شده انبیاء تبلیغ ۀوسیلهب کهرا  گذشته علوم تمام قرآن خود با آوردن نبوت ۀدور ،سال

و  صتاف  و مکتتب  درستت  باز نمود. علم مردم بر روی را هم آینده علم کرد و درهای تکمیل

و  شتده  گتذاری  پایته  حکیمانته  ،شتود نمتی  خرافات به جا آلوده و هیچ وقت هیچ که روشن

 و پاینتده  زنتده  . دیتن استت  معصوم پیشوایان هدایت به اسالم رود، مکتبجلو می حکیمانه

 مطلتق  و قتدرت  و علتم  مطلتق  کمتال  را به هاانسانو  هست بشریت تا ابد همراه که ایست 

 سازد. پسمی هاانسان برای بهشت نام را به الهی واقعی تمدن خود آن رساند و با تعلیماتمی

بودنتد   هائی اطهار مکتبوائمه بودند و پیغمبر اسالم مکتب به وتجا مأمور دع همه پیغمبران

»  ،انتد گفتته  پیغمبر اسالم تعلیمات باز نمود. در تعریف مردم روی را به آن خداوند درهای که

 .کترد  انبیتاء را تکمیتل   گذشته علوم که پیغمبری یعنی ،« 154ملا ِس تقبل و ِلفاحت س بق ملا ِلامت

 علتوم  درهتای  داد. همچنین و مطهر جلوه را پاک نمود و آن را حذف آن و موهومات خرافات

 مقتدس  دین بعد از ظهور و تجربی علمی ترقیّات همه باز نمود. لذا این مردم روی را به آینده

 حتدود هفتت   تا ظهور خاتم آدم از هبوط از اسالم پیش هاانسان زندگی ۀپیدا شد. دور اسالم

بعد  . ولیکناست نبوده خبری و صنعت و تجربه از علم هزار سال هفت در آن .بوده هزار سال

و  و دانتش  علتم  همته  ایتن  ،است حدود هزار و چهارصد سال که اسالم مقدس از ظهور دین

و  تجربتی  علتوم  تمتامی  وجود آمتد. اصتول  هب و تجربی علمی صنایع ها وو کتابخانه هاکتاب

وجتود   ۀما یتا در آینتد   از زمان علمی ۀپدید کرد. هیچ ریزی پایه دممر برای را اسالم طبیعی

 در اختیتار متردم   السالماطهار علیهمائمه و را قرآن آن قواعد اصلی جز اینکه ،شودپیدا نمی

 از ظهتور دیتن   دایر گردد. پتیش  جهانی الهی ثمر برسد و حکومت به که د. تا روزیانگذاشته
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یتا   ،دانستتند را ختدا متی   هاآنداشتند و  جلوه در افکار مردم که خدایانی اسالم مقدس

و  معقتول  و خورشید و یتا ختدایان   و ماه و ستارگان هابتبودند مانند  محسوسی خدایان

از  کته  خالص مادیت نامه ب کلی به طوریا  انواع ارباب نامه ب ذهنی یهاصورت یمتصور یعن

و  ماده که وجود، باالتر از مادیت نامه ب فکری پدیده کند یا یکمی حرکت کثرت به وحدت

 کته  ختدایانی  کلتی  به طور. وجود است نامه ب فکری ۀپدید آن نازل ۀمرحل ماده مشتقات

 . قسمندسته قسم بر سه را خدا دانسته هاآنو  خود اتخاذ نموده برای تاریخ بشر در طول

ماننتد   زمینی از موجودات چه ،هابتمانند  اشاره و قابل رؤیت قابل محسوس خدایان اول

و نمرودها  هافرعونمانند  ائیو انسانه و حیوانات هادرختاند و یا مانند خود ساخته چهآن

 استت  متردم  عوام به مربوط خدایان . اینو ستاره مانند ماه آسمانی محسوس و یا خدایان

شتنوند، تفکتر کننتد.    بیننتد و متی  متی  چهآن خواهند در اطرافنمی که انسانهائی یعنی

 از فکتر آن  اینمونه هاآنفکر  هستند. سطح هایدنیدها و اسیر شنیدن فقط که انسانهائی

 گوید:خود می خدای به که است بیابانی چوپان

 چارقتت                                                                         چتاکرت  من شوم که تو کجایی 

 سرت شانه کنم مدوز

بتا   موستی  فرماید وقتی. میدهدخبر می موسی از قوم قرآن چهآنمانند  و یا خدایانی 

 دارند کته  ها خدائیدهاتی از این کردند هر کدام عبور کردند، مشاهده خود از دهی ۀطایف

 متا ختدائی   چرا برای کردند که اعتراض موسی حضرت به .بوسندگیرند و میمی را بغل آن

 .دارند و ما نداریم خدائی روستا هر کدام این مردم. کنینمی خریداری یا خدائی سازینمی

 ا ن  ل   لِجع   وس   مُ وِ ی  الُ ق   » 
إ
 برای دارند تو هم خدایانی هانیا طور کههمین ،« 155ه ة  أ ل   مهُ ل  َك    ها  ل ِ 

 نامنتد یتا بته   می عوام هامسلمان با اصطالح را که مردمی چنین . یککن تهیه ما خدایانی

رؤستا و   پذیرند کهرا می خدائی همان ،شناسندمی الرعاع همج السالم موال علیه اصطالح

معاصتر   مردم برای طالئی گوساله که مانند سامری .گذارندمی هاآندر اختیار  سرورانشان

 و قابتل  محسوس خدایان این نمود. دعوت پرستی گوساله را به هاآنکرد و  درست موسی

 هستتند کته   انستانهائی  ختدای  ،هستتند  عتددی  واحتدهای  در واقع که و اشاره شماره

یتا   استت  آیتا درستت   شود فکر کننتد کته  می عرضه هاآن به که خواهند در مسائلینمی

 . نادرست

 شتد کته  حاضتر متی   بیابتانی  چوپتان  در برابر آن واالئی با قد و قامت اگر مرد زیبائی 

و  گرفتت قترار متی   چوپتان  آن مورد پرسش فوری ،چاکرت من تا شوم تو کجائی گفتمی
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بینند یتا  می چهآن خواهند در اطرافنمی که مردمی پرستید. همینطور تمامیاو را می چوپان

و  طبیعتی  علتوم  مجهتز بته   ایاندازهتا  هستند که انسانهائی دوم شنوند، تفکر کنند. نوعمی

تفکتر   به آن اتو مشق و آثار طبیعت مظاهر طبیعت در اطراف که ییهاانسان .هستند تجربی

 بیننتد پیتدایش  دهنتد. متی  می ارتباط آن طبیعی عامل را به ایو هر پدیده شوندمی مشغول

 هتا چته  و ستاره و همینطور ماه است آفتاب حرارت و باران نزول به مربوط یهاعلفو  هااهیگ

 تفکتر در حقتایق   را صترف  عمرشان تمام .هائیخاصیت و هواها چه آب و دارند هائیخاصیت

وجود هب یا انسانی طبیعی صنایعی و طبیعت آثار ماده همین کشف کنند و از طریقمی طبیعت

 مستائل  در استارت  هتا آن علمی فرضیات هستند که و طبیعیون مادیون هم هانیاآورند. می

 چیزهائی گویند همان. میاست پنجگانه حواس در اسارت علمشان گیرد. یعنیقرار می عینی

 بته  باشد. ماوراء محسوستات  رؤیت و قابل کشف ما قابل ۀپنجگان با حواس که داریم ولرا قب

 هستند که و مادیون طبیعیون هم هانیاندارند.  نامند قبولمی معقوالت را که پنجگانه حواس

 و مشتقات  ماده ،هست . اگر خدائیاست و آثار طبیعت طبیعت همین ،هست گویند هر چهمی

 ۀعقیتد  بته  .وجود ندارد چیزی و آثار ماده جز مادهه ب که نیست خدائی باشد و اگر هممی آن

و  یتا روح  هستند غیر مادی فرشتگانی بگوید که سخن ماورائی از مسائل اگر کسی خودشان

دنیتا وجتود    در ماوراء زنتدگی  و آخرتی نیستند و یا بگوید خدائی ماده و شعور از جنس علم

. متا  استت  نکترده  را ثابتت  آن علتم  کته  استت  و موهوماتی فرضیات هانیاگویند می ،دارد

 همتین  یعنتی  هتا آن علمتی  هتای و پدیتده  معتقد باشیم غیر علمی هایپدیده به توانیمنمی

و  جز متاده ه . باست ماده و مشتقات ماده هم هاآن خدای پس .پنجگانه حواس به محسوسات

 اثری در طبیعت ندارند و چون را قبول چیزی ،است محسوس طبیعت همین که هماد مشتقات

بتا   و موجتودات  مخلوقتات  همه شعور اینبی ند طبیعتگویکنند. میپیدا نمی و دانش از علم

بگویتد   هتا آن بگتذارد و بته   هاآندر اختیار  عقلی ۀفرضی یک . اگر کسیاست ساخته شعور

 کته  بته  کند. کستی فرار می تعقل از میدان ،سازدیموجود باشعور م ،شعوربی طبیعت چگونه

 شاعر بگوید آن قول

 تواند که کی                                                                            بخش از هستی نایافته ذات 

   بخش شود هستی

 156معدم ِل معدم یرغب ِن وحمتاجا   یس ئل كیف»  ،ِلسام علیه چهارم امام فرمایش یا بنا به

 ، نادار دیگتر را بته  بخواهد یا فقیر و ناداری از فقیر دیگر چیزی فقیری است ممکن . چگونه«

و  شوندهرگز وارد نمی است الزم تفکر و تعقل قدری که میدان برساند. در این و قدرت ثروت
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ختود   ۀعقیتد  بته  هاآنباز  که سوم ورند و اما طایفه غوطه و طبیعتزار دنیا  در لجن دائم

 هستند. خدای یونان ۀاند، فالسفپیدا کرده طبیعیون و مادیون بهتر و برتر از خدای خدائی

 بته ختود  را  عالم از متفکران و بسیاری گرفته سرچشمه یونان از مکتب که فلسفه مکتب

 دانتیم و متی  بینتیم متی  در عالم چهآنگویند می یونان . فالسفهاست کرده و جذب جلب

 حقیقتی اما آن شود.می عارض بر حقیقت که تاس ییهاصورتو  و حدود و عوارض اشکال

دهتد  متی  ها جلوهماهیت در لباس هاآنتعبیر  ها و بهو قیافه هاصورت خود را در لباس که

 ؛در برابتر فکتر انستان    هم و نه ظهور است قابل انسان در برابر چشم نه که است حقیقتی

و حتدود   و عوارض اشکال سلسله ما یک عینی یهاصورتما مانند  ذهنی یهاصورتزیرا 

و  ِلكو  کام ف» گویند می خودشان عقیده به نیست چیزی ذهنی یهاصورتو  و اعتبارات

ی ِو ظال ف ِو نقوش خیال ِو ه جتز  هبت  دانتی و متی  بینتی را می چهآنهر  یعنی«  157مِر

هتا  در آینته  هستند کته  هائیها و صورتنیستند یا مانند سایه چیزی و خیاالت موهومات

در  نته  کته  وجود است نامهب حقیقت گویند یکمی هاآننیستند.  شوند، حقیقتمی دیده

 و لباستی  خود را در شتکلی  حقیقت ما. همان برابر چشم هم و نه ظهور است ما قابل ذهن

 صورتبه که گویند مانند آبآورد. میمی نمایشه ، بنیست چیزی جز حدود و اعراضهب که

 هتا چتراغ  صورتبه که یا مانند نور مطلق ،ها را بسازدقطره اینکه نه شودیمها ظاهر قطره

 و حتدود کته   شتکل  و یا مانند جتواهر منهتای   ،را بسازد هاچراغ اینکه شوند نهظاهر می

دانند می از وجود خالق را نمایشی خلق هاآن شوند. پسظاهر می حدود و اعراض صورتبه

یتا   وجتودی  شتباهت  از اینکته  است زهو خداوند منخدا باشند  صنعت مخلوقات اینکه نه

  باشد. خود داشته با مخلوقات کیفی کمی شباهت

ختدا را   کته  استت  انسانهائی و عینی فکری هایپدیده آخرین که مکتبی نوع سه این 

 آسمان خداوند به افکاری چنین اند. از یکخود دانسته و یا برابر علم برابر چشم موجودی

 بتاالی و  زمتین  فتوق  از نظر اینکته  .پر از دود و گاز است که کند. آسمانیتعبیر می دودی

توانتد  نمی .آور است خفقان فضای یک ولیکن ،شودمی شناخته آسمان ،قرار گرفته زمین

 مخلوقتات  یا عینتی  فکری پدیده هر سه کند. این و دائمی ابدی حیات را امیدوار به مردم

توانتد  متی  . چطتور انستان  است خود شناخته خالق جایه را ب هاآنبشر  خدا هستند که

ختود   ختدای  ،شتود ظتاهر متی   محسوسات در لباس را که فکری را یا خدای عینی خدای

 حقیقتی . آنساختمانی یا مصالح است شود یا ساختمانمی دیده در عالم چهآنبشناسد. 

باشتد.   عالم خالق اینکه نه است صنعت ۀمواد اولی ،شودظاهر می و ستاره ماه در شکل که
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و  علمتی  بتواند با دالئل که ظهور نیست قابل دانائی ۀزند انسان یک هائیمکتب چنین از یک

 چنتین  بتا یتک   مبتارزه  رایلذا خداوند ب .کند دائمی حیات را امیدوار به هاانسانخود  عقلی

 وجود آورد کههب و معصوم کامل یهاانساننفر  چهارده رهبری را به اسالم مکتب ،هائیمکتب

کننتد و او را  می معرفی هست که خدا را چنان ،خود و علمی و برهانی قرآنی با دالئل هاآن که

 باشد.  داشته هاآنبا  صوری و یا شباهت یا موجودات وجودی شباهت دانند از اینکهمی منزه

خود و با  و تبلیغات با تعلیمات گذشته پیغمبران یتمام که کنیممی مشاهده رابطه در این 

هستند  و پله پایه هاآن ۀهم اند کهوجود آوردههب در افکار بشریت تحوالتی ،و قعود خود قیام

 آمتاده  معصتوم  هتای و امتام  پیغمبتر اکترم   ۀوسیلهب الهی ظهور مکتب را برای تا افکار مردم

هستتند   کودکستان مانند کودکان گذشته پیغمبران در مسیر دعوت بشریت کند. درستمی

 یهتا کتالس  خود را بترای  ،دین الفبای گیرند و بعد از فراگیریخدا فرا می از دین الفبائی که

و  هتا تیت روا لتذا در بعضتی   .کننتد می آماده و سواد است علم خط که و دبیرستانی دبستانی

 کنند.  می معرفی دین حروف تعلیم جایهرا ب گذشته پیغمبران تعلیمات ،احادیث

 را تعلتیم  دیتن  از حروف دو حروف یکی ،پیغمبر نوح ابوالبشر تا زمان گویند آدممثالً می 

 شتد و تتا زمتان    اضافه دین دیگر بر حروف فچند حر ،ابراهیم تا زمان نوح اند و از زمانداده

را  شتد تتا خداونتد متردم     تعلیم مردم به دین از حروف دیگری حروف عیسی هور حضرتظ

را  متردم  که درآورد تا روزی و مکتب کلمات صورتبه هاآن را برای دین الفبای کرد که آماده

  نماید. آماده افکار مردم ۀر پایخدا ب دین حکومت برای

 بعد از چنتد ستالی   گذشته پیغمبران و دعوت دین کردند که مشاهده وقتی پیغمبر اسالم 

 مکتتب  ،انتد افتتاده  پرستتی و بت هابت به و مردم محو و نابود شده کفار و منافقین ۀوسیلهب

بعتد از   کفتار و منتافقین   کرد کته  گذاریپایه خود طوری و عجیب عظیم را با سیاست اسالم

بنشینند. یکی  و قدرت در مسند حکومت گر چه ،را محو کنند اسالم نتوانند خط پیغمبر اکرم

بتا   ،قترار داد  و همگتانی  را عمومی اسالم تعلیمات بود که این حضرت عظیم یهااستیساز  

 پیغمبتران  مکتب رایب بود. افراد آماده و انحصاری خصوصی گذشته پیغمبران تعلیمات اینکه

 ،و قترآن  ظهور استالم  در زمان ولیکن ،بسیار ضعیف بودند و استعدادشان بسیار کم ،گذشته

 انتقتال  و مکتبتی  آسمانی وضعیت به و کودکستانی زمینی از وضعیت ،فکر و استعداد بشریت

 کترد کته   و مرد را ملزم . زنگذاشت در اختیار مردم جیبه تدررا  آیات پیدا کرد. پیغمبر اکرم

 بترای  را هم آیات تفسیر و تأویل .کرد یم تالوت مردم را برای کنند. آیات را حفظ قرآن آیات

نمودنتد و در   ختارج  ،از استالم  پتیش  انحصاری وضع را از آن نمود. تعلیماتمی روشن هاآن

 که جاهلیت زمان یهاعرب همان ،حضرت آن مکتب دادند. لذا شاگردان قرار عمومی وضعیت



 

 

 زمتان  یهتا دولت که افتاده عقب آنچنان ،و تدبیر در حد صفر بودند از نظر فکر و سیاست

و  جهالتت  غترق  که جاهلی یهاعرب همان ،آوردندنمی به حسابرا  اعراب در سرشماری

 در فتوحتات  پیدا کردند که و تدبیری سیاست بزرگوار چنان آن مکتبدر  ،بودند خرافات

 قدرتدو ابر زانو درآوردند. در نتیجه خود به را در برابر قدرت زمان یهاقدرت خود تمامی

 فتوحتات  نیتتر بزرگشد.  جهانی اسالمی قدرتابر یک به تبدیل و روم یرانمانند ا زمان

 ختدا مایته   رستول  از فکر و سیاست فکر و سیاستشان که هاعرب همان ۀوسیلهب ،تاریخ

شتدند.   مظفتر شتناخته   خلفای عنوان به زمان خلفای و در نتیجه گرفت انجام ،بود گرفته

 ۀوستیل هبت  ،آمتد شتمار متی  ه بت  ممالتک  از آن یکی ایران دنیا که حدود هزار شهر بزرگ

 موفقیتت  عامتل  دادند. یگانه را رواج و اسالم شد. هر جا رفتند قرآن تحف زمان مسلمانان

 استوار شتده  عفو و مدارا و گذشت ۀبرپای خدا بود که رسول ر و سیاستتدبی اجرای هاآن

 بترای  .قترار دهنتد   در اختیار مردم ،و سبک را ساده اسالم کرد که را ملزم بود. مسلمانان

را  هتا مملکتت و  هتا ملتت  و آداب اکتفا کنند. رسوم شهادتین دو کلمه به هاتمل پذیرش

 مشتمول  ،استالم  پذیرش را بدون زمان مردم بزرگ ۀطایف سه بشمارند و همچنین ترممح

 زرتشتت  دیتن  بته  متدین که و ایرانی و مسیحیت یهودیت یعنی .قرار داد هامسلمانعفو 

 استالم  پتذیرش  را مجبور به هاآناگر  بود که زمان طوایف نیتربزرگ ،طایفه سه بود. این

و  گستترش  و شتاید قابتل   شدپیدا می اسالم پیشرفت راه سر بزرگی مشکالت ،کردندمی

و  آزاد گذاشتت  دینشتان  مراستم  را در اجرای بزرگ ۀطایف سه این نبود. لذا حضرت رواج

 و مالیتات  جزیته  عنوان به مبلغی باشند و سالیانه اسالمی حکومت در پناه دستور داد که

نباشتند. لتذا    قترآن  رواج را بشناسند و بفهمند و مزاحم و اسالم قرآن کم بپردازند تا کم

 کته  و کفتاری  . منافقینسراسر دنیا را فراگرفت نیآو قر اسالمی حکومت ،قرن نصف ظرف

 لتی قترار گرفتنتد و   استالم  در برابتر دیتن   ،خدا بودنتد  دین ظهور و رواج حممزا همیشه

 بتن  و معاویته  ند. عمروعاصشو اسالم دین و فروع اصول ظهور و پیشرفت نتوانستند مانع

 قرار داشتتند و چهتار پتنجم    قدرت در اوج ،السالم علیه متقیان موالیبعد از  سفیانابی

پیشتنهاد   ستفیان ابی ابن معاویه به مر و عاصع .بود هاآندر اختیار  زمان معمولی ممالک

را از نتو   هتا قترآن کننتد.   آوریجمتع  را از عالم قرآن مجلدات که دستور بده کرد کهمی

 استت  امیته بنی رسوائی مایه ا کهکوثر ر ۀسور دوره قرآن کنند و از اینشر بنویسند و منت

 و  ُهل ك  ئ  ان  ش    ر ِ   : »بگویند ها مردمدر آینده نباشد که در قرآن ایسوره کنند. تا چنین حذف

ُ ِلأ   ،کنیم حذف قرآن را از صفحات سوره این ما بتوانیم گیرم داد که جواب معاویه«.  158بلرت 
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 ؟کنتیم  خوانند، چته می ر نمازشانرا حفظند و د سوره این که هامسلمان هاونیلیم ا مغزهایب

او  در زمتان  بتود و قترآن   هامیت بنتی  مظهتر قتدرت   اولین که فانع بن عثمان هاآنجلوتر از 

 بته  مربتوط  کتوثر را کته   ستوره را مخصوصتاً   اییا ستوره  اینکرد آیه شد، جرأت آوریجمع

 مستلمانان  ختدا اکثریتت   رسول تعلیمات زیرا بر طبق ؛کند ، حذفاست امیهو بنی هاشمبنی

 ستر و صتدای   ،کترد شد یتا تغییتر متی   می حذف از قرآن ایاگر آیه .بودند قرآن حافظ زمان

کترد  پیدا می گذشته پیغمبران دین کهرا  سرنوشتی شد. لذا آنبلند می اعتراض به مسلمانان

 همتراه  نختورده  و دست سالم بلکه ؛پیدا نکرد اسالم شد، دینمحو و نابود می بعد از قرنی که

 دیتن  یتک  عنتوان  باز کرد و بته  خود را در افکار مردم جای ،السالماطهار علیهمائمهتعلیمات

کفر  یهاقدرت  .ه شدتشناخ ،کردمی مبارزه هاقدرتو  اهحکومتبا  دائم که حکومتی رسمی

تتا   کنتد تر میرا بازتر و روشن طور افکار مردمهمین و قرار گرفتند ایشده امر انجامدر برابر 

 شود.  فراهم قرآنی و حکومت جهانی ظهور عدل زمینه

را در  مختلتف  یهاملتدهد و می خدا را رواج دین که ایسرمایه نیتربزرگو  تنها وسیله 

 کنتد، استالم  متی  را در دنیا فتراهم  الهی ظهور حکومت ۀکند و زمینخدا متحد می دین هپنا

 خیلی تقلیدی با اسالم مکتبی . اسالمو تقلیدی ایعقیده تنها اسالم ، نهاست و علمی مکتبی

خود  پیشوایان به عقیده .هستندخود  مقلد پیشوایان ،اسالم در دین مردم اکثریت .ددار فرق

 شناسند و مباحثرا نمی اسالم دین و فروع ندارند. اصول آگاهی دین حقایق به ولیکن ،دارند

 هتای امتام  وجودی و یا امتیازات خدا را با خلق وجودی دانند. امتیازاترا نمی علمی توحیدی

 . نته است قلیدیو ت ایعقیده دین ،دینشان شناسند. باالخرهنمی را با سایر پیشوایان معصوم

دو  ،تتاریخ  در طتول  و بقتاء آن  استالم  مقتدس  دین حفظ رو برای . از اینو حکمت علم دین

 اجرا شد و سیاست پیغمبر اکرم ۀوسیلهها بسیاست از این یکی بود که و الزم واجب سیاست

 اسالم ترشو گس توسعه سیاست ،اول واگذار گردید. سیاست السالماطهار علیهم ائمه به دوم

لرش    ي  ع   ثُت ع  بُ  : »فرمودند پیغمبر اکرم که طورآنهم .آن پذیرش ۀزمین گرفتن و آسان ل  ةم یع   هّلم س 

 متزاحم  کته  قرار دهم در اختیار مردم و آسان بسیار ساده دینی مأمور شدم یعنی ،« 159ةم حس  

 ،بزرگتوار  نباشتد. ختود آن   هاآن ۀزند یهاسنتو  هاآنو افکار  عقیده و مزاحم هاآن زندگی

 هاانیابوسفو  مانند معاویه انسانهائی هر چند که ،کرد قبول شهادتین را با دو کلمه مسلمانان

 هتا آن ۀزند یهاسنت جنگند بهکفر می یهاملتبا  وقتی داد کهدستور می پیروان باشند و به

آزاد بگذارنتد.   مراسمشان را در اجرای هاآنباشند.  نداشته کاری هاآنمفید  و آداب و رسوم

 استالم  پیشترفت  متزاحم  ،جنتگ  دارند و در میتدان برمی اسلحه بجنگند که کسانی با فقط
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وارد شتهر   که جنگ در میدان و پیروزی و فتح هادولتبر  غلبه محض به ولیکن ؛شوندمی

قترار ندهنتد    در مضیقه اسالم حقایق قبول را برای هاملت ،شوندمی هاآن و مملکت هاآن

 آن ،انتد کرده علم در کشور خودشان را که هائیبت آزاد بگذارند. فقط را در دینشان هاآن

 و ثتروت  متال  ،فتاتح  مسلمانان نداد که ببرند. دیگر اجازه بینها را از پرستی و بت هابت

بودند  شده مغلوب که کنند. لذا کشورهائی را مصادره هاآن یهاثروترا بگیرند و یا  هاآن

را آزاد  هتا آن دو کلمته  بتا قبتول   اند کهروبرو شده و آسان سهل کردند با دینی مشاهده

 ممالتک  مخصوصاً اکثریت ندارد. و نزاعی جنگ و ثروت سر دنیا و مال هاآنگذارند و با می

ظتاهر   با قبول کردند که مشاهده ،استثمارگر خود بودند و پیشوایان حکام گرفتار ظلم که

و  هاآن و ثروت مال به شوند. اسالمآزاد می و پیشوایان پادشاهان و ستم از شّر ظلم اسالم

 استالم  مقتدس  از دیتن  عتالم  اهتل  رو تمتامی  از این .ندارد کاری هاآن و آداب رسوم به

 اسالم پذیرفتند. پیشوایان شهادتین و دو کلمه جلد قرآن را همراه کردند. اسالم استقبال

دنیتا و   نفع را به و قرآن اسالم فکر کنند، اگر دین اسالم در اطراف دادند که اجازه مردم به

آزاد  آن خود شناختند از قبتول  حال را مضر به کنند و اگر آن قبول ،خود دانستند آخرت

 اسالم حکومتی هایخدا و برنامه رسول در اخالق که اسالم بعد از فتوحات هاانسان .باشند

و  و محبتت  بتا رحمتت   توأم است کردند دینی مشاهده .فکر کردند ،است قرآن همین که

 را تحتت  آباد زمان سراسر دنیای اسالم کردند. دین استقبال عالم اهل لذا اکثریت .عدالت

 بودند و مسلمانان مانده دنیا باقی هایدر کرانه که دیگری یهاملتخود قرار داد و  الشعاع

از اقمتار   هتم  هامملکتو  هاملت آن ،کنند را فتح هاآن کشورهای نتوانستند یا ندانستند

 قتدرت ابر یک شدند. در نتیجه شناخته اسالم هایدولت گذار بهو خراج اسالمی حکومتی

 در شتعاع  زمتان  آن ۀمعمتور  ظاهر شد و سراستر دنیتای   اسالم بنام و سیاسی حکومتی

 مطالعته  استالمی  و عتدالت  قترآن  در آیتات  ها کته در آیندهقرار گرفت و  اسالم حکومت

 سیاستت  ایتن  .و رحمتت  و عدالت و حکمت با علم توأم است دینی داشتند، دانستند که

 را همتراه  و استالم  برداشتت  را از پتیش  استالم  ظهور دین موانع فقط بود که پیامبر اکرم

 ،بودنتد  ظاهر مستلمان  هر چند به زمان . حکامگذاشت مدر اختیار مرد و مکتبش کتابش

و کنتار   در گوشته  کته  کفاری شناختند و همچنینمقاصد خود می را مانع اسالمی عدالت

در  هتا آن ۀاسلح نیتربزرگو  مسلمانان ۀسرمای نیتربزرگدانستند می ،بودند مانده باقی

و  جلتد قترآن   یعنی اسالم ۀپیکر نتوانستند بر این .است و قرآن اسالم دین ،فتوحات این

 ستوی بته  کته  و روشنی صاف مستقیم رو خط از این .وارد کنند ایضربه شهادتین کلمات

انتد.  م و محفتوظ  باز شد، ستالم  مردم روی به آخرت توحید و سعادت و علم حقایق کشف



 

 

را بتردارد   قرآن از آیات ایوارد کند و آیه ایضربه و مقدس اکپ ۀپیکر بر این نتوانست کسی

از  ،استت  اسالم مقدس دین اصلی ۀپیکر که جلد قرآن د. باالخرهکن را تحریف آیات و یا جای

  : »بتود  خداوند فرموده شد که ماند و چنان محفوظ زمان ۀو آیند زمان و آفات شر حوادث
إ
 نر ِ

ُن    و   كر  ا َِّّل  لن  زر ن  َن 
إ
 ؛بتود  خواهیم قرآن حافظ و خودمان کردیم را نازل ما قرآن«  161و   ظُ اف  ح  ل    ل ُ نر ِ

قترار   در اختیار مردم محتویبی کتاب و یا یک روحبی بدن یک صورتبهظاهراً  اسالم ولیکن

بتا معنتا و    هاآن ۀفاصل کردند ولیکن را قبول المظاهر اس را و صورت جلد قرآن . مردمگرفت

باشند و  و قرآنی اسالمی و آداب رسوممتظاهر به زیاد بود. توانستند در زندگی قرآن محتوای

 نیتتر بتزرگ و  منتافق  نیتربزرگ گرچه ،بنشینند اسالمی تظاهر در مسند حکومت با همین

 دند.آممی به حساب اسالم واقعی دشمن

                

   :حکمت و علم تقلید به تعبد و از تحول، اطهار ائمه تعلیماتی هایبرنامه ششم تحول

 

 ۀبرنامت  ،اسالم حکومت ۀاز حوز کافر و منافق و حذف قعقاید کفر و نفا حذف برای ولیکن 

 در رأس که اجرا شد. اسالمی السالماطهار علیهمائمهۀوسیلهب برنامه آن که است الزم دیگری

 علمتی  بتزرگ  یهاتیشخصقرار گیرند و  ها و یزیدها و بدتر و بدتر از آنمعاویه آن حکومت

 قتتل  کننتد و یتا بته    زویرا منت  هتا آناز کار برکنار و  السالماطهار علیهمرا مانندائمه اسالم

مغز نتدارد. بتر    ولیکن ،دارد خشکی ۀپوست که است مانند گردوئی ماسال چنین یک ،برسانند

وجود آیتد.  هب دیگری بود مبارزه . الزمو تقوی ضد عدالت معنا و یا اسالم بی پوک اسالم علیه

و  قترآن  معتانی  را متوجته  ظاهر شود و مردم و تقوی عدالت یۀها بر پاو قعودها و نهضت قیام

( )ص . پیغمبتر اکترم  استت  الستالم اطهتار علتیهم  ائمههمانند والیت نماید که اسالم محتوای

قدر بتا   همین من یعنی ،« 161ِلتاویلل عي بعدي یقاتل من کو فی ِلزتیل عي قاتلک ِي : »فرمودند

 متانع  قرار گیرد و کسی شود و در اختیار مردم نازل و اسالم قرآن این که کفر جنگیدم دنیای

و  قترآن  علتم  رواج برای خواهند بود که کسانی بعد از من ولیکن ؛نشود ظهور اسالم و مزاحم

 مکتب ،مرتبه در اولین اسالم بفهمانند که ردمم بجنگند و به و منافقین با دشمنان آن حقایق

 منهتای  اسالمی باشد. حکومت مکتب منهای حکومت اینکه نه ؛حکومت ،و بعد از مکتب است

و  علتم  ۀبرپایت  استالمی  حکومت ولیکن ؛و ظواهر اسالم جلد قرآن همین یعنی والیت مکتب

معنا و  بزرگ مصادیق . ائمهالسالماطهار علیهموائمه ابیطالب بن علی والیت ۀاقام یعنی مکتب
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پیتدا   ابتدیت  استالم  قرار نگیرنتد، دیتن   حکومت ها در رأستا آن .هستند قرآن یامحتو

اطهتار   ائمه لذا .کنندوارد می اسالم ۀد را بر پیکرخو ضربت ،کفار نخواهی کند. خواهینمی

وجتود  هبت  قترآن  و حقتایق  اسالم ظهور مکتب برای و عملی علمی جنگدو  السالمعلیهم

ظهتور   پیدا کنتد و موجبتات   رواج و حکومت و علم از نظر معنا و محتوی آوردند تا اسالم

 حستن  امتام  و حضترت  الستالم  علیه شود. موال امیرالمؤمنین فراهم اسالم اصیل عدالت

 ،هتا جنتگ و قعودهتا و   قیام در این هدفشان السالم داء علیهسیدالشه و حضرت مجتبی

 علیته  موال امیرالمتؤمنین  بود. هدف در افکار مردم اسالم فهم و پیدایش اسالم علم رواج

شتود و   غالتب  هتا آنبتر   که نیست این فقط ،و زبیر و معاویه با طلحه در جنگیدن السالم

 ،بتود  قتدرت  و اعمتال  حکومت تنها پیدایش آورد. اگر هدف دست هرا ب اسالمی حکومت

دور  را بته  مردم و فریب با مکر و حیله و سیاستمداران مانند سایر قدرتمندان توانستمی

 گفتنتد علتی  متی  لذا مسلمانان ؛ر دهدخود قرا حکومت ۀرا در دایر هاآنکند و  خود جمع

 .استت  و خشتن  و تتدبیر نتدارد. خشتک    سیاستت  که ما حیفا ؛و تواناست شجاع خیلی

 استتعداد پتذیرش   مردم گر چه ؛دهد خدا را رواج خالص را و دین خالص خواهد عدالتمی

نفر دیگتر از   با یک معاویه مجلسی شوند. در یک او متفرق باشند و از اطراف را نداشته آن

و  گذشتته  پیغمبتران  مکتتب  بته  بود و عارف دانشمند زمان االحبار که با کعب ،مسلمانان

 هاجنگ کار در این عاقبت بگو ببینم دانشمندی تو که گفتکرد و میمی بود مباحثه قرآن

 بتا معاویته   پیتروزی  االحبار گفت . کعبعلی یا دشمنان است السالم علیه با علی پیروزی

پیتروز   ختورد و معاویته  متی  شکست چرا علی رد. پرسید کهخومی شکست و علی است

و  سخت خیلی السالم علیه علی یعنی ،شدید الدین النه ،داد االحبار جواب کعب ؟شودمی

و  ستیاه  را کته  و روشتی  راه چنین یک تحمل کند و مردممی خدا را رعایت دین با شدت

 و متادی  متالی  حد قرار گیرند و امتیتازات  در یک و رعیت و سلطان و جاهل سفید و عالم

 بته  و بخشش شود و با بذلتر میچرب معاویه ۀقهراً سفر .ندارند ،شود برداشته هاآن بین

قهراً  کند. پسمی و جذب خود جلب حکومت را به مردم ،و وعید و با وعده رؤسا و بزرگان

 بتن  علتی  بر علیه گانه سه یهاجنگ بود که از آن پیش نظریه این .شودپیروز می معاویه

 روز بزرگتان  آن فتردای  ،حضرت آن خالفت شود. در ابتدای شروع السالم علیه طالب ابی

 طلحه .نگیر و سخت تند مباش خیلی الحسن کردند یا ابی رسیدند، عرض خدمتش اسالم

زیتادتر   ثروتشان بده و اجازه بده و امارت خالفت هاآن به .هستند اسالم نو زبیر از بزرگا

در  استت  ستال  بیست زیرا او مدت ؛زود از کار برکنار نکن را خیلی معاویه همچنین .باشد

 .است کرده خود را محکم یهایکار و فریب و ثروت قدرت هایکند. پایهمی حکومت شام



 

 

 خترج  بته  شتدت  بیشتتر از ایتن   ،و او را از کار برکنار کنی او را بنویسی عزل فرمان االناگر 

 از نظر سیاست هاآنخواهد نمود و با تو خواهد جنگید.  و جذب را جلب دهد و حتماً مردممی

 بتود کته   این زیرا هدفشان ؛کردندمی بودند و هدایت شناخته خوب خیلی ،حکومتی سیاست

کردند با  لذا از او خواهش ؛بنشیند شود و در مسند خالفت مسلط بر اوضاع السالم علیه لیع

 را عزل هاآنتواند بعد می .پیدا کند بگیرد و استحکام و مایه پایه مدارا کند تا قدرتش معاویه

ها کنار با معاویه توانمنمی هم ساعت روز و یک یک که گفتمی هاآن در جواب نماید. حضرت

 تتن  ،جتابر  ظالم و حکومت والیت برسد و به من مرگ من ،روز حکومت یک اگر در این .بیایم

 آن دشتمنان  اول روزهتای  لتذا از همتان   بدهم خدا را چه جواب .او شریکم در ظلم ،در دهم

انداختنتد و   را راه بصتره  جنتگ  و زبیتر بتا عایشته    برافراشتند. طلحه مخالفت علم حضرت

 و برکنتار نمودنتد   را از حکومتت  ضرتح آن هم عاقبت .سر یکدیگر پشت هاجنگهمینطور 

از نظتر   الستالم علیته  طالتب التی بتن علی  سیاست شکشدند. بی مسلط بر اوضاع خودشان

کنتار   هتا نیدو بی هاظالمبود با  زیرا الزم ؛بود شکست به محکوم ،داریم و سیاست حکومتی

 بعتد از او پیتدایش   بزرگوار و ائمه آن هدف ولیکن ؛را آزاد بگذارد هاآن چند صباحی و بیاید

را سیر کنتد و   ایعده ا شکمت تهدید و تطمیع ۀبرپای حکومت نه ،است در مردم و معرفت فهم

جتور   هتا چته  علی بفهماند که مردم خواهد بهمی نماید. حضرت دیگر را با تهدید منزوی ۀعد

هتا  معاویته  بفهمند که خواهد و همچنینرا می حکومتی چه ،هستند و خدا از مردم انسانهائی

در مستند   هتا آن ستاعت  و یتک  دقیقته  خواهد یتک هستند و خدا نمی از مردم قماشی چه

 علتی  دارد کته  را الزم سیاستت  همان هاانساندر  فهمی چنین یک باشند. پیدایش ومتحک

 او بفهمنتد کته   و زبیتر و یتاران   طلحه بعد از او اتخاذ نمودند. بایستی هایو امام السالم علیه

هتا و  اویته مع همچنتین  ،و چاپیدن کردن غارت نه ستا و مساوات ایجاد عدالت ،اسالم هدف

 یتک  بنشتینند. پیتدایش   ندارند در مسند حکومتت  و زور حق با ظلم بفهمند که هاآن امثال

 با معاویه السالم علیه علی هم ساعت دارد. اگر یک قعودها را الزمو  قیام همان ،فهمی چنین

 زنتدگی  در این داوند متعالخ ولیکن ؛است و ظالم ظلم تصدیق معنای به سازش همان ،بسازد

از  و مردم شود شناخته و ظلم جهل به لمو ظا کنند تا جاهل را امتحان خواهد مردممی دنیائی

 و عتادل  عتالم  ستراغ  به شود و مردم شناخته و عدالت علم به و عادل کنند و عالم او اعراض

قرار گیرنتد.   بهشتی در زندگی ظاهر شود و مردم مدر سراسر عال الهی عدل در نتیجه .بروند

 طور علتی همین .شود کار آید تا شناخته روی معاویه بایستی .است مردم موال فهم هدف پس

بشناستند و   و عتدالت  علتم  را به کند. علی قضاوت شود تا دنیا در آینده کشته طالب ابی بن



 

 

و فاستد   از ظالم و فساد و پیروی ظلم از خط بشریت . در نتیجهستمو  ظلم ها را بهمعاویه

 دایر کنند. اسالمی عدل برگردند و حکومت

                 

 : شهادت و از قتل استقبال و اطهار از حکومت ائمه انزوای دالئل 

 

را از مستند   هتا آن انزوایو  السالماطهار علیهمائمهسر استقبال توانیمجا می از همین 

 الستالم اطهار علتیهم ائمهکنند کهمی جور خیال این مردم . شاید تمامیبشناسیم حکومت

و یتا   عجز و ناتوانی یا مسموم مقتول هاآندرآورند و  خود را از پای حریف عاجز بودند که

اطهتار  ائمهو شهادت مسمومیت در اطراف مختلفی یهاقضاوتخود بودند.  و نسیان غفلت

ستازگار   ائمته  مامتت و ا عصتمت  با مقام هاقضاوت از این یک هیچ دارند که السالمعلیهم

ستایر   مانند قیام حضرت آن اند قیامگفته السالم علیه حسین امام شهادت ۀ. دربارنیست

قترار گیرنتد و    نند در مسند حکومتت کنند تا شاید بتوامی قیام که است عالم قدرتمندان

کار ختود   کنند و از عاقبتمی قیام ،حکومت به رسیدن خود را از پا درآورند. برای دشمن

 حسین امام صددرصد قیام شد که شهید جاوید نوشته نامه ب کتابی زمان خبرند. در اینبی

 گویتد آن می !است کرده کار ترسیم عاقبت به حضرت آن اطالعیبی ۀرا برپای السالم علیه

 کرد ولیکن قیام امید پیروزی به .بگیرد معاویه بن را از یزید حکومت کرد که قیام حضرت

 قیتام  امیتد پیتروزی   به گاهی که دیگری خورد و شهید شد. مانند کسان شکست عاقبت

و  غفلت را نتیجه مجتبی حضرت  مسمومیتخورند و یا مثالًمی شکست کنند و عاقبتمی

 گتول  ،در اثتر غفلتت   دیگتران  که طورناکنند. هممی خود تعریف قاتل او به آشنائی عدم

 دیگر را هتم  و ائمه مجتبی حضرت کند. مسمومیتمی را مسموم هاآن ،خورند و دشمنمی

کار  از عاقبت که و طبیعی عادی یهاانسانمانند  درست .کنندمی ترسیم کیفیت همین به

ه شناسند و بت نمی هست خود را چنانکه شوند و یا دشمنخبر ندارند، گرفتار می خودشان

 دختر اشتعث  ،چرا با جعده مجتبی حسن امام گویند حضرتشوند. میمی او مسموم دست

 امیرالمتؤمنین  در زمتان  و کارشتکنی  نفتاق  بته  شپتدر  بتا اینکته   ؟کرد ازدواج قیس بن

 شتیطان  ،با عمر و عتاص  طالب الی ابن در لشکر علی منافق . اینمشهور است السالمعلیه

 را ستر نیتزه   هتا قرآنما  دهد کهمی او پیغام .است داشته مخفیانه ۀرابط ،زمان اول درجه

 هتای . چقدر زیاد کارشکنیکن را تهییج مردم طالب ابی بن علی بر علیه و تو هم کنیممی

را تراشیدند و  نهروان خوارج ،دو نفر همین و عاقبت و مشهور است معروف قیسبناشعث

 حکتم  اشتعری  شد ابوموسی چرا راضی ،بود معصوم امام اگر علی کردند که را تبلیغ مردم



 

 

 قبیتل  کرد و از ایتن  قبول مسلمانی او را به را و پیروان و چرا معاویهشود  شناخته عراق اهل

 شورانیدند و گفتند علی حضرت آن را بر علیه انداختند. خوارج علی گردن خود را به گناهان

 نمستلمانا  کند و تکلیف خدا قضاوت در دین و شیطانی منافق یک است شده راضی که علی

بتا   الستالم  هعلیت  طالتب  ابتی  بتن  علتی  دو نفر برای و همین است کند، کافر شده را روشن

 ساعت نفر در یک سه این کردند که آماده و قاتل نفر ترورچی سه ،خود ۀمخفیان هایدسیسه

 این که کردند طور تعریفبرسانند و این قتل نفر را به سه ،رمضان ماه روز نوزدهم صبح معین

 و سوم عمرو عاص و دیگری معاویه هاآناز  یکی .اندو فساد شده ظلم همه این عامل ،نفر سه

 تمتام  نفتر را بته   سه نمودند و این آماده قتل ها را برای. ترورچیالسالمعلیه طالبابیبنعلی

کردنتد تتا در    ختود را آمتاده   ر قاتلنف قتلند. سه مستحق کردند که معرفی معنا کافر و ظالم

 دیگتری  .رفت شام به معاویه سراغ به یکی .دهند خود را انجام ۀوظیف هر کدام ،معین ساعت

. السالمعلیه طالبابیبنعلی سراغ به ملجم ابن سومی و آن مصر رفت به عمروعاص سراغ به

 ،معهتود  شتب  در آن کته  استت  ایتن  جریان از این قیس بن و اشعث عمروعاص آگاهی دلیل

 غافل هم طالب ابی بن علی خودشان ۀعقید به .دارد در کمین قاتل یک که است غافل معاویه

خود  جایه مصر را ب مسجد نیامد و قاضی به عمروعاص شب دارد. آن در کمین قاتل که است

 شتوند و او در مستند خالفتت    کشتته  السالمعلیه و علی معاویه بود که این فرستاد. هدفش

وارد  معاویه بر ران ضربتی معاویه قاتل .جز خدا خبر ندارد کسی ،شیطان بنشیند. از شیطنت

 بته  روز نتوزدهم  صبح ،است عمروعاص اینکه خیال مصر را به قاضی عمروعاص ، قاتلساخت

 جریتان  از این عمرو عاص پس .داد کار خود را انجام هم طالب ابی ابن علی قاتل .رسانید قتل

 استت  قدر مهمآن زمان در آن جماعت رود. امامتمسجد نمی روز به آن صبح که خبر استبا

 سعی اول ۀظور خلیفمن همین ز بخواند. بهشهر نما اول ۀدرج و یا والی خلیفه بایستی فقط که

 نمتاز شتد کته    پیغمبر پتیش  مریضی در حال .باشد جماعت امام ،پیغمبر حیات کرد در زمان

 کنند که خیال مبادا مردم .مسجد آمد و او را کنار زد به و نقاهت ضعف حال در همان حضرت

 گیرند کته ایراد می السالمعلیه علی بن بر حسن . خوارجاست داده او مأموریت خدا به رسول

جتور   سپارد. علما ایتن او می دسته خود را ب کند و مقدراتمی ازدواج منافقی با دختر چنین

 شتربت  د، خبر ندارد کهآشامافطار می را برای ر مسمومشی که حال در آن کنند کهمی توجیه

 هتا آن و پیروزی و یا شکست و قعود ائمه قیام در تعریف هاانسان . قضاوتاست شیر مسموم

 ایتن  به جاهل ترسند بگویند اماممی که دارند. کسانی دیگران ۀدربار که است قضاوتی همان

را  شتربت  کته  حتال  گوینتد در آن متی  ،کربال بتوده  ۀحادث به و یا جاهل بوده سمومم شربت

 شود. دشتمنان می غافل ،خوردرا می مسموم شود و یا انگور و خرمایمی آشامد و مسموممی



 

 

 گویند غافتل می ،است بگویند جاهل ترسندیم دوستان .است واقعیت به گویند جاهلمی

. استت  و امامتت  عصمت مقام هر دو منافی ،و غفلت جهل با اینکه .اندخورده و گول است

اطهتار   ائمته  خبر ندارند کته  ؟دارد فرقی چه شود با دیگرانمی خورد یا غافلیم گول که

 تتا چنانکته   استت  دشتمنان  بته  دادن قعودها، میدان قیام در این هدفشان السالمعلیهم

 و هر حکومتی هر کسی به که غفلتی چنین از یک در آینده شوند و مردم هستند شناخته

 هستت  ا چنانکته ر هتا انسانو  دانند برهنداو می دسته خود را ب شوند و فرجمیامیدوار 

 راه بهتترین  دایر شود. پس مردم و آزادی فهم ۀبرپای حکومتی پیدایش ۀبشناسند تا زمین

اطهتار اتختاذ   ائمته  کته  استت  هائیروش همین ،و یزیدها و دیگران معاویه شدن شناخته

 ختواهش  مجتبتی  از حضترت  متردم  بیشتر میان محبوبیت برای قیسبن اشعث اند.نموده

در نظتر   محبوبیت و کسب تهمت رفع همینطور برای کند. مأمون کند با دختر او ازدواجمی

 هتا انستان کتامالً از قصتد    کند. ائمه با دختر او ازدواج کند کهجواد را وادار می امام ،مردم

و  و صتداقت  سالمت را به ائمه اینکه و برای افکار مردم پیشرفت برای ارند ولیکند آگاهی

 وارد میتدان  معمولی عادی انسان یک صورتبه ،بشناسند کفر و نفاق را به هاآن دشمنان

 اهت آن به خداوند متعال که طورنادهند. هممی و مهلت خود فرصت دشمنان شوند و بهمی

اطهتار از   ائمه شود. استقبالمی واقع قضایائی چنین در نتیجه .است داده و مهلت فرصت

 جهاد در راه .است جنگ در میدان طلب شهادت مؤمن یک نظیر استقبال ،و شهادت مرگ

 عالم در السالماطهار علیهم ائمه .خدا است شود شهید راه شود. اگر کشتهمی خدا حساب

 ؛شناستد خدا متی  شناسند کهمی را آنچنان و انسان ندارند. جهان مجهولی هیچ آفرینش

 تهیتیج  افکار بشریت بود که عاملی یگانه ،اتخاذ نمودند هاآن را که هائیو روش راه ولیکن

 و باطل حق و اهل و باطل حق در نتیجه .وجود آیدهب در عالم و علمی فکری شود و نهضت

کفتر   رؤستای  که تا جائی وجود آمدههب در عالم که آزادی همه از یکدیگر ممتاز شوند. این

 هتا محصتول  آزادی ایتن  ۀبنشینند. هم انند در مسند قدرتتونمی هاملت ۀاجاز بدون هم

و  فهتم  ۀرا برپایت  حکومتت  بودند کته  هاآن. است بوده السالماطهار علیهائمه و قعود قیام

دادنتد و همینطتور    را شکست استبداد و قلدری یهاحکومتاستوار کردند.  مردم آزادی

 پتس  .شتوند  شناخته است شایسته کهچنان باطل اهل که د تا روزیدهنرا رشد می مردم

و  آگتاهی  محصتول  ،تهدیتد و تطمیتع   ۀپای بر نه ،و آزادی عدالت ۀبرپای حکومت پیدایش

خدا و  خود را در اطاعت تا سعادت است و باطل حق و اهل و باطل حق به هاانسان آشنایی

بتا   کننتد. خودشتان   استتقبال اولیاء خدا  اولیاء خدا ببینند و بدانند و از حکومت اطاعت

و  عالم یهاانسانکنند و  را منزوی و جاهل و ظالم ناالیق یهاانسان ،و آزادی فهم ۀسرمای



 

 

را بشر  آن راه یک .ظهور است قابل از دو راه آگاهی بنشانند و این را در مسند حکومت عادل

 بته  حق اهل کند و عاقبتمی دیگر را اجباراً قبول و راه است کنار گذاشته و نفهمیده ندانسته

را  یکتی  کته  دو راه گیترد. آن را متی  و داد سراستر عتالم   نشینند و عدلمی حکومت کرسی

خداونتد در   که است این، انددیگر قرار گرفته ند و در خطاکرده خود تعطیل جهل به هاانسان

 و   اه لل  ل  اق لف  »  :فرمایتد دهد و متی قرار می خطاب را طرف و آسمان زمین آنجا که فصلت ۀسور

لین  ت  أأ ا ت  ال  رها  ق  ك   وأأ وعا  ا ط  ی  ت  ئِ  رض  لأ ل    ایچتاره  گفتیم و زمین آسمان اهل ما به یعنی ،« 162ن  ع  ائ  ا ط 

اولیاء خدا را  خدا و حکومت خدا بیائید. حکومت سویهخدا شوید و ب تسلیم ندارید جز اینکه

 ،دستور متن  خود بر خالف میل و یا به دستور من مطابقخود  میل بر خالف کنید. خواه قبول

و دو  دو راه ،و شعور مردم عقل ۀخدا برپای و اطاعت ر خداوند متعالدستو خدا بر طبق اطاعت

 میتل  مطتابق  و راه استت  انستان  میتل  ختالف  ،دستور خدا مطابق راه .آوردوجود میهب خط

و شتعور ختود    عقتل  بته  هتا انسانرا ما  چهآن .است اوند متعالدستور خد خالف ،خودشان

 دلیل به هاانسان ،خواهدخود می و حکمت علم را خدا به چهآنخواهد و خدا نمی ،خواهیممی

 دوستت  هتا انسان که است جنگ خواهند. مانند جهاد در میدانو شعور خود نمی عقل ضعف

 .داندمی با دشمنان را در جنگ هاآن و سعادت بجنگند و خداوند صالح ندارند بروند با دشمن

ر  و  ُهل یئا  و  ش   ِو بُ ُت    أأ  س  ع   و   ُک  ل  ی  خ   و  هُ  یئا  و  وِ ش  هُ كر  ر    أأ  س  ع   » :فرمایدمی شتاید   .« 163ُک ل ل رش 

را  دیگتری  شود و مسائلمی تمام ضررتان به باشید که داشته سترا دو مسائلی هاانسانشما 

را  هتر کتاری   عاقبتت  .استت  شود. ختدا حکتیم  می تمام نفعتان به باشید که نداشته دوست

 را کته  و عوام عالم خداوند دو گروه هم فصلت ۀسور ۀندارید. در آی آگاهی شما مردم .داندمی

مجبوریتد و   ،فرمایتد متی  .دهدقرار می خطاب طرف ،کندمی و زمین آسمان بهتعبیر  هاآناز 

 و ختالف  دستتور متن   مطابق حرکت این خدا و اولیاء خدا شوید. خواه تسلیم اجبار دارید که

 طوعاً او من سویه. فرمود بیائید بخودتان میل مطابقو  دستور من بر خالفشما باشد یا  میل

 خود را قبول میل مطابق راه هاانسان ولیکن ؛خود میل بر خالفخود یا  میل مطابق هاً یعنیکر

 مطتابق  اگر چته  ؛خود را رها کردند میل خالف و راه دستور خدا باشد بر خالف گرچه ؛کردند

طتور  و همین معاویه و حکومت السالم علیه علی حکومت داستان در همیندستور خدا باشد. 

 طالتب التی بتن علی و تربیت حکومت ۀدایر بهشود امر دائر می ها وقتیها و علیمعاویه تمامی

 فقتر و محرومیتت   جتو و  نتان  هر چند در ابتدا خوراکشان ،شوند بیایند و تسلیم السالمعلیه

 نفتس  هتوای  تر و مطابقتر و چربنرم هاآن ۀظاهراً سفر ها بروند کهمعاویه ۀباشد یا سر سفر
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 خطتاب  را طرف و ناآگاه آگاه جا خداوند دو گروه . در همینهاستآن شخصی و میل هاآن

 میتل  بتر ختالف   ،طالب ابی بن علی راه ،گویممی من که گوید یا از راهیدهد و میقرار می

و  خودتتان  نفس هوای مطابق که معاویه خطز اکنید یا  خود حرکت خدای سویهب خودتان

را  متردم  جتواب  خدا برگرداند. نتیجته  سویرا بهشما  جهنم تا همان است جهنم سویهب

 یعنتی  اتینتا طتائعین   ،پیشنهاد گفتند بعد از این هاآن کند کهذکر می آیه خداوند در این

بعد ذکتر   ۀرا در آی حرکت این ۀنتیج .تو آمدیم سویهو شعور خود ب علم پروردگارا مطابق

ل بع  سل    نر هُ اض  ق  ف   : »فرمایدکند و میمی  مطتابق  مردم خداوند مقدر کرد که یعنی،« 164وِتم س  

 هفتگانه طبقات شوند و در برابر این تقسیم طبقه هفت خود به و استعدادی فکری حرکت

 گیرد.میقرار  جهنم درکات

 و مسیر موافقت در جهنم سویهب هفتگانه درکات یا و بهشت سویهب هفتگانه تحوالت

  :با اسالم یا مخالفت

 

اولیتاء ختدا    از فکر و ایمان .شوندمی تقسیم طبقه هفت هبخدا  دین و پیروان مؤمنین 

 ،کننتد متی  و پیروی را احساس حقیقت ،ضعیف خیلی که افراد مؤمن ترینتا ضعیف گرفته

 آن ،و تقوا دین خالف در جهت قهقرائی در برابر حرکاتو  بهشتند سویهب طبقه هفت این

 »  :فرمایتد خداوند متی  که السافلین است آورد و در انتها اسفلوجود میهب درکاتی هم
إ
  ر ِ

 صتورت بته را  جهنم درکات دیگر ۀشریف ۀو یا در آی«  165ار  ِلنر  ن  م   ل  سف  ِلأ  ك  ر  ِدلر  ف   ن  ق  اف  ن  ِملُ 

در  هفتت  هم جهنم یعنی ،« 166بلوِب  أأ  ةُ بع  س    اه ل   : »فرمایدمی .کندمی تعریف در جهنم هفت

و  فکتری  یهاراه همان ،و جهنم بهشت شوند. درهایوارد می از دری ایهر طایفه دارد که

 الستالم  علیته  از علتی  دهد کته می فکر خود تشخیص نفر به . یکاست هاانسان تکاملی

وارد  فکتر ختود از در بهشتت    او بته  پتس  .بگتذرد  بر او سخت زندگی چهگر ؛کند اطاعت

. برود و نرم چرب هایها و سفرهمعاویه طرفه ب دهد کهمی تشخیص دیگری شود و آنمی

یکتدیگر   جهتت  ختالف  فکتر کته  ت دو نتوع  این .نفروشد نسیه نقد را به فخود عقیده به

و یتا   و جهتنم  بهشت زیرا درهای ؛شوندمی شناخته و در جهنم  در بهشت نامه ب ،هستند

کند یا می خود معین دشمنان برای دولت که نیست ئیهانامانند زند ،و جهنم خود بهشت

باشد و در داشته  و یا آهنین کند. در چوبینمی خود فراهم دوستان برای که آزادی وسائل
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 و عمتل  علتم  محصتول  که است زندگی دو نوع و جهنم بهشت این بلکه ؛قرار گیرند حصاری

 گر ،دانندمی دنیائی زندگی را در این خود سعادت تشخیص به که ی. انسانهائباشدیم هاانسان

 محصتول  اند و آخترین وارد شده از در جهنم هاآن ،باشد کفر و جنایت از راه چه گر ،دانندمی

کند. می را احاطه بشریت باشد کهمی ایو هسته آتشین یهاجنگ هاآن و عمل علم محصول

 ایعتده  .گتردد  برمی خودشان به الهی در حکومت هاآتش آن تمامی کند. خبر ندارند کهمی

 انتختاب  و عادالنته  عالمانه روش کنند. یکرا رها می کفر گناه راه هم و عادل عالم یهاانسان

و  در طبقتات  .رونتد متی  بهشتت  بته راه  هم هانیا .قرار گیرند در محرومیت گرچه ،کنندمی

جتا   همته  و زمین آسمان گیرند. کلماتقرار می خودشان و ایمان علم مطابق ،مختلف درجات

 کته  . انسانهائیاست تفسیر شده و عوام عالم یهاانسان به السالماطهار علیهمائمه در تفسیر

و  و حکمها نقشه تمامی اند کهشده شناخته آسمان جایه ب ،کنندمی فعالیت و عاقالنه عالمانه

کنتد و از  پیدا می گسترش و در جامعه گیردمی نشئت هاآنو تدبیرها از  ها و سیاستحکمت

ختود را در برابتر    کته  است شده زمین تعبیر به ،هستند اکثریت که و جاهل عوام یهاانسان

 چون کنند. پس لبرسد، قبو هاآناز  و حکمتی تا هر حکمی دهندیمقرار  علماء و دانشمندان

 همته  ایتن  ،انتد کرده اولیاء خدا را تعطیل اند و حکومتخود را گرفته میل مطابق راه ،اکثریت

در  پیدا شد تا عاقبت و باطل حق هر دو گروه ها برایو جنایت ها و ظلمها و محرومیتمفسده

و  در مشتی  الستالم اطهتار علتیهم  ئمها اولیاء خدا شوند. قرار گیرند و تسلیم زندگی بست بن

کننتد.  متی  حرکتت  هتا آن همتراه  هاانسانور عو ش جا در مسیر عقل همه مردم رفتار خود با

 بتازار و خیابتان   بته  خود را گرفته کودکان دست هستند که مانند پدر و مادر مهربانی درست

 خود را با خطرات دوند. گاهیمی  طرف نو آ طرف هستند این بازی مشغول روند. کودکانمی

 فاصتله  خود هم شوند و از کودکاننمی کودکان بازی مانع ،کنند. پدر و مادر مهربانروبرو می

پتدر و   ،روبرو شتدند  افتاد و یا با ضرر و خطری اتفاق ایحادثه کودکان گیرند تا اگر براینمی

پتدر و متادر    کودکتان  دهند. گاهی نجات را از حادثه هاآنباشند تا بتوانند  هاآن مادر همراه

پدر و مادر خود  کودکان بعضی که کنند تا جائیمی بیشتر اذیت کنند و گاهیمی خود را اذیت

و صتبور   و حلتیم  مهربتان  ،پتدر و متادر   ولیکن ؛کنندمی توهین هاآن زنند یا بهمی را کتک

 هستند کته  انتظار روزی بهو کنند قهر نمی هاآنگیرند. با نمی خود فاصله از فرزندان .دهستن

 اند و بترای بوده چقدر مهربان و شعور برسند. پدر و مادر خود را بشناسند که عقل به کودکان

 کبتوتری  بته  ختود را تشتبیه   گاهی السالم علیه اند. موال امیرالمؤمنینکشیده ها زحمتبچه

 ختود را تشتبیه   کند و گاهیپرواز می طرف و آن طرف این ،کبوتران گروه در میان کند کهمی

 کردنتد، هتر چته    حرکتت  صحرا و جنگتل  سویبه هاآن فرزندان کند کهمی پدر و مادری به



 

 

 بته  پدر و مادر همکنند. نمی اطاعت ،دنشو صحرا و جنگل به هاآن حرکت د مانعنخواهمی

 و ختوکی  وجود آمد و یا با خترس هب ایروند تا اگر حادثهمی صحرا و جنگل به هاآن همراه

 د را همتراه خو پدر و مادر مهربان هم بدهند. کودکان خود را نجات بتوانند کودکان ،شدند

واگذار  خودشان را به هاآنرفتند و گمی فاصله از مردم زیرا اگر ائمه ؛خود و با خود ببینند

اطهتار  ائمته  لتذا  ؛کشتانیدند می و هالکت نابودی را به مردم تاریخ جنایتکاران ،کردندمی

 متردم  و اختیتارات  تخابتات و ان جا نتاظر افکتار متردم    خود همه در زندگی السالمعلیهم

چترا   کنند کته نمی و نفرین را لعنت اهآنگذارند. نمی سر مردم زیاد سر به خیلی .هستند

 دانند کته می السالمعلیهم اند. ائمهزیاد رفته یزید و ابن دنبال اند و بهرا کنار گذاشته ائمه

کفتر و   کنند از طریقمی خیال ندارد. مردم . آخر و عاقبتاست بست بن کفر و گناه ۀکوچ

ثمتر   ختود را بته   کننتد و زنتدگی  پیتدا متی   ا موفقیتت با خدا و اولیاء خد و مخالفت گناه

اطهتار  ائمته  موعتود برستانند.   بهشت خود را به کفر و گناه توانند از خطرسانند و میمی

 جهتنم  ختود و دیگتران   برای سازیبهشت طمع کافر و گناهکار به یهاانسان دانند کهمی

 فقر و فالکت ،ثروت جایه ب .ندآوروجود میهب و بدبختی عذاب ،آسایش جای سازند. بهمی

 دانند چقدر سر راهآورند. میوجود میهو کشتار ب جنگ و عدالت صلح جایه سازند و بمی

 ستوی را بته  متردم  هابتیمصو  هاعذاب شود و همانپیدا می و مصیبت عذاب ،کفر و گناه

در  متردم  همراه السالماطهار علیهممنظورائمه همین دهد. بهمی خدا و اولیاء خدا برگشت

را  حتاکمی  هستتند. همتان   در حرکتت  جامعته  و در مسیر فکر اکثریت مسیر افکار مردم

 اند. امامکرده انتخاب مردم اکثریت که و روشی راه و همان اندپذیرفته مردم پذیرند کهمی

 َِّلي الا ِلقلامئ زمانله طاغیلة ملن عنقله ف بیعله ما منا الا و ل : »فرمایدمی السالم علیه صادق

ختود   زمان طاغوت گرفتار بیعت هااماماز ما  هر یک یعنی ،«  167ملری بلن عیس خلفه یصي

 .صبر کنتیم  هاآنو با  باشیم هاآنبا  آزاد بگذاریم را در حکومتشان هاآن . مأموریمهستیم

ظتاهر   و وقتتی  او نیستت  گردن به کس هیچ بیعت که است آزاد مطلق دوازدهم امام فقط

 بتا خلفتای   ستت مأمور ا السالم علیه علی آورد. پسمیزانو در را به هاقدرتابر ۀشود هم

 نمتاز بخوانتد و همینطتور حضترت     هاآنسر  پشت و باشد هاآن همراه ،کند زندگی زمان

 را گتول  متردم  اکثریتت  معاویه و نرم چرب ۀسفر کند کهمی مشاهده السالم علیه مجتبی

و قعودهتا و   قیتام  همتین  در زمتانی  شدند. عاقبت معاویه حکومت به متمایل و مردم زده

آورنتد و یتا   وجتود متی  هبت  انخودشت  بترای   مردم که ییهابتیمصو  هاجنگها و حادثه

کنتد و در انتهتا جتز    متی  را روشن افکار مردم ،پزندسازند و میمی هاآن برای هاحکومت
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 اولیاء ختدا نتیجته   برای و عظمت جز عزته و ب کفر و گناه یهاقدرت برای و رسوائی فضاحت

 جهتانی  استیصال ،عالم کارانو ستم هاابرقدرت از دست خواهد شد که . روزینخواهد داشت

شتود و   جا بستته  از همه امیدشان قرار گیرند و راه در بال و مصیبت مردم وجود آید. تمامیهب

 هتا نجتات  را از مهلکته  هاآنبرسد و  هاآنداد ه ب نیست جز خدا و اولیاء خدا کسیه بدانند ب

انتهتا   بشتر بته   فعالیتت  که است زمانی گویند. یعنیمی را آخرالزمان زمانی چنین دهد. یک

جا  . همهنیست ساخته کاری خودشان برای خودشان دسته ب دانند کهمی کس و همه رسیده

ر ر  »  :گویندزنند و میدارند و داد می آسمان جانب سر به  خدایا ایتن  .« 168ِب  ذ  ا ِلع  نر ع   فا ِكش  ن  ب

 در ایتن  .کنتد متی  را اجابتت  هتا آن . خداوند خواهشکن برطرف و بالها را از جامعه هاعذاب

 کهنالند می در زندگی و همه را گرفته سراسر عالم و ستم ظلم که زمانی چنین و یک وضعیت

را  زمتان  را برساند و امام هاآن فرج دهد کهمی خداوند وعده ،هستند و مصیبت گرفتار عذاب

 هتا آن ناتوانی به مربوط هاآن و مظلومیت اطهار و یا شهادتائمه و قعود قیام ظاهر سازد. پس

 بته  مربوط بلکه ؛کنند دفاع اند از خودشاننتوانسته اند کهیا عاجز بوده غافل تا بگوئیم نبوده

 هتا تیت فعال آن چهگر ،بوده خودشان فعالیت در راه مردم و آزاد گذاشتن هاآن صبر و مدارای

 را عالمانته  شتهادت  دلیتل  این به کند. ائمهمی امام و یا مسمومیت امام قتل را وادار به مردم

 کته  . مردمیاست مردم و آگاهی بیداری ها عاملها و مسمومیتشهادت این اند کهکرده قبول

 هتا آنو افکتار   اظر اعمتال ن شناسند بایستیکافر می جایه را ب و مؤمن مؤمن جایه کافر را ب

 بته  گرایش شناسائی بشناسند و بعد از این و ستم و ظلم را از مسیر کفر و گناه هاآنباشند تا 

 خدا و اولیاء خدا پیدا کنند.  

هر در زدند و  به اند کهقرار گرفته در وضعی و فرسودگی پیری در زمان که گرایش در این 

 حالت ،از خود و مردم یأس حال در این ،شدند کار بردند، مأیوسه ب سیاست و قدرت نوع همه

از  خداونتد متعتال   به و امیدواری از خود و مردم امیدیو نا شود. در یأسمقدر می هاآن مرگ

 میترد در حتالی  متی  شود. هتر کتس  مقدر می هر انسانی برای مرگ چنین روند. یکدنیا می

 در اینجتا ماننتد ختواب    . مرگاست مأیوس و مردم خدا دارد و از خودش امید به که میردمی

 تتاب بتی  پدرشتان  هتا در فتراق  یند بچهبمی هستند که خدا و اولیاء خدا مانند مادری .است

از ستفر برگتردد.    پدرشتان  خواباند تا فردا کته کند و میمی و الئی را الی هاآنمادر  .هستند

 کته  دنیتا و حتوادثی   اطهار هستند. از حتوادث خدا وائمه فرزندان جای به هاانسانهمینطور 

و  از خودشتان  امیدشتان  ،مردن تابند. در ساعتآورند بید میوجوهب خودشان برای خودشان

را  هتا آن مهربان خدای حال ماند. در اینمی خدا باقی امید به شود، فقطمی قطع مردم تمامی
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 کته  تا روزی رندیگیمقرار  مرگ . در خواباست هنوز نرسیده فرج زیرا زمان ؛خواباندمی

روز  آن خداونتد در معرفتی   .دشتو  فتراهم  زمتین  ۀبشتر در کتر   سعادتو  حیات شرایط

 زنتده  را بعتد از مترگ   خدا زمتین  بدانید که یعنی ،« 169اوت  لم   عد  ب   رض  ِلأ  ي  حیُ  للا    ر أأ وِ مُ ِعل  

قترار   میرنتد. در وضتعی  متی  زمتین  میرد، اهتل نمی زمین ،فرمایدمی در تفسیر آیه امام

از  یتأس  در حال هاانسان ،از ظهور امام پیش بدتر. پس اند یا از مرده یا مرده گیرند کهمی

 ؛استت  بر دو قستم  . مرگهستند تا روز ظهور امام مرگ در خواب .میرندمی خود و مردم

موجتود و   و زمتان  گذشتته  یهتا زمان مثل ؛ها بمیرندآدم تک تک که شخص مرگ گاهی

 . زندگیجهانی استیصال یعنی جهانی آید. مرگوجود میهب جهانی مرگ هم و گاهی آینده

 هادولتاز  هاملت نه .گیرندقرا می کامل در ضعف هاابرقدرت .شودمی خارج مردم از دست

 زمانی چنین در یک .درآورند نظام را به هاملتتوانند می هادولت هم کنند و نهمی اطاعت

 دور شتمع  کته  هائیپروانه به را تشبیه هاملتکند و می شمع به را تشبیه هادولتخداوند 

 ی كلُو ی لوم   »شتوند.  می ها پراکندهشود و پروانهمی ها خاموشفرماید شمعچرخند. میمی

لف ِرش ِلنراُس  ِ  اک  را  هتا انستان  دوم ۀدر آی از اینکه « 170وش  نُفلِمل   هن  لع  اک    الُ ب  ِل   و ُ كُ ر   و    ِمل بثُو

 از متالشتی  کته  اول ۀآی .هستند هاقدرتابر شود جبالمی معلوم ،کندمی پروانه به تشبیه

شوند و می متالشی هاابرقدرتد نفرمایمی .کنندتفسیر می ائمه ،دهدخبر می هاکوه شدن

 ایهستته  سوم جنگ که است زمانی گیرند و اینقرار می و مرج و هرج نظمی در بی مردم

 ائمته  انتد کته  نامیتده  عمومی یا مرگ زمین مرگ را هم زمانی چنین شود. یکمی شروع

دیگتر   ستوم  یتک  ،شتوند می تهدنیا کش مردم سوم یک شود کهمی واقع فرمودند جنگی

 ایتن  گیرنتد. دلیتل  قرار می و عذاب شرایط تریندیگر در سخت سوم یک میرند و آنمی

 .دهدخبر می عالم عمومی خداوند از مرگ که است اسرائیلبنی در سوره ایآیه هم حدیث

  و   : »فرمایدمی
إ
َ  ذ  ا ع  وه  بُ ّذ  ع  و مُ أأ  ة  م  ی  ِلق   وم  ی   بل  ا ق  وه  كُ هل  مُ  نُ َن   لر ِ   ةم ری  ق   نم    ِ ِ  ش   ِ  قیامت .« 171دید

 از ایتن  پتیش  شهر و دهی فرماید هیچخداوند می .شده زمان امام قیام جا تفسیر به همه

مبتتال   هاعذاب ترینسخت یا به کنیممی را هالک هاآنیا ما  ماند جز اینکهنمی باقی قیام

 کشتته  ستوم  یتک  که مشهور است حدیث همین معنای درست شریفه ۀآی . ایننمائیممی

 واقتع  عتذاب  شترایط  تترین دیگتر در ستخت   سوم میرند و یکمی سوم شوند و یکمی

در  بته خصتوص  پیمتا   قتاره  هایو موشک ایهسته یهابمب دنیا با این هم شوند. االنمی
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 خواهی که است ایحادثه چنین یک مجهز به زمان یهاانسان ترینو شقی ر شدیدتریناختیا

و  یتا مترده   شتده  کشته آنکه .گیردقرار می کامل در استیصال شود. بشریتمی واقع نخواهی

دیگتر   . در حتدیث گیترد قرار متی  جهانی عذاب تریندر سخت است مانده زنده که هم کسی

دیگتر   دو هفتتم  آن استت کته    مسلم  .شوندمی میرند یا کشتهدنیا می هفتم فرماید پنجمی

 ِ  ِملا تبلو  : »فرمایتد متی  شیعیان به اشاره احادیث و در این نخواهند داشت خوبی زندگی

شما باشید.  مانده باقی سوم یک آن ندارید که دوست شما شیعیان«  172ِلبايق ِلثل  من ِركونو 

 ایتران  و مملکتت  ملتت  ،هاو مملکت هاملت ترینمحفوظ باز هم ،جهانی سخت عذاب در این

ظاهر شتود و   کند تا امامشانمی را حفظ هاآنخدا  ،اطهار ائمه و محبت والیت برکت به است.

یتا   زیترا متردم   ؛استت  جهتانی  مرگ معنای به هم حادثه چنین گردد. یک حاصل هاآن فرج

 شتوند کته  متی  گیرند. چنانقرار می سختی در شرایط ها هماند و زندهدهش اند یا کشتهمرده

ِ  ُجل لام  و  ظُ  تئ  ل  مُ  َك    : »پیغمبر فرمودند و  و جتور و هترج   از ظلم شودپر می زمین یعنی ،« 173ور

 .قترار دهتد    و آستایش  را در آرامتش  تواند مردمنمی قدرتی هیچ .شودپیدا می جهانی مرج

 اُس ِلنرل  كلوُ ی   ی لوم   . »استت  شتده  خاموش شمعشان کند کهمی پروانه تعبیر به هاآنخداوند از 

ِ  بثُ ِمل   ِشر  لف  اک    .پراکنده هایمانند پروانه مردم یعنی«  و

               

  :اطهار ع ائمه شهادت اسرار قبول    

 

و استت   جهانی استیصال همین هم عمومی و مرگ هاانسان یک یک مرگ خصوصی مرگ 

 .نیست الهی و حکومت السالم علیه زمان جز ظهور امام ایدیگر چاره

 ایتن  بود کته  و شهادت از مرگ و استقبال السالماطهار علیهمائمهدر اسرار شهادت بحث 

 راه در ایتن  کته  کامل با یقین السالم علیه حسین امام مانند قیام و شهادت از مرگ استقبال

ه ب که کامل ا یقینب مسموم و یا شربت مسموم دیگر از غذای ائمه شود و یا استقبالمی کشته

 و یا مربتوط  هاآن غفلت به مربوط استقبال . اینشوندمی مسموم خودشان زمان طاغی دست

 آن خداوند طبتق  که در کار است دیگری مصلحت  بلکه نبوده از دفاع هاآن عجز و ناتوانی به

 تقدیر خدا از شتهادت  بر طبق اطهار هم ائمه کند ورا مقدر می ائمه یا مرگ شهادت مصلحت

و یتا   هتا آن جهتل  به مربوط ،و شهادت مرگ این بگوید که کنند. اگر کسیمی خود استقبال

 چنتین  یتک  ،شوندروبرو می با مرگ و غفلت جهل در حال مانند دیگران که هاستآن غفلت
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و  جزئی حقیقتاً از مسائل هاآنزیرا  ؛اطهار نیست ائمه علمی با مقام هرگز متناسب ادعایی

 و   : »فرمایدمی هاآن علم دارند. خداوند در تعریف کامل آگاهی و جزئی کلی و حوادث کلی

ّ  ر   ةُ م  ک    تمر ت   د متولت  کته  گوید هر امتامی می آیه در تفسیر این روایت .« 174دل  ع ل دقا  و  ص   كب

 کته  نیستت  خطتی  شتدن  منظور نوشته شود. البتهمی او نوشته بر بازوی شریفه ۀآی این

 و اتمام و حکمت علم منظور تکمیل بتواند بخواند بلکه تا هر کسی بنویسد هاآن بر بازوی

 احکام به مربط هم عدالت ،با حقیقت مطابق علم یعنی صداقت .است امام آن ۀوسیلهب آن

 الستالم اطهتار علتیهم   ائمته  رهبری به اسالم زیرا حقیقتاً مکتب ؛است اجتماعی و اخالق

 الستالم  علیته  و ائمته  قرآن آنچنان یعنی علمی تجهیزات . یکیاست دو سرمایه مجهز به

 در طبیعتت  ایمسئله هیچ اند کهدادهقرار  در اختیار مردم و روشن را صاف و علوم حقایق

 در ایتن  هاانسان اجتماعی و نظامات احکام به مربوط ماند و دیگرینمی مجهول و حقیقت

ختدا   و قدرت با علم هماهنگ و قدرتشان علم توانند بخوانند و بدانند کهآنقدر می مکتب

 .باشند نداشته مجهولی ند و هیچا گونه بتوانبدانند وخد را خدا گونه هر چیزی باشد یعنی

 کته  الستالم  علیته  مانند متوال امیرالمتؤمنین   .باشند نداشته ناتوانی ایدر برابر هر حادثه

لت    أأ  بل  ق   لوي  س   : »فرمایدمی بپرستید و   از من شما هستم در میان که تا زمانی. « 175ويدفق 

 یهتا راه یعنتی  ،« 176الارضب ُطُرق   ینم   ِ عمل ُ ء  امِلسر  ق  رُ طُ ب   ّن  ِ   : »فرمایدمیدیگر  باز در جمله

 و کیفیتت  هتا آستمان  خلقت حقیقتاً کیفیت .شناسمبهتر می زمین یهاراهرا از  هاآسمان

 فرماید منمی .مجهول نیست حضرت نآبر ، است مجهول بر مردم که هاآسماندر  حرکت

از  فرمایتد اگتر بختواهم   دیگر متی  و جای شناسمبهتر می زمین یهاراهرا از  هاآسمان راه

 بترای  ،شودپیدا می کهرا  شود و هر قیامیمی واقع کهرا  ایهر حادثه ،قیامت امروز تا قیام

 نفتر پیشتوایان   چهتارده  ایتن  که است زیاد و روشن خیلی براهین و . دالئلگویمشما می

 ۀوستیل هبت  و امامت نبوت .است کامل علمشان ندارند. چون در عالم مجهولی هیچ ،معصوم

بدهد  نجات بشر را از مهلکه خواهد بود که زمان بعد از امام امامی نه .است شده ختم هانآ

 بیتاورد و دیتن   ایتتازه  ، تا بتواند علمقرآنو  بعد از پیغمبر اسالم پیغمبر و کتابی هم و نه

 بته  الستالم اطهتار علتیهم  ائمهحقیقتاً علم پس. رار دهدق در اختیار مردم و بهتری ایتازه

در  مجهتولی  .استت  خداوند متعتال  برابر با علم ،و تربیت خلقت و نقشه و جزئیات کلیات

 متدت  اند. ظترف رسانیده ثبوت خود به زندگی در زمانرا  علمی ۀاحاط ندارند و این عالم
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 ئلمستا  همته  ایتن  ،کبری تا روز غیبت اکرم رسول حضرت از روز قیام تقریباً چهارصد سال

 ها ستئوال امام از این مختلف یهازبانو  مختلف یهاملت ۀوسیلبه و معجزات و معضل مشکل

 هتا آنختود از   زبان به اند. هر انسانیعاجز نمانده ایمسئله هیچ . در جواباست شده سئوال

و از  داننتد را متی  حیوانتات  زبان که تا جائی .شنیده خود جواب زبان به ،کرده سئواالت هاآن

 خدا دادند کته  و دوستان اصحاب بعضی از مرگ غیبی چقدر خبرهای .باخبرند اسرار طبیعت

 ،خبر استت بتا  تا روز قیامتت  جزئی حوادث از این که کسی خبر دادند. پس شد که چنان که

هتا  و قعودها و دعوت قیام را از این دشمن خود را نشناسد و هدف دشمن است ممکن چگونه

از  و اعتزاز تمتام   و بتا اکترام   سلطنتی فاترا با تشری السالم رضا علیه حضرت مأمون ؟نداند

از  پیش حضرت ولیکن ؛او واگذار کند را به خواهد خالفتمی کرد که دعوت خراسان به مدینه

 برای گویند گریهمی هاآنکنید.  گریه من هایبر مصیبت گوید کهخود می تیب اهل به حرکت

 کته  ستفری  فرمایتد آری متی  حضرت .ندارد میمنت ،فرتیمسا چنین هم آن ،مسافر شخص

 و از ایتن  و برگتردم  بروم که مسافرتی نه است من سفر مرگ ،سفر باشد. این داشته برگشت

 ها فقتط امام . عصمتنیست هاآن و غفلت جهل به مربوط هاآن مرگ دیگر. پس مسائل قبیل

و قعتود و   و قیام و شنیدن . در گفتناست از خطا و اشتباه عصمت کهبل نیست از گناه عصمت

 شتهادت  ندارند. همچنتین  اشتباهی نیترکوچک و اخالق و آداب حقایق و بیان گذاری قانون

 از نظتر تجهیتزات   دشتمن  تا بگتوئیم  نیست با دشمن ۀدر مقابل هاآن ناتوانی به مربوط هاآن

کنتد و  می غلبه دشمن در نتیجه .باالتر است هاآناز  و سیاست و مکر و حیله و قدرت جنگی

 اینطور قضاوت السالم علیه و قعود امیرالمومنین قیام درباره خورند. چنانکهمی شکست هاآن

. استت  نتاتوان  و زرنگی در سیاست ولیکن است انائیو تو مرد شجاع اند علیاند و گفتهکرده

 بته  مادرشتان  فرمود که هاآن در جواب رود. حضرتمی سرش خورد و کالهرا می دشمن گول

 و آرایتش  ندهگذرا جنگ یهادانیمعمر خود را در  بیشتر از من کسی چه .بنشیند عزایشان

 به بیشتر از من کسی دارد و چه و بینائی بصیرت یشتر از منب کسی و چه است داشته جنگی

 دادن و فریب با مکر و خدعه دارد. معاویه و بصیرت آگاهی زمان و مردم جنگ و احوال اوضاع

. نتدارم  را دوست مردم را و فریب مکر و خدعه من رود ولیکنجلو می نامشروع و اعمال مردم

 نیترزرنگ نباشد من اگر تقوی یعنی « 177ب  ر  ِلع   ده  ِ   نُت كُ ل   ،قي ِلتُ ل   ول   : »فرمود رابطه در این

و بتا   شوم متوسل مکر و حیله به ندارم دوست ولیکن ؛هستم زمان مردم مدارترین و سیاست

 نیستت  قدرت به رسیدن و قعود ما برای . قیاموجود آورمهب عدالت و ستم و ابزار ظلم اسباب

و قعتود و یتا    ها در قیامشکست این . پساست مردم در زندگی و عدالت حق اقامه برای بلکه
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 ایتن  حساب بلکه ؛نیست هاآن و یا ناتوانی هاآن غفلت به ها مربوطها و مسمومیتشهادت

 الهتی  هتای برنامته  و طبتق  کنندمی با تقدیر خدا حرکت هنگجا هما همه هاآن که است

 در انجام و بدان نیکان که است بشر این خدا در تربیت تقدیر بزرگ .شنوندگویند و میمی

 ،کتافر  چته  متؤمن  آید چهدنیا می به که دارند. هر انسانی و مهلت و بد فرصت نیک اعمال

دارد تتا   و فرصتت  عمر خود را مهلتت  مدت هفتاد هشتاد سال این ،قیامت از ظهور پیش

 بته  رودمتی  جهتنم  بهشتت یتا   به راهکند. اگر  را انتخاب و باطل حق راه و آگاهانه آزادانه

 زنتدگی  بته  رسیدن برای بداند و بفهمد خودش تا روز قیامت باشد خودش و آزادی آگاهی

 ختودش اگتر  بداند و یا  اوست کار و زحمت محصول که کشید. قدر بهشتی زحمت بهشتی

از  مبادا روز گرفتتاری  ،سازدمی خود جهنم و برای رفته کفر و گناه به راه و آزادانه آگاهانه

 یا هتر نتوع   آمده سرش هر بال و مصیبتی باشد. بداند که داشته جز خود شکایتیه ب کسی

. خودش و آزادی اراده به هم و برکتی و هر نعمت بوده خودش و آزادی اراده به یمحرومیت

او  بته   خیر و برکتتی  و اگر هم نموده را ضایع خود آن دست به ،شده از او سلب اگر نعمتی

 ،شتود متی  از او ستلب  که هانعمت نیتربزرگو  است کرده استقبال از آن انهآگاه ،رسیده

 ۀستای  بتوانند این اگر مردم که است السالماطهار علیهمائمهو حکومت والیت نعمت همین

 هاآن روی به بهشتی زندگی درهای والیت این در شعاع ،دهند خود ادامه را برای حکومت

 طتاغوتی  هایو دولت از کفر و گناه لشود و اگر با استقبامی و بال بسته عذاب باز و درهای

 را کشتتند و مستموم   هتا آنسرگذاشتند و یا برگشتتند و   را پشت ائمه و حکومت والیت

 موجبتات  اند و خودشتان کرده پایمال را خودشان بزرگ هاینعمت این نمودند، بدانند که

و  تقتدیر مهلتت   ایتن  .باشتند  تهنداش شکایت اند. از کسینموده خود را فراهم محرومیت

ختود   الهی قدرت ها بهاگر امام دارد. پس ادامه تا قیامت کافر و مؤمن یهاانسان به فرصت

 کتافر و متؤمن   بترای  ،بنشتینند  در مسند حاکمیت ،زور و قدرت شوند و با اعمال متوسل

 امتام  حکومت بروند. در شعاع یا باطل حق به راه آزادانه شود کهپیدا نمی و مهلتی فرصت

در  باشتد. پتس   داشتته  گناه نیت شود یا الاقل گناه تواند مرتکبمی کسی چه ،یا پیغمبر

 داشتته  و خالفتت  از حکومت ایاند بهرهنتوانسته ها کفار ناراحتند کهامام حکومت ۀزمین

قرار  و نادانی در جهل دانند و همینطور مؤمنینیخود م راه و پیغمبر را مزاحم امام .باشند

را بشناستند. بتر ختدا     و باطتل  حق بشناسند و یا اهل و باطل توانند حقو نمی رندیگیم

 دلیلتی  نه .ببرد بهشت را به مردم همه حساب و بدون یکنواخت شود روز قیامتمی واجب

 ؛کفتار  بتر محرومیتت   دلیل هم نه اند ونشده امتحان هاآن دارد که ایمان اهل بر استحقاق

شتوند.   گنتاه  اند مرتکبنتوانسته و مسلط محیط بزرگ قدرت یک در شعاع هم هاآنزیرا 



 

 

ّ ب   نع   ل   ه   نم   ل   هی  ل   : »فرمایدخداوند می ماند کهنمی شریفه ۀآی این برای جائی پس ل و   ن لةم ی   ي  حی 

ر  نم   ّ ب   نع   ح  ةم ن لی 
از  بد و ختوب  فرماید بایستیخدا می دیگر که ۀآی هزاران آیه اینو نظیر  « 178

 مطیع مؤمنین بشناسد و همچنین گناهکفر و  شود. کافر و گناهکار خود را به یکدیگر مشخص

 بشناستند و دیگتر روز قیامتت    گناهکفر و  به د و کفار را همنبشناس و تقوی ایمان خود را به

 که خوانیممی ندبه دعای کند. در همین ها اعتراضها و محکومیتحاکمیت نتواند بر آن کسی

 ،تو یا علتی  .شودنمی تمیز داده از باطل حق ،نباشی امت فرمود اگر تو در میان علی پیغمبر به

 .استت  و کتافر الزم  متؤمن  مقتدر بترای   مهلتت  ینچنت  یک . پسهستی و باطل حق ترازوی

 تتا هتر کتس    کننتد یم استفاده مردم و ادبار آزادانه جا  از اقبال همه السالماطهار علیهمائمه

 باطتل  اهتل  سراغ بهاست،  باطل طالب هم اولیاء خدا برود و هر کس طرف به ،است حق طالب

 مربتوط  هم و نه است غفلت به مربوط ها و صبر و مداراها نهمسمومیتها و شهادت برود. این

قرار دهتد   کامل خود را در استیصال بشریت که صبرند تا زمانی مأمور به بلکه ،ائمه ناتوانی به

 خود نابود کند.  دست را به و زندگی

هستتند و هرگتز در    الهتی  علم ز بهمجه در زندگی که طورآنهم السالماطهار علیهمائمه 

 قتدرت  مجهتز بته   کیفیت همین دانند و بهرا همانند خدا می کنند، حقیقتنمی اشتباه جائی

 ایحادثته  و هتیچ  تته خدا قرار گرف قدرت ۀزیر سای کائنات تمامی که طورناهستند. هم الهی

 زمتان  امام قدرت ۀزیر سای کائنات تمامی کیفیت همین به ،ظهور نیست خدا قابل ۀاراد بدون

 نهایتت بتی  علمشان که طورنا. همهاستآن برابر علم هاآن گیرد. قدرتدیگر قرار می یا ائمه

و  قتدرت  ۀدر سای و هر چیزی هر کسی .دارند علمی احاطه و بر هر چیزی و بر هر کسی است

 ،و آدم عتالم  آفرینندگی نامند. یعنیمی تکوینی را والیت و این است قرار گرفته هاآن والیت

را  گویتد آدم متی  فرشتتگان  به گیرد. منظور از اینکهمی انجام هاآن دسته و ب هاآن ۀاراد به

و  ینندهآفر عوامل شتگان. فرنیست معمولی هایسجده از این فرشتگان ۀسجد ،کنید سجده

هتا و  کارخانته  در ایتن  بترق  مانند نیروی طبیعت در عالم هستند. فرشتگان طبیعت ۀسازند

 کستی  در دست برقی آالت و ماشین هاچراغها و کارخانه ۀباشند. اختیار هممی برقی سایلو

بتاز کنتد یتا     کته  دیکلی با یک .دهدیمقرار  کند و در اختیار مردمرا تولید می برق که است

تولیتد   همینطور مجهز بته  دهد. ائمهقرار می و یا روشنائی را در تاریکی زمین ۀکر ببندد تمام

دهد و می حیات عالم موجودات کند. بهپیدا می گسترش در سراسر عالم هستند که نیروهائی

 گتذارد کته  می منت د بر پیغمبر اکرمخداون که کوثری حوض گیرد. اینمی هاآنرا از  یا حیات

را پتر   خداوند حوضی روز قیامت که نیست آب هایحوض از این ،امکوثر داده تو حوض به من
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 انتد حضترت  امیر واگذار کند. نگفتته  زهرا یا حضرت حضرت را به کند و اختیار آن از آب

وجود  به خودش .کوثر است زهرا حوض حضرتاند گفته بلکه ،کوثر است حوض زهرا مالک

 عتالم  موجودات ۀهم به خودش و توانائی ائیدان ۀبا احاط ،خودش و قدرت علم به ،خودش

 گیترد. تمتام  متی  را از هتر مخلتوقی   و قدرت دهد یا اگر بخواهد حیاتمی و قدرت حیات

و  هاانسانو  و حیوانات تا نباتات گرفته هوائی و و آبی و مواد خاکی از ذات عالم موجودات

 بته  هستند. هر کتدام  حرکتو  حیات روح مجهز به ،چیز و خورشید و همه ها و ماهستاره

 السالماطهار علیهمه ائمهمان که حیات تولید عوامل از منبع هستند که برقی چراغ ۀمنزل

در  ،برقتی  آالت ماشتین  ماننتد همتین   کائنتات  تمامیگیرند. می و حرکت هستند، حیات

شتهود   در عتالم  زمتان  و در اختیار امام غیب در عالم السالمعلیه طالبابیابناختیار علی

از  بالفاصله هاآنباشد،  داشته و حرکت خدا بخواهد حیات که را در هر جائی . هرکساست

دهند و می و حرکت خواهد حیاتخدا می که و هر چیزی یهر کس خبرند. بهخدا با مشیت

و  هتا آب بته  کته  استت  حیاتی آب ۀچشم آن کامل . انسانگیرندرا می و حرکت یا حیات

 حیتات  ئیمگتو گیرد. میرا می دهد یا اگر بخواهد حیاتمی و هواها و دریاها حیات هاخاک

 ؟کیستت  دسته ب آب حیات پس پرسیم. میاست حیاتمنشاء  آب .است با آب هر چیزی

هوا  یهامولکول به همچنین داده حیات آب یهامولکول به حیات با نیروی آمده کسی چه

خواهد بود  سیاهی مرده لش شود یک اگر فاقد حیات ایو ماده هر ذره م؟عال ذرات و تمام

و هتوا   و هتوا را از آب  آب حیتات  ،بگیرنتد  را از ختاک  خاک حیات ماگر خدا یا اما یعنی

 نیترکوچک شوند کهظاهر می پودر سیاهی صورتبه و مواد آن طبیعت عالم تمام ،بگیرند

 یعنتی  . ظلمتات کندیم ظلمات تعبیر به پودر سیاه ندارند. خداوند از این و حرکتی حیات

خود  در ذات مواد اولیه سازد. اینمی را از آن مخلوقات ۀپیکر ،خداوند که مواد اولیه همین

و  حیتات  ندارند، تاریکند و از نظر اینکته  روشنائی سیاهند و از نظر اینکه رنگی از نظر بی

 و ایتن  نور و نیرو آفریتده  نامه ب دیگری اند. خداوند اصل اند و ساکن ندارند، میت حرکت

 اصل . از ایناست کامل یهاانسان ، در اختیار همیناست خلقت عالم نور و نیروی که اصل

 جتان  شتود و متواد عتالم   پیتدا متی   و حرکتت  حیات در عالم ،است حیات ۀسرچشم هک

 جتان  هتا درختت و  هتا اهیت گ حیتات  منبع شوند و از اینمی جمادات به گیرند. تبدیلمی

و خورشید و  . ماههمچنین و حیوانات شوند. حشراتمی و گیاه درخت به گیرند. تبدیلمی

 از حتوض  و حیاتشتان  برقشان هستند که برقی مانند چراغ هانیا ۀهم ،و کرات ستارگان

 ِلسلام»  گوئیمو می میخوانیم زمان امام در زیارت .حیات آب ۀچشم رسد. یعنیکوثر می

. هستی در عالم و حرکت حیات ۀتو سرچشم که بر تو آقائی سالم یعنی«  ةِلیلا یعن علیك



 

 

 .گیتری متی  هاآنرا از  و حرکت حیات و اگر بخواهی دهیمی و حرکت حیات موجودات تو به

از  ،موجتودات  ۀو همت  عالم جان که است اقعیو و حقیقت صددرصد مطابق مثل یک این پس

 کته  استت  حیتات  آب ۀدر اختیتار چشتم   هتا انسان همه و جان و حیوانات و نباتات جمادات

 کستی  گیرنتد و یتا بته   را بخواهند متی  کسی خدا جان ۀاراد به هاآنباشند.  معصوم هایامام

 بتا ایتن   کته  نامندمی تکوینی را والیت اتیو تصرف قدرت چنین یک .دهندمی بخواهند جان

 هاستت آن باالتر از دستت  دستی چه هستند. پس و کائنات موجودات بر تمامی حاکم ،قدرت

تتا بتوانتد    باالتر استت  هاآن از نیروی نیروئی را از کار بیاندازد و یا چه هاآن بتواند دست که

 در ایتن  ،دارنتد  خداونتد متعتال   با تقتدیرات  که از نظر هماهنگی هانآکند.   را متوقف هاآن

 ایتن  هر چنتد کته   .اندداده و مهلت آزادی هاانسان شود بهمی دنیا نامیده که ابتدائی زندگی

 حاکمیتت  ها دلیلمظلومیت همین .شود هاآن و یا شهادت هاآن قتل منجر به و مهلت آزادی

 تستلیم  ،اطاعت دلیله یا ب روز قیامت بشریت . تماماست ها در روز قیامتبر ظالم هانآ کامل

و  و ظلتم  و معصتیت  گنتاه  دلیل کنند و یا بهمی استفاده هاآن و کرم از لطف هستند که هاآن

 گیترد آن قرار متی  هاآندر اختیار  حکومت که لذا روزی .هستند هاآن حکم به محکوم ،ستم

 ختاموش  یهتا چراغ کنند. تمامیمی خود قیام تکوینی . با والیتاست قدرت روز، روز اعمال

، استت  مستتحق  چته آن به و عقاب را از ثواب کنند و هر کسیمی را زنده مردگان یعنی شده

 شتده  گفتته  الستالم  علیته  زمان امام به مربوط و آیات جا در اخبار و روایات رسانند. همهمی

 و زنتدگی  شود. حیتات می از کفار سلب و مهلت فرصت ،شوندظاهر می وقتی ایشان که است

ختود   آزادیو  اراده باشند و یا بته  داشته توانند از خود حرکتینمی .کندپیدا می خاتمه هاآن

خداوند  که است شده زمان امام تفسیر به الناصب امالز در کتاب شریفه ۀآی کنند. این زندگی

  رها  و  ك   و   وعا  ط   رض  ِلأ  و   وِت  م  ِلسر  ف   نم   سمل   أأ  ل ُ  و   : »فرمایدمی
إ
 هر چته  یعنی ،« 179علو   رج  یُ  یه  ل ِ 

شتود  می هاآنخدا و   میتسل ،بخواهد یا نخواهد ،هانیزمو  هاآسماندر  هست و هر که هست

 متن کته  کنتد  می خواهند بود. هر جا خداوند ادعائی کائنات ۀهم مرجع ،و او و آبا و اجدادش

 الستالم اطهار علیهم ائمه ادعاها، آن و مظهر تمامی مصداق ،توانمو می دانممی و چنان چنین

 کنتد. هتم  می خود معرفی قدرت و علم ۀنمون عنوان را به هاآننور  ۀخداوند در آی هستند که

ظتاهر   قتدرت  با اعمتال  که روزی خدا هستند. پس و دانش مظهر علم خدا و هم مظهر قدرت

و اختیار نتدارد   از خود اراده روز کسی در آن ،دهند خود را تشکیل الهی شوند و حکومتمی

 را بته  رسند و هر کسیمی مردم حساب . بهباشد داشته ایو معارضه مبارزه هاآنبتواند با  که

 ائمه حکومت تفسیر به ،غاشیه ۀدر آخر سور شریفه ۀدو آی این .رساننددارد می لیاقت چهآن
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  : »فرماید. خداوند میاست اطهار شده
إ
   ر ِ

إ
 ا ین  ل ِ 

إ
  ُثر  ،مب ُ ی  ِ

إ
لا ح  ین  ل  ع    ر ِ  صتادق  امتام  .« 180ماب ُ س 

 بته  و آخترین  از اولتین  مردم تمامی گوید برگشتمیو کند می خود اشاره به السالم علیه

 باشد. با ما می هم مردم همه و حساب ( استمحمد)ص ما آل و حکومت والیت

 ادیختود آز  و دشتمن  دوست دنیا به در این هاآن که است زیاد روشن مطلب این پس 

بگوینتد   باشتند کته   نداشته عذری ثمر برسانند. روز قیامت خود را به دهند تا فعالیتمی

 عادالنته  ، نگذاشتند. حکومتت کنیم خدمت مردم نگذاشتند. به کنیم اصالح خواستیممی

از تولد  دنیا زندگی در این که است اطهار واجببر خدا وائمه ، نگذاشتند. پسباشیم داشته

و  خود دارد از خیر و شر و نفتع  در توان چهآن نشوند. تا هر کس مردم آزادی مانع تا مرگ

و  و یا صلح السالماطهار علیهم ائمه و قعود قیام شد که روشن ثمر برساند. بنابراین ضرر به

خداونتد   کته  استت  مهلتتی  به مربوط هانیا ۀهم ،و غیبت شهادت و یا قبول هاآن سازش

کننتد و   فعالیتت  آزادانته  تا متؤمنین  است و کافر داده مؤمن یهاانسان به و تعالی تبارک

 هتا نیت ا شتود کته   واضتح  هتا آن یا دشمنان هاآنثمر برسانند و بر خود  خود را به ایمان

 فعالیتت  ختود آزادانته   سیر کفر و گناهبودند. همینطور کفار در م و مؤمن پاک یهاانسان

 انتد و در نتیجته  بتوده  اند، ظالماند و بد بودهبد کرده کنند و در انتها خود را بشناسند که

 وقتی السالم علیه زمان اند امامبدانند. لذا گفته الهی و انتقام عذاب به را محکوم خودشان

 از کستی  ایستابقه  کند. نهمی قضاوت شده شناخته هایواقعیت بر اساس ،شودظاهر می

طلبتد.  متی  شتهادت  را بته  کسی خواند و نهمی از کسی ایپرونده هم کند و نهمی مطالبه

 قضتاوت  ضترر خودشتان   و یتا بته   خودشان به نفع خودشان حضرت در برابر آن هاانسان

برسانند  حضرت آن خود را به که دارند از این شتو گناهکار وح ظالم یهاانسانکنند. می

 و کفتر و گنتاه   هاآنبد  زیرا ذات ؛شوند نزدیک حضرت آن و یا وابستگان دوستان و یا به

 آن و تشتکیالتی  دولتی یهاسازمان به دهد کهنمی اجازه هاآن به هاآن و ستم ظلم هاآن

 استت  تا توانسته که گیرند. مانند کسیقرار می مطلق محرومیتشوند. در  نزدیک حضرت

 کته  و هر بالئتی  شما را دزدیده و مال زده کتک مرتبه و شما را چندین کرده شما ستم به

 آن ،برسید و حکومت قدرت شود و شما به اگر روزگار عوض .است سر شما آورده توانسته

 هرگز حاضتر نیستت   ،نموده خود و شما را خراب بین ارتباطی یهاپل متما بدکار که ظالم

بهتتر   متن  بترای  محرومیتت  گوید همینمی کند بلکه خواهی شما برسد و معذرت خدمت

 زمتان  در نظر امتام  هر انسانی و واقعیت طبیعت .کنم معرفی مظلوم آن خود را به که است

 عقتب  بته ختود  ختود   بدان شود کهایجاد می طبیعی قضاوت . یکتاس مشهود و معروف
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قرار  حضرت آن روند و مورد عفو و قبولجلو می به خودخود  روند و نیکانمانند و کنار میمی

و  از آب استتفاده  شتود. قتدرت  می برچیده کفار و منافقین از جلوی طبیعت ۀگیرند. سفرمی

 که مانند حیوانات گیرند. درستقرار می مطلق در محرومیت .ها ندارندیوهها و مو روزی علف

 بتدون  طبیعی قضاوت این شناخت محرومند. برای هاآن و خورد و خوراک هاانسان از زندگی

 . کنیم را  ترجمه آیه این بهتر است ،در کار باشد و حاکم قاضی یک اینکه

                 

 : در قرآن عجیب ۀآی کوتفسیر ی ترجمه 

 

 همتان  بر اساس. است روشن ر امید در دلشاننو ،هستند نورانی منینؤم روزگار که در آن 

کننتد و  می حرکت حضرت آن طرف اند بهبوده نیکوکاری انسان دارند که که و امیدی نورانیت

متا   گویند بته می هاآن به کفار و منافقین فروندجلو می هاآن مسیر که روند. در اینجلو می

گوینتد  متی  هتا آن. کنیم شما استفاده شما و نور ایمان کنید تا از لطف ما لطفی نظر کنید و به

از  استت  بتوده  الزم زندگی و در آن دنیا بوده ها در زندگیبرداری ها و بهرهاستفاده این جای

ُ سُ م  لت  ف   ُک ِئ  ر  وِ و  عُ ِرج   یل  ق  »  .کنید استفاده نور خدا ِ  وِ ن ُ ب   ب  ُض  ف   ور  ةُ ح  ِلرر  یه  ف   هُ نُ ط  َ   ب  َ   ل ُ  ورم سُ ب   مین 

ل به   ق ل  نم   هُ رُ اه  ظ   و    هتا آن هستتند و نورانیتت   نتورانی  متؤمنین  از آنجا کته  یعنی ،«181ُِب ذ  ِلع 

 سب  قت   ن  رون  ِنظُ  : »گویندمی هاآن به و کافرین کنند. منافقینمی حرکت زمان امام سویهب ،است

ُ  نم   شتما   شتما و در پنتاه   بدهید از نور ایمتان  کنید اجازه نظری ما هم آقا به یعنی، « 182مکُ ور  ن

و دهنتد  می جواب . مؤمنینبرسیم بهشتی و یا زندگی زمان امام خدمت . ما همکنیم استفاده

را  و فضتیلت  بکشید، نور ایمان جا زحمت و در همان خودتان دنیای همان گویند بروید بهمی

با  شود کهایجاد می و دیواری سدی و کافر  مؤمن فرماید بینکنید. در اینجا خداوند می کسب

 و کافر است مؤمن روانی وضعیت همان ،سد و دیوار نیستند. منظور از این تماس یکدیگر قابل

 درنتده  کثیف حیوان یک بین که اند، مانند دیواریشده دو جنسیت به تبدیل از نظر روانی که

دهنتد ستر   می خود اجازه به و نجس کثیف آیا حیوانات .شودپیدا می باشکوه مجلل با انسان

قصتر   آن دهند بته می خود اجازه به هاآن نه ؟محشور شوند هاآنبنشینند و با  بزرگان ۀسفر

 کافر و متؤمن  بین که دهند. سدیمی اجازه او یا مأمورین پادشاه هم بروند و نه پادشاه مجلل

 قابتل  .هستتند  دو جنستیت  . یعنیاست و انسان حیوان سد بین نظیر همین ،آیدوجود میهب

 و متانعی  ستدی  ،و کافر منؤم این فرماید بینجا خداوند میبا یکدیگر نیستند و در این تماس
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ستد و   دارد. ایتن  در ورودی بلکه ،نیست آهنین هایدیوار از قبیل ولیکن ؛آیدوجود میهب

 در ایتن  ولیکن ؛است و برکت رحمت تمام ،است مؤمن که سوی در آن که است چنان مانع

 توضتیح  . برایستا و مشقت و عذاب رنج کافر تمام ۀعقید به ،گیردکافر قرار می که طرف

در  السالم رضا علیه حضرت دشمنان بین که داستانی است ر اینبهت شریفه ۀآی بیشتر این

 .وجود آمد بازگو کنیمهب مأمون مجلس

 حضترت  خانه ،بروند در مدینه بود که را مأمور کرده و اراجیف چند نفر از اراذل مأمون 

متأمور   کردند کته  چنان هاآنکنند و  را اذیت حضرت بزنند و آن را آتش السالم رضا علیه

 عظتیم  ستلطان  یتک  در لباس السالم رضا علیه مقدر شد حضرت که بودند تا زمانی شده

و  بتا شتکوه   مجتالس  گتاهی  شوند. متأمون  و در ظاهر ولیعهد مأمون وارد خراسان الشأن

 بودنتد بته   کرده را اذیت دستور خود او حضرته ب را که داد و کسانیمی تشکیل سلطنتی

 بته  چشمشتان  کته  هتا آنحاضر کردنتد.   چند نفر را هم آن کشید تا باالخرهمی محاکمه

پیدا کردند  صددرصد یقین ،اندکرده اذیت را خیلی حضرت رضا افتاد  و دیدند که حضرت

کار  گفتمی مأمون رضا به کند. حضرت را اعدام هاآندهد دستور می مأمون به حضرت که

 طمع برای .هستند النفس و ضعیف االیمان ضعیف هانیا .باش ها نداشتهبیچاره کار این به

 کار خود بروند. حضترت  پی کن . آزادشانگذشتم هاآناز  اند. منخود مرا آزار داده دنیائی

اصترار   حضترت  کردند کهمی خیال هاآن کرد ولیکنمی مأمون را به هاآن طور سفارشاین

یا  بیاندازد. داد زدند که زندان کند یا به را اعدام هاآن کند کهمی خواهش دارد و از مأمون

 او دروغ .متده  او گتوش  حترف  به .نکن ما قبول مرد را بر علیه این ادعاهای امیرالمؤمنین

 هتا آناز  مأمون کرد کهمی و شفاعت گفتمی سخن اهآن نفع به حضرت با اینکه .گویدمی

 !چشم !داد چشم جواب کند. مأمونمی آقا شکایت کردند کهمی خیال هاآن ولیکن ،بگذرد

 مظهتر رحمتت   محکومین آن رضا برای . در اینجا حضرتکنمنمی او را قبول سخنان البته

 هتا آن ولیکن ؛باشد نداشته هاآنکار  به کاری مأمون که کندمی شفاعت هاآن برای .است

 ختواهش  بیننتد و از متأمون  متی  مظهتر غضتب   صورتبهرا  حضرت ،خود باطل ۀعقید به

 آن . یعنیاست شریفه ۀآی این و معنای مصداق جریان این .نکند او را قبول کنند سخنمی

فکتر   بته  ولتیکن  ؛کننتد  ختواهی  و معذرت حضرت د خدمتدارند، بیاین راهی محکومین

مظهر  صورتبه خداست مظهر رحمت را که حضرت بینند. پسمی را بسته راه آن خودشان

 بینند. می غضب



 

 

 مؤمن ،کافر یعنی ،« 183ُِب ذ  ِلع   به  ق   نم   هُ رُ اه  ظ   و   ةُ ح  ِلرر  یه  ف   هُ نُ ط  َ   ب  َ   ل ُ  : »فرمایدخداوند می 

مظهتر   متؤمن  بتا اینکته   ،پنداردمی خود عذاب بیند و او را برایمی خود غضبناک را بر علیه

 ختود عتذاب   ۀعقیتد  را به ایمان اهل سوی نکافر آ پس .ندارد او لیاقت ولیکن ؛است رحمت

 . یکاست مظهر رحمت ایمان اهل سوی آن ،بکند خواهی اگر برود و معذرت با اینکه .بیندمی

کنند. پیدا می و روانی جنسی تفاوت .شودپیدا می کافر و مؤمن بین در قیامت وضعیتی چنین

 خود مظهر انتقتام  را برای ایمان اهل طرف آن ،دارند که و سوءظنی تاریک دل بر اساسکفار 

ختدا   کنند شاید لطف خواهی اگر بروند و معذرت با اینکه ؛رونددارند و نمی بینند. وحشتمی

 شود. هاآن حال شامل

دو نفتر   این فرماید بینمی .کندمی را خداوند مطرح وجودی و فاصله روانی وضعیت همین 

و  ایمتان  اهتل  طرف آن .نیست دارد، بسته هم در ورودی .آیدوجود میهب افر سدیو ک مؤمن

 و انتقتام  اعتدام  را میدان آن ،خود چشم کافر به ولیکن ؛خداست و محبت لطف میدان ،تقوی

 با اینکه ؛است کافر عذاب ۀعقید دیوار به آن ظاهر یعنی ،« ُِب ذ  ِلع   ه   ب  ق   نم   هُ رُ اه  ظ   و  »  .بیندمی

 الزم .گوینتد متی  و روانتی  طبیعتی  را قضاوت قضاوتی چنین . یکاست مظهر رحمت در واقع

 حاضر کند.   ایو شاهد و بینه ایپرونده .در کار باشد قاضی نیست

                       

  :دارند معنائی چه غفرانو   عفو و عصیان و ذنب   

 

و یتا شتهر    فاضتله  ۀمدینت  سویهب بشریت ۀجامع حرکت ما در کیفیت هایحثتا اینجا ب 

و  طبیعتی  حرکتت  ایتن  شد کته  روشن ،است السالماطهار علیهمائمه خدا و والیت که بهشت

دهند و می شوند، تغییر ماهیتمی ساخته هاانسان مکتب در این که است مکتبی .است روانی

 طترف شتود، بر متی  و ذنوب ذنب بیر بهتع از آن که هاآن وجودی نواقص .کنندپیدا می تکامل

 آن جتای  ،استت  و ایمان تقویتی و نیروی روانی تکاملی هایپوشش که الهی شود و غفرانمی

قصور و تقصیر هستند. قصور  مبتال به خلقت در ابتدای هاانانسزیرا  ؛گیردرا می روانی نقائص

 .شناستند داننتد و نمتی  را نمتی  حتق  را و دین حق را و اهل حق گاهی که است این معنای به

 کنتد، عقلتش  متی  و آلتوده  خود را کثیتف  که مانند کودکی .شوندمی و معصیت گناه مرتکب

را  حتق  را و راه حتق  کته  استت  ایتن  معنای تقصیر به .دهدو میمادر او را شستش .رسدنمی

 کنتد و بترای  متی  ختودداری  حق در راه از حرکت ولیکن ،برود حق به راهتواند داند و میمی

 . بته استت  باطتل  داند کته می با اینکه ؛کندرا اختیار می باطل دنیائی و ثروت مال به رسیدن
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 تترک  و توان گناه قبح به با علم .است قبیح داند ظلممی کند با اینکهمی ظلم خدا بندگان

تواند داند و میمی یعنی .گویندرا تقصیر می حرکتی چنین شود. یکمی گناه مرتکب ،گناه

 وشتود  متی  تقصیر واقع بر اساس که گیرد. اعمالیرا می اطلب راه ولیکن ،را بگیرد حق راه

شناستند.  متی  را عاصتی  آدمی چنین نامند و یکمی ، عصیاناست فهمد گناهگناهکار می

کنتد.  ایجاد متی  انسان در قلب روانی تاریکی .آوردوجود میهب روانی جراحت یک عصیان

وارد  بتر بتدن   کته  استت  مانند جراحتی انسان و نفس روح در سازمان روانی تاریکی این

 ریکیتتا  را کته  اثر روانتی  این بایستی دکتر متخصص یعنی .عفو دارد به شود. احتیاجمی

 یعنی .دکتر دارد به مراجعه به احتیاج اثر روانی این شدن طرفکند و بر برطرف است قلب

چرا حسود  ،چرا متکبر است ،است پیدا کرده روانی مرض بداند که کار اوالً بایستیمعصیت

 مترض  بعتد از شتناختن   ،است روانی مرض این ،ارددنمی خدا را دوست چرا بندگان ،است

ختدا   فقط ،روانی دکتر امراض را بشناسد و بداند که مرض این دکتر معالج است الزم روانی

 از دکتتر تقاضتای   کنتد و  اجعته مر بایستی ،دکتر باشند و بعد از شناختنو اولیاء خدا می

و  مترض  و دکتر این روانی مرض نامند. شناختنمی را توبه خاصیت سه این .نمایند معالجه

. محو اثر است معنای زیرا عفو به ؛شودمی حالش شامل عفو الهی بالفاصله .معالجه تقاضای

او  از گنتاه  کته  استت  ایتن  معنایش ،کندمحو میرا  اثر گناه وقتی البته .از گناه گذشتن نه

 .  است گذشته

عفو  معنای دوم یک ،کنندخدا تفسیر می گذشت معنای را به عفو الهی که کسانی پس 

ایجتاد   اثر روانتی  در صورتی هم . گناهاست محو اثر گناه معنای اند. عفو بهکرده را معرفی

اگر نداند و یتا   ولی ،شود گناه مرتکب گناه به و با علم است داند گناهگناهکار ب ند کهکمی

را بتر   شراب شود. مثالً دو نفر شیشهپیدا نمی اثر روانی شود این واقع غفلت در حال گناه

و  اعتنتایی ختدا بتی   حکتم  بته  ولیکن ،است داند شرابنفر می خورند یکدارند و میمی

و  استت  آب دارد  کته  یقین است تشنه که دیگری خورد و آنمی کند، شرابمی حیائیبی

 و بته  مستی که شراب ظاهری کشد. عوارضرا سر می شراب ، شیشهخوردن آب عنوان به

 هتا آننفتر از   از نظر ختدا یتک   ولیکن ،است هر دو یکسان برای ،باشد مزاج خوردگی هم

پیتدا   قلتب  تیرگتی  ختورده  شتراب  دانسته . آنکهنیست عاصی دیگری و آن است عاصی

 ،استت  آب کترده  خیتال  کته  دیگری کنند و آنمی روانی مرض تعبیر به از آن کند کهمی

خدا  عفو خدا یا ولی مشمول .نیست هم کیفر شراب کند و مستحقپیدا نمی روانی تیرگی

ایجتاد   روانی شود، زخممی مرتکب و شناخته دانسته که گناهانی چنان یک .گیردار میقر

 انستان  گتاهی  ولیکن ،شودمی واقع دارد و عفو بعد از توبه عفو الهی به احتیاج کند کهمی



 

 

 کتودکی  انمانند هم .شودمی گناهی مرتکب ندیده ، تعلیمو نشناخته قصور خود، ندانسته به

 واقعتی  و نتادانی  جهتل  روی کته  گنتاهی  چنین کند. یکمی و نجس خود را کثیف لباس که

 میتان  که از دلوی گاهی .و مذنب و ذنوب . ذنباست ذنوب آن جمع نامند کهمی ذنب ،شودمی

 کنند.  می ذنب یر بهتعب حیوان از دم کنند و گاهیمی ذنوب اندازند تعبیر بهمی چاه

 و قصتور انستان   انستان  جهتل  و از نظر روانتی  تنه و اعضاء پائین حیوانات دم یعنی ذنب 

شتوند از  متی  بالغ که . کودکانوجودی نواقص رفع یعنی .دارد غفران به احتیاج باشد. ذنبمی

 را قتوت  هتا آن بترد و عقتل  ا باال متی ر هاآنخداوند استعداد  .کنندمی استفاده الهی غفران

 و معصتیت  شوند و یا گناهمی کالس درس ۀآماد در نتیجه .کنندو شعور پیدا می فهم .دهدمی

 :گوینتد متی  که است الزم غفران ،ذنب را دارند لذا در مقابل آن فهمند و استعداد ترکرا می

 تا بتتوانم  و استعداد بده فهم .و شعور بده عقل من به .بدهنیرو  من خدایا به یعنی ،ِسل تغفرللا

ختدا   بته  و کنتد متی  خود را احستاس  وجودی نقص انسان اینکه محض . بهکنم تو را عبادت

و شعور  شود. عقلظاهر می در قلبش ایمان گیرد و روحاو را می الهی غفران ،شودمی پناهنده

 حساب به مذنب .شوندمی گرفتار ذنب و یا مؤمنین کند. پیغمبرانپیدا می قوت و استعدادش

 تقصیر ندارند.  ولیکن ،قصور دارند کنند. پیغمبراننمی اما معصیت ،آیندمی

 خداونتد بته   که کنیممی دارد. مشاهده الزم غفران شود کهمی ذنب قصور تعبیر به از این 

لی  ل   : »فرمایدمی است پیغمبران اکمل که اکرم رسول حضرت ل للاُ  ل   ر  غف  ل م  در ق لا ت  م  لذ   نم  ل و   ك  نب  ا م 

و  نور علم تو را به .تو باز کردیم روی را به و حکمت وعلم خیر و برکت درهای یعنی ،« 184ر  خر آأ ت  

 انستان  شتود و یتک   ها برطرفها و آیندهتو در گذشته وجودی تا نواقص مجهز نمودیم ایمان

 . با ایتن است از بعثت پیش ،اگر باشد که شودیم اولی ترک تعبیر به ،قصور از این .باشی کامل

 خدا و بته  به قصد تقّرب به هاانسان .است و ایمان علم تکامل به وصول خط ،خدا دین حساب

 نورانیتت  کننتد. یعنتی  پیدا می و شارژ وجودی کرده خدا عمل دستورات خدا به قصد اطاعت

 انسان رود کهباال می چنانآن قلب نورانیت این شود و گاهیمی توفیق تعبیر به از آن که قلب

 شتدن  و یتا زخمتی   شدن کشته کند. از اینمی استقبال و شهادت شدن خدا از کشته در راه

توانتد  را نمتی  و زحمتی رنج نیترکوچک ،ندارد ایروحیه چنین که دیگری برد و آنمی لذت

. استت  تکتاملی  مکتتب  ، یتک معصتوم  چهارده رهبری به اسالم دین ،خدا کند. مکتب تحمل

 ماننتد یتک   در نتیجته  .کنتد متی  را برطرف هاآن وجودی نقائص .دهدیم را پرورش هاانسان

 مکتب در این که انسانهائی ولیکن ؛اندازدمی راه را به و ماشین شارژ شده شوند کهمی باطری

 توفیق از این ،کنندمی کنند و معصیتنمی ندارند، اطاعت دینی یا اگر هستند فعالیت ندنیست
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هتا و  افتتادگی  عقتب  و این دارند وجودی ماندگی نند و عقبکپیدا می محرومیت و ایمان

 زنتدگی  و چتون  کنتد پیتدا متی   ا اولیاء خدا نمایشب در ارتباط وجودی هایجلو افتادگی

ه بت  فیقتاتی تو چنتین  یتک  که قهراً کسانی ،خدا و انبیاء و اولیاء خداست تحکوم ،قیامت

 دستت ه بت  توفیقاتی چنین که شوند و کسانیخدا می خود جذب خود به ،اندآورده دست

خدا و اولیتاء   سویبه حرکت نیروی ،مانندمی عقب از بزرگان که مانند کودکان ،اندنیاورده

 کنند.  پیدا می محرومیت در نتیجه .خدا ندارند

بود. ابتتدا   دو قسمت شامل مقدماتی بحث یک ندبه دعای ما در توضیح تا اینجا بحث 

خدا و اولیتاء ختدا.    سویهب در حرکت هاانسان شناسیاولیاء و وظیفه خدا و تعریف تعریف

 شتود و انستان   و دانستته  خوانده بایستی و چگونه دعاها چیست اینکه و تشریح توضیح

 قترآن  دعاها را و آیات السالماطهار علیهم ائمه شد که ثابت از خدا بخواهد. دانسته چهآن

و  خوانتدن  همتان  . ابتتدائی و نهائی متوسط ،ابتدائی اند. مرحلهقرار داده مرحله را در سه

گویند می .اندکرده معین هاثواب همه این دعاهاو  قرآن و قرائت خواندن برای .است قرائت

 بخشتوده  هزار گناه هزاران ،نماز بخوانی ماه در اول .دارد چقدر ثواب ،را بخوانی یس ۀسور

 صورتبه که هاثوابها و وعده این امثال .نویسندمی عملت در نامه ثواب شود و هزارانمی

 .شود زیاد استمی و اعداد مطرح ارقام

 چقتدر ثتواب   ،دعا را بخوانید گویند اینمی که اخبار و روایاتی چنین ها بر یکبعضی 

از  بزرگتی  ارقتام  الستالم علیهم شود و مخصوصاً ائمهمی چه ،را بخوانید سوره دارد یا این

 زیارت یا به جا بیاوریه برا خدا  خانه حج مرتبه گویند اگر یکمی .دهندمی وعده هاثواب

 باشتی  داشته گناه بیابان یهاگیرو  باران اگر برابر قطرات ،بروی السالم علیه حسین امام

 ثتواب  همته  این یا زیارتی حجی شود یکگویند چطور میمی .شودمحو می عملت از نامه

 باشد.  داشته

 انتداختن  طمع و به مردم تشویق برای ،شودبا عدد ذکر می که ارقام این دانند کهنمی 

بخواننتد و دعاهتا را    قترآن  هتا ثواب این طمع تا به شده گفته و دعاها قرآن سویهب هاآن

و نمازها و  قرآن دعاها و آیات خواندن .جا آورنده را ب و مستحب واجب بخوانند و نمازهای

 کته  استت  دیتن  اول کالس در واقع .است دین ابتدائی حرکت هاثواب این طمع ها بهروزه

 یتات آو تکترار دعاهتا و    تمترین  . یعنیگیرندیاد می الفبائی صورتبهرا  خدا دین بندگان

 کامتل  دیتن  آیتد نته  می به حساب متوسط مرحله دیگر که ۀمرحل .گرفتن یاد برای ،قرآن

 قرآن دعاها و آیات این دانستنی ۀمرحل ،باشند رسیده هانعمتتمامی ه ب هاانسان که است

 قرائت همین به مردم اکثریت که است قرائت اول ۀو دعاها در مرحل قرآن را آیاتزی ،است



 

 

را  آیتات  .دانستتن  بترای  خواندن یعنی .است و دانشگاه مکتب دوم ۀکند و در مرحلاکتفا می

اطهتار و  ائمه و اخبار و روایات احادیث و همچنین و بدانیم دعاها را بخوانیم .و بدانیم مبخوانی

 هشتتم  امتام  را در مقابل کبیره ۀجامع زیارت که وقتی .و بدانیم را بخوانیم هاآن یهاارتیزو 

اطهتار  ائمته و مقتامی  و روانتی  روحتی  شناستنامه  ،نامته زیارت این ،خوانیممی السالمعلیهم

ل ُک ب ل و   أ للاد  ب ل ُک ب  »  گوئیممی آنجا که .گوئیممی چه بدانیم .است السالمعلیهم  معنتایش  ،« م  ی 

 ،شتما  والیتت  ۀو در سای است شما زده نامه را ب و آفرینش خلقت خداوند کلنگ که است این

اطهتار  ائمته  موقعیتت  جملته  این با خواندن رساند وثمر می را به خلقت ۀشما شجر ۀوسیلبه

و  بشتریت  هستتند در لبتاس   انسانهائی هاآن که و بشناسیم بدانیم را در عالم السالمعلیهم

ختود   ختدای  اولیاء کامتل  ،و حکمت و قدرت و معرفت از نظر علم ولیکن ؛هاانسان صورتبه

 هتا آن را به و آدم عالم و مدیریت خود قرار داده و قدرت را مظهر علم هاآنهستند و خداوند 

هتا  و زیتارت  ها و حجابتدا نمازها و قرائت که است اسالم مکتب دوم ۀمرحل این .واگذار کرده

 و چته  استت  دین اینجا دانشگاه کند کهمی دایترا ه . مردمدانشگاه جلوی است تابلویی یک

و  قرآن آیات .است دانستن ،دوم ۀمرحل پس .شودمی تدریس در دانشگاه حقایقی و چه علوم

 و استفاده هاآن آوردن دسته ب و راه در دنیا و آخرت خداوند متعال یهانعمت دعاها و آدرس

 ها تعبیتر بته  ذخیره از آن دارد که در انبار وجود خود ذخیره چهآن باشد. خداوندمی هاآناز 

و  هتا نعمتت از  چته آنو  آفریتده  معصوم ائمه در وجود مبارک چهآنکند و یا می اسماء اعظم

لتذا   .دهتد می هاانسان را به هاقدرتها و ثروت این ۀهم آدرس ،آفریده در بهشت ها کهلذت

 ثروت یهاگنجاز  گنجی آدرس ،دعاها از جمالت ایو یا جمله قرآن از آیات ایاند هر آیهگفته

 توانند گنجیمی در صورتی هاانسان. است خلقت عالم خدا در وجود خدا و یا در متن و نعمت

و  هتا گنج آدرس .ها را بخوانند و بدانندنامه گنج نمایند که استفاده کنند و از آن را استخراج

ذخائر وجود خدا و اولیاء ختدا   آدرس ،قرآن را بشناسند. دعاها و آیات هاآن استخراج کیفیت

 . است بهشت یهانعمت و آدرس

و حشتر بتا اولیتاء ختدا      بهشتتی  زنتدگی  ورود به ۀدارد. سرمای الزم نستندا هانیا ۀهم 

تتا   دارند مجهز کنتیم  هاآن که هائیسرمایه خود را به ها. بایستییخواندن نه است هایدانستن

 پتس  .کنتیم  استتفاده  ما هم ،کنندمی استفاده چهآنو از  باشیم را داشته هاحشر با آن قتلیا

 ۀمرحلت کنتد و امتا   می را حل مشکالت ۀهم که است . دانستناست نستندا ۀمقدم ،خواندن

اسماء ختدا   . اینبا خداوند متعال و شدن است با انسان . خواستناست و شدن خواستن ،سوم

متا   دعاهتا بته   ایندر  چهآنو  و بخواهیم را بدانیم قرآنی و معارف علوم .و بخواهیم را بدانیم

در  هتا انستان . متا  و بختواهیم  را بخوانیم هانیا ۀاند. همدر اختیار ما گذاشته ،اندداده آدرس



 

 

 شتده  استتخراج  از معدن که هستیم آهنی مانند سنگ .هستیم فلز انسان ،خلقت ابتدای

رادیو  به تبدیل بایستی که مس شود یا سنگ آالت هواپیما و ماشین به تبدیل بایستی که

ماننتد رادیتو و    مستی  یتا صتنایع   متس  ستنگ  بین است چقدر فاصله .گرددزیونیو تلو

 انستان  یتک  بته  شتدن  تا تبدیل .ایماز مادر متولد شده که هستیم . ما فلز آدمزیونیتلو

 ائمه ساز  که  خدا و آدم متخصصین و مهندسین دارد که الزم و فنون علم همه آن بهشتی

و شتعور متا را    کننتد. عقتل   را در وجود ما پیاده و فنون علوم همه اطهار هستند، باید آن

 ایهتر ذره  کنند. روی ما را درست صبر و حلم .ما را بسازند و عواطف و ایمان دین .بسازند

واگتذار   به ختود اگر  را که انسانی کار کنند تا مهندس هزاران ما بایستی وجودی از ذرات

 گردد و ایتن ذر و ابی سلمان به تبدیل تا در اختیار خدا قرار گیرد ،شدمی جهلابی ،شدیم

 ،ستوم  ۀمرحلت  ؛دعاها دانستن ،دوم ۀمرحل ؛دعاها خواندن ،اول ۀ. مرحلاست شدن ۀمرحل

 تحتول  یعنتی  .شتود  شتدن  بته  تبدیلها دعاها تا خواستن و محتوای مندرجات خواستن

 فلتز آدم  کته  کنتیم  . احساساست مرحله با خداوند متعال در ما پیدا شود و این وجودی

. داریتم  فاصتله  شتدن  تا آدم .ایمشده آدم اینکه نه ایمشده استخراج از معدن که هستیم

 .ما باز شتود  و تقاضای خواهش . زبانیمخدا شو و تسلیم وجود آوریمهرا در خود ب شرایط

 کند کته  هائیسرمایه آن ز بهما را مجه تا او ما را بسازد و بپروراند. خدا بسپاریم خود را به

 .  است ها مجهز نمودهسرمایه انبیاء و اولیاء را با آن

                   

  :ص رسول علم ۀمدین سویبه حرکت خط ندبه دعای 

 

 بته  و توجته  حرکت دعاها و کیفیتارزش کیفیت همین به ندبه دعای حتا اینجا در شر

 کته  شتویم می ندبه دعای بعد وارد متن از اینجا به .است شده ها گفته نعمت خدا و آدرس

  .است السالمعلیهم ائمه والیت در شعاع اسالم و دانشگاه مکتب ورود به

و  تحتول  معنای به . حرکتاست خداوند متعال سویهب هاانسان حرکت خط دعای ندبه

از  ،طبیعتت  و ماننتد ستایر اجنتاس    ثمر رسیدن و به شدن و درست شدن ، ساختهتکامل

 الزم ساختن همه هانیا .است رسیدن و ارزش خاصیت به ،ارزشیو بی خاصیتیبی ۀمرحل

وجتود متا    روی ،دیگران نه است خداوند متعال فقط ساز که آدم متخصصین بایستی .دارد

 ،زمتین  ۀکتر  و در روی عالم در متن ستکنند. در ما را برطرف وجودی کار کنند و نواقص

 . کامالً خود را تستلیم نداریم ایسرمایه جز تسلیمه ب که مادر هستیم در رحم مانند طفلی

 اختهدر س و اختیار خودمان نه رأی .خواهد ما را بسازدخدا می که طوری تا آن دا نمودهخ



 

 

مانند پدر و مادر و  دیگران یأر هم و نه ،ندارد مادر رأی در رحم انسان که ،است دخیل شدن

 عیب. بیاست مجهز و مزاجی بدنی شود از نظر ساختمتولد می که دیگر. وقتی یا دانشمندان

و  روحتی  نقص ،آن ۀبرپای باشد که داشته ساختمانی صاگر نق .است کامل انسان .است و نقص

و  استت  خداونتد متعتال   گتردن  به ،ساختمانی نقص ۀبرپای روحی نقص این ،پیدا کند تکاملی

را از  نقتص  به مربوط تکالیف ،بسازد داند ناقصخود می که مصلحتی را روی خداوند اگر کسی

بته  انبیاء را بشنود و یتا   ندارد دعوت هم ندارد، مأموریت شنوائی که مانند کسی .داردمیاو بر

نکنتد   نگاه الهی محرمات ندارد به مأموریت ،ندارد بدهد یا اگر بینائی گوش دعا و قرآن صوت

 .و نقصتند  عیتب بتی  .کاملنتد  ابتدائی در خلقت هاسانان انگیز را ببیند. پسو یا مناظر عبرت

 قن  ل  د خ  ق  ل   : »فرمایدمی دهد کهخبر می کمال از این خداوند در قرآن
إ
لأأ  ف   ا   نس  ا ِل  185ی  قلو  ت   ن  حس 

 و آزادی عقتل  دوران این ،رسدمی و آزادی عقل بهو شود دنیا می وارد زندگی انسان بعد که« 

 کند و از او انتظتار اطاعتت  می را مکلف انسان آن خداوند بر طبق که بلوغی .نامندمی را بلوغ

شتود و یتا در برابتر    روبترو متی   و معصتیتی  با گناه آنجا که .و شعور است عقل به بلوغ ،دارد

 و یا ایتن  فرموده خدا نهی .است گناه این رسد کهمی عقلش ،گیردقرار می مختلف هایدعوت

 فکری انصراف بایستی .شودمی مکلف ،رسید عقلش . وقتیاست کننده گمراه و تبلیغ دعوت

شناستد و یتا   را نمی آن ماهیت که ییهادعوت پیدا کند و از قبول و معصیت از گناه ادیزو آ

توانتد  متی  کته  حتال  از این و مردی هر زننماید.  خودداری ،است باطل هدهد کمی تشخیص

یتا ختود را    گیتری تصتمیم  حال از این ،خدا خدا کند یا معصیت بگیرد اطاعت تصمیم آزادانه

 خدا او را از نظتر روحتی   صورت در این .کنداو را اختیار می اطاعت یعنی ،دهدخدا می تحویل

 و شتعورش  کند و فهممی را نورانی دلش .دهدمی را قدرت و مغزش را قوت و عقلش سازدمی

خداونتد در   ولی ؛است شدن روشن آماده که است او مانند چراغی قلب . درستبردرا باال می

 همتان  کته را  اول را بخواهد. قتدم  حق خدا را و طرف که است انسان از این انتظار خواهشی

ختدا قترار   در اختیتار   ،و ختواهش  خواستت  حالت پیدایش محض به .بردارد است  خواستن

 بعتد ستاخت   بته  ساعت کند. از اینمی روشن نور ایمان او را به قلب ۀگیرد و خداوند فتیلمی

 کس هیچ دسته ب روحی ساخت این .و فکری روحی ساخت یعنی .شودمی شروع انسان دوم

 .وجود بیاورندهب ایمان از کفر به هاانساندر  توانند تحولینمی انبیاء و ائمه . حتینیست ممکن

 پیتدایش  ولتیکن  ؛کندفرزند خود دعا می برای که مانند پدر و مادری .کننددعا می هاآن فقط

 یتک  در انتظتار پیتدایش   ،استت  مربوط انسان قلب ماً به. خدا مستقیخداست ۀاراد به تحول

 ،ختدا بیاوریتد   به گویند ایمانمی شنود کهرا می پیغمبران دعوت که و تقاضا. وقتی خواهش
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 محتض  بیتاورد. بته   باشتد ایمتان   داشته دوستو پیدا شود  در انسان قلبی خواهش یک

 مانند کلیتد بترق   ،انسان خواهشکند. می او را روشن نور خدا قلب ،خواهش این پیدایش

 ، معطلیاست شدن روشن ،شدن وصل محض کند. بهمی وصل کارخانه را به سیم که است

 ةحقیقل و لک ةحقیق حق لک و ِ  الا : »فرمایندمی اکرم رسول حضرت رابطه ندارد. در این

جو  پیدا کند حق حق به ود خود گرایشدر وج هر کس یعنی « 186نلور صوِب و لک صوِب

 مربتوط  محتض  و بته  کندیم خدا مربوط ۀخدا و اراد او را به ،گرایش این ،باشد طلبو حق

 بته  شود و در آیندهمی او پیاده در قلب و شعور است فهم تقدر ناهم که نور ایمان ،شدن

 .شود و آخرت بهشت زندگی کند تا مستحقمی پیدا ادامه و شدن . خواستنکیفیت همین

 و همتین  نکترد  ختواهش  گوینتد همتین  متی  ،گویندمی را جبریون هاآن ها کهبعضی

 ،باشتد  نداشتته  را دوستت  . خدا هر کسیانسان ۀبه اراد نه خداست ۀاراد به هم خواستن

شتود و از  متی  گمراه ،خواهش از نظر نداشتن در نتیجه .دهداو نمی به و خواستن خواهش

خدا  گردن به را هم خواهش خواهند همینشود. میمی و تمنا بهشتی خواهش نظر داشتن

 ۀاراد به اختیار و آزادی همین ولیکن ،مختار و آزاد است انسان گویند گر چهمی .بیاندازند

 و دیگتری  نفتر بهشتتی   خدا یک ۀبه ارادجز  .است اجباری مباز ه پس ؛شودمی خدا خلق

 ختدا خلتق   دستت ه ب و خواهش آزادی گرچه دانند کهنمی هاآن ولیکن ؛شودنمی جهنمی

 چهآنو  است خلقت از نوع ،و آزادی اراده جمله از آن ،وجودی هایسرمایه شود و اینمی

را آزاد  کتس  خداوند همه گوئیممی هاآن به ولیکن ،خداست تدسه ب ،است خلقت از نوع

. هتر  استت  داده و آزادی مشیت ،در خلقت کس همه و به مؤمن کافر و خواه خواه ؛آفریده

 مشتیت  معنای به بلوغ همین .بدهد را تشخیص تواند بد و خوبمی ،شودمی بالغ که کسی

 در وجود انسان مشیت  . خلقتاست از آزادی غیر از استفاده آزادی . خلقتاست و آزادی

و خدا در  است با خداوند متعال خلقت ین. ادیگر است و اعضای و گوش چشم مانند خلقت

از  ماننتد استتفاده   و آزادی مشتیت  از ایتن  استفاده ولیکن ؛است آفریده کس وجود همه

 . همتین است آزادی همین و موجودات انسان بین . فرقاست انسان ۀاراد به ،و گوش چشم

 ایروند و عتده می حق راه به ایعده .شده اختالفات همه منشاء این ،اختیار و آزادی روح

 زنتدگی  بودنتد و یکنواختت   ها یکنواختانند حیوانم هاانسان ،بود . اگر جبریباطل راه به

او  را بته  و باطل و حق داده و آزادی مشیت انسان به خداوند متعال چون ولیکن ؛کردندمی

 مشتیت  اینکته  محض به ،باطل راه و این است حق راه فهمد اینمی کند و انسانمی عرضه

 او را در تصترف  ختدا قلتب   لطتف  فوری ،کندرا اختیار می حق راه و بردکار میه خود را ب
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و  اگتر از انتختاب   ولتیکن  ؛سازدبرد و میباال می قدم به کند و او را قدممی گیرد و نورانیمی

 را انتختاب  و آن یدا کترده پ گرایش باطل و اهل باطل طرف به و کرد خودداری حق اختیار راه

 راه ختدا او را بته   که خدا نیست زیرا در تصرف ؛کندیمخود واگذار  او را به ، خدانمود انتخاب

استیر   کته  باطتل  راه و نتایج باطل تا در راه کندیم او فراهم برای زندگی ۀزمین ببرد. حق راه

در او  و پشتیمانی  نتدامت  ابتالء اگر حالت مبتال شود. بعد از این ،است ظالمین دست به شدن

و  گنتاه  دهد و اگتر اصترار بته   می توبه او توفیق رود و بهمی سراغش باز خداوند به ،پیدا شد

خیتر و   عوامل تمامی کفر و گناه در راه حرکت این ،داد را ادامه کفر و گناه نمود و راه معصیت

 پرورانتد و زنتده  د را میشر و فسا و عوامل کندیم سوزاند و مختلمی را در وجودش سعادت

 ،آخرت شود. در زندگیدر وجود او پیدا نمی برگشت امکان رسد کهمی جاییه کند. شاید بمی

ستر   را پشتت  برگشت یهاپل زیرا تمامی ؛شوددر او پیدا نمی توبه حالت هم جهنم در اعماق

 حیتوان  یک به تبدیل از نظر جنسیت .است پیدا کرده کفر و گناه و جنسیت کرده خود خراب

 ستجده  او را امتر بته   را ببینتد کته   یا امامی باز پیغمبری جهنم در  اعماق اگر هم .است شده

مخلد  کفر و گناه در عذاب ،در کفر مخلد است چون در نتیجه شود.خدا نمی کند و تسلیمنمی

 رشور ِنفس نا. من ِعاذن للا .ماندمی

 آستمان  ستوی هوجود خود بت  از برهوت بشریت حرکت معنای به که ندبه دعای اول بحث

 شود.  می تمام خدا و اولیاء خدا است والیت

 معصتوم  چهتارده  و تربیتت  در مستیر دعتوت   هتا انستان  حرکتت  ندبته  دعای دوم بحث

 الستالم  علیه زمان امام و حکومت والیت ۀدایر خود را به ،حرکت تا در این است السالمعلیهم

 شود.  شروع هاآن آخرتی برسانند و زندگی

تا شتما ببینیتد و بدانیتد     کنیم یادآوریرا  گذشته یهابحثاز  ایخالصه است ابتدا الزم

اند داشته عیوض چه و السالم ۀالصلو علیه خاتم حضرت ز قیامتا رو آدم از روز هبوط هاانسان

 کیفیتت  به اشاره دعا مختصری در این ابتدائی . بحثاست وجود آمدههب هاآندر  تحولی و چه

و از هتر   قترار داده  آفرینش کامل ۀنسخ یک ،را در خلقت خداوند انسان بود که انسان خلقت

 نمتوده  کشت در وجود انسان مخلوق از آن بذری ،آفریده یا آسمان در زمین که مخلوقی نوع

 بتا آن  و ستنخیت  جنستیت  ،باشتد  داشتته  تماس مخلوق با آنبذر بتواند  همین کمک تا به

 نماید.  استفاده پیدا کند و از آن مخلوق

و  و خواستت  انستان  آمتادگی  بتدون  ،در وجود انستان  و دانش علم بود که این دوم بحث

پیتدا   انستان  و آمتادگی  و مخاطبه مواجهه از طریق زیرا علم ؛نیست آفرینش قابل ،خواهش

 فتیض  ،وجود نیایتد هدر او ب نکند و حرکتی آماده علم پذیرش خود را برای شود. تا انسانمی



 

 

 ،نتد اهزد حرف یاند در کودکشده مشاهده در تاریخ که . انسانهائیرسداو نمی به الهی علم

 خدا بوده ۀو ابزار اراد و اسباب نواری صورتبه هاآن زدن ابتدا حرف ،عیسی مانند حضرت

 بته  کته  کند و در آینده ها حفظو مادر او را از تهمت عیسی حضرت وسیله این خداوند به

 اطاعت کنند و برایپیدا می خدا آگاهی تولد خود و لطف از کیفیت ،رسندو شعور می عقل

 کند.می و دانش علم را مجهز به هاآنشوند و خداوند می آماده و بندگی

در وجود  انسان بود که انسان و ظاهر و باطن طبیعت ظاهر و باطن به مربوط سوم بحث

 عقتل  ،در وجود انسان . از مسیر روحو روحانیت جسمانیت، است دو سرمایه خود مجهز به

در  شود کته پیدا می و مزاجی مادی مقتضیات ،و مزاج شود و از مسیر بدنو شعور پیدا می

 و متادی  مزاجی دارد مقتضیات مأموریت و انسان است و غضب شهوت ،مقتضیات آن رأس

او آغتاز   معراجی قرار دهد تا حرکت ،است و دانش عقل که روح مقتضیات خود را در نظام

 برسد.  انسانیت کمال شود و به

رهبرو  یاز بهتا انتها ن خلقت از ابتدای انسان بود که رهبر و رهبری مسئله چهارم بحث

زیترا   ؛دشتو دارد و هرگز لغتو نمتی   دوام تا ابد در دنیا و آخرت امامت ۀدارد. مسئل رهبری

ببینتد و   انستان  زمتان  آخر ندارد تا در یک نهایتگیرد و بیمی انجام نهایتبی در حرکت

 ندارد. و چیزی کسی به و دیگر احتیاج است آخر رسیده بداند به

 بته  ،باشتد  و یا جانی مالی فداکاری خواه ،خدا در راه فداکاران ۀنتیج اینکه پنجم بحث

در اثتر   فدا شود تتا آینتدگان   انسان یک کنند کهمی ها خیالگردد. بعضی برمی خودشان

بمانتد و   باقی کنند تا وجود امام فداکاری ائمه کنند و یا پیروان او بتوانند زندگی فداکاری

 رانو دیگت  نابود شومو  فدا شوم من کنند کهمی را اینطور ترسیم پیدا کند. فداکاری دوام

از  ،کننتد متی  تعریتف  کیفیت این را به فداکاری که کنند. کسانی استفاده من از فداکاری

نتابود   با فدا شتدن  فداکاران کنند کهمی گمان بلکه ؛ندارند آگاهی فداکاری آخرتی نتایج

 زنتدگی  هتا آن ۀرد عقیتد  برند. خداوند برایمی را دیگران هاآن فداکاری ۀشوند و ثمرمی

، شتوند یتا بمیرنتد    کشته هاانسان که طور نیستاین ،فرمایدمی .کندمی را مطرح آخرت

برابتر   نهایتت بتی  زنتدگی  در آن .شتوند متی  منتقتل  آخرت عالم به بلکه ،شوندنابود می

دا فدا خ در راه وقتیگردد. میبر هاآنخود  به ،اندداده خدا از دست در راه که هائیسرمایه

وجتود   ۀضتمیم  ،فتدا شتوند   ها و پیغمبرانامام در راه .شوندوجود خدا می ۀضمیم ،شوند

 رود.باال می حساببی و کیفیت از نظر کمیت هاآن شوند و زندگیها میو امام پیغمبران

 ،انستان  و تکامتل  ترقی عامل یگانه دعا بود که و تعریف توضیح در اطراف ششم بحث

خدا در  یهانعمتاز  استفاده و استعدادها برای هااقتیلزیرا  ؛است و نیایش دعا و خواهش



 

 

در  .کنتد  استتفاده  هتا نعمتت دارد تتا از   الزم .انسان استعداد وجودیاست الزم دنیا و آخرت

 هاآن استعداد پذیرش انسان شود کهمی انسان به تحویل قابل ،آخرت عالم یهانعمت صورتی

و  ختواهش  ،و کلیتدش  هسرمای .شودمی خدا خلق ۀاراد استعداد به این .باشد را داشته هاآن

 .  است نیایش

پیتدا   اجتماعی برسند و مأموریت نبوت به از آنکه پیش پیامبران بود که این هفتم و بحث

هر  .گیرندخدا قرار می تعلیمات در شعاع بینند. ابتدا از روز تولد تا روز رسالتمی دوره ،دکنن

 از دانش حد معینی به شود و بعد کهپیدا می هاآنخدا در وجود  ۀاراد به و دانشی روز بینشی

 هتا انسان تعلیمات سر کالس دهد کهمی اجتماعی مأموریت هاآن خداوند به ،رسیدند و بینش

 بیاموزند.  دیگران اند بهآموخته چهآن و بروند

 را در آن ختدا آدم  کته  بهشتتی  اینکته  و اثبات آدم خلقت کیفیت به مربوط هشتم بحث

 . بهشتت نیست ممکن نساان بدون بهشتی و زندگی است بوده کعبه سرزمین ،آفریده بهشت

خداونتد   کته  بهشتی پس .بیشتر نیست بیابانی انسان ، منهایاست بهشت هاانسان ۀوسیل به

و حتوا را   خداونتد آدم  انتد کته  در آنجا بوده بهشتی یهاانسانو  است را در آنجا آفریده آدم

 بهشتتی  یهتا انستان  آن و حوا را تحویل آدم ،دهدپدر و مادر می تحول که مانند دو کودکی

 کته  . زمتانی انتد رسیده حد بلوغ به بهشتی یهاانسان آن تربیت در شعاع  هاآنو  است داده

و  هتا آن بتین  اند کته کرده اند و مشاهدهرا شناخته بهشتی یهاانسانخود را و  ،اندشده بالغ

 حتد بلتوغ   به هاانسان که طورناهم .زیاد است فاصله و قدرت  علماز نظر  بهشتی یهاانسان

 حتد بلتوغ   به که هم هاآن ،شودپیدا می هاآندر  یا حسادت رقابت رسند و با پیشرفتگانمی

کنند تتا   وظیفه ها انجاموجود بهشتی ۀشجر ۀیا در سای اند کهپیدا کرده یتاند، مأموررسیده

 ۀشتجر  و یا اگر ختودگرا شتدند بته   پیدا کند  دوام هاآن برای بهشتی برسند و زندگی ثمر به

شوند و می رجخا والیت ۀشجر ۀاز سای .شدند نزدیک است منهیه ۀشجر همان که نفس هوای

 شتوند و محرومیتت  متی  خارج بهشتی از زندگی ،شدند خارج والیت ۀشجر ۀاز سای که زمانی

شوند و  شود تا تربیتمی دنیایی زندگیبه تبدیل هاآن بهشتی زندگی در نتیجه .کنندپیدا می

 استت  بتوده  بهشتیان خانه همان که کعبه ۀخان برگردند و این بهشتی ندگیزبه بعد از تربیت

 کته  تا روزی است کرده را حفظ و خدا آن مانده باقی ،اولیاء خدا باشد تا ردپای نمونه عنوانبه

بشناستند و بداننتد    عبهک خانه همراه ،هستند معصوم یهاامام همان را که خانه ها اهلانسان

 باشد. وقتتی  و خشت سنگ تنها که بیت فقط هستند نه البیت اهل هاآن واقعی گاهطواف که

 زمانی جهانی و فرج و عدالت هاآن و خوشبختی سعادت رسید که فکری چنین یکبه بشریت



 

 

 هتا آن دنیایی ها کنند، زندگیآن اطاعتبه را بشناسند و خود را ملزم البیت اهل که است

 .شودمی شروع هاآن آخرتی کند و زندگیپیدا می خاتمه است و مشقت رنج که

  :                                               تفسیر و ویلأدر ت شرحی و ندبه دعای دوم ۀدور

و  فکتری  حرکتات  ستالم الاطهار علیته  ائمه ،ندبه دعای یا مقدماتی ابتدائی در قسمت

مترز   را بته  هاانساندهند تا می گزارش پیغمبران را در مسیر دعوت بشریت ۀجامع علمی

  .( برساننداالنبیاء محمد )ص خاتم حضرت دعوت

و  ند تبتارک خداو ،آیدمی به حساب دوم ۀدور و ابتدای اول ۀدور انتهای ابتدا که از این

 .کنتد متی  تعریف آسمان ساخت صورتبهابتدا تا انتها را  این فصلت ۀسور در آیات تعالی

را  هتا انستان  تربیتت  ۀو یا زمین زمین ،خاتم حضرت تا قیام آدم بوطه گوید از ابتدایمی

کننتد و   آمتاده  و آستمانی  الهی فیض تا خود را برای نمودم را آماده هاآنو  ساختم فراهم

  وي  ِس ت   ُثر  : »فرمایدمی رابطه شود. در ایندائر  زمین در روی الهی حکومت ۀزمین
إ
 امء  ِلسر  ل  ِ

لاف  ...  ا   خ  دُ  ه    و   ل بع  سل    نر هُ ق ض  ن   ِتم و  س   ل ُکّ   ف   وح  أأ  و  ف  ی لوم  لمر  أأ  اءم س   ر ز   ا و  ه  لن لی ا نی لِدلُ  امء  ا ِلسر

لِلع   یز  ز  ِلع   یرُ قد  ت   ل   ذ   ،فظا  ح   و   ح  یاب  ص  م  ب   می  ل 
و  و قتوت  را ستاختم  زمتین  بعد از آنکه یعنی«  187

را  آسمان کردم اراده بعد از آن ،نمودم آماده را در چهار روز یا چهار دوره زمین اهل غذای

بود پر از گاز و دود.  فضائی ،را بسازم آسمان کردم اراده که موقع در آن .بسازم زمین روی

 . بود  آسمان و زمین ساختمانی این هندسه .ساختم طبقه هفت صورتبهرا  آسمان

 اطهار علیهم ائمه از لسان و زمین آسمان تأویل بر طبق شریفه آیات از مندرجات البته

 ،زمتین  اهل و غذای و قوت آیات در این و زمین آسمان خلقت شود کهمی استفاده السالم

و غذا در  وتق زیرا تهیه ؛نیست کنیممی زندگی آن ما روی که و زمینی آسمان این خلقت

و  خورشتید و متاه   ،شتود  ساخته در برابر آن آسمانی دارد بر اینکه توقف زمین ۀکر روی

 ،و آستمان  زمتین  ستاخت  پیدا شود و بعتد از تکمیتل   ابر و باران ،وجود آیدهب ستارگانی

و یتا   آستمان  تنهتا بتدون   زمین در .ندک فراهم زمین اهل و غذا برای قوت خداوند متعال

 در روی هتا انسان و یا پیدایش هاانسان و غذا برای قوت پیدایش ،زمین تنها بدون آسمان

 زنتدگی  ۀخانت  ،زیتر پتا   سر و زمین باالی فضای یعنی و زمین آسمان .نیست ممکن زمین

مانند  و زمین آسمان .نیست ممکن نانسا نباشد خلقت و زمین آسمان تا این .است انسان

در  بگیرد انستانی  تصمیم . خداوند کهصاحبخانه جایه ب زمین در روی و انسان است خانه

را  انستان  زنتدگی  جتای  است الزم اول ،کند او فراهم برای و غذائی کند و قوت خلق عالم

 السالمعلیه را بیافریند. موال امیر المؤمنین انسان و غذای را و قوت کند و بعد انسان خلق
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و  خلقتت آستمان   را و کیفیتت  آستمان  و زمین ابتدا خلقت آنجا که البالغه نهج 91ه خطب در

و  زمتین  در آخر بعد از خلقت ،کندرا بازگو می شتگانفر کند و بعد خلقتمی را تعریف زمین

 و ِخلرج : »فرمایتد را متی  جمله کند و اینمی بحث انسان خلقت ۀدربار ،و فرشتگان و آسمان

فقها متام عیل هاِهل  اهیِل  ،مجهز کترد  زندگی را برای و آسمان خداوند زمین بعد از آنکه یعنی « مِر

 بعتد از خلقتت   انستان  خلقت پس .را آفرید انسان و آسمان در زمین زندگی بعد از تجهیزات

 قابل هاانسان و غذای و قوت هاانسان ،نباشد و آسمانی . تا زمینیاست ممکن و آسمان زمین

دو روز آفریتد   را در مدت فرماید زمینمی خداوند متعال آیات در این با اینکه نیست آفرینش

 چهار روز و بعتد اراده  ،دو روز آن ۀاضاف به را در چهار روز یعنی زمین اهل و غذای و بعد قوت

و  زمتین  ،روز شتش  در ایتن بود تتا   آسمان در کار آفرینش دو روز هم .را بسازد کرد آسمان

فرمایتد  درآورد. در اینجا خداوند متی  طبقه هفت صورتبهرا  آفرید و آسمان را کامل آسمان

 قوت بود با اینکه را آفریده زمین و غذای را و قوت زمین را بسازد که کرد آسمان  اراده وقتی

از  و آستمان  و تا زمتین  و غذا جایز نیست قوت نباشد خلقت . تا انساناست انسان و غذا مال

 ،و غتذا  . قتوت نیستت  ممکن و غذا هم قوت خلقت ،نباشد کامل الزم و تجهیزات نظر خلقت

 زمین ،کندمی استفاده و از آن و غذا است قوت مالک که هم دارد. انسانی الزم و آسمان زمین

و  زمتین  ایتن  بته  تطبیق خود قابل ظاهری معنای به آیات این پس .دارد الزم کامل و آسمانی

 تطبیتق  قابتل  قترآن  در تأویتل  و آسمان به زمین بلکه ؛باشدنمی است محسوس که سمانیآ

فرمایند خداوند می و آدم عالم خلقت به مربوط آیات در تأویل السالم اطهار علیهم . ائمهاست

: فرمایتد می مانند آنجا که ،بینیدمی سماء در قرآن هر جا کلمه  .آفریده و دو زمین سماندو آ

  « 188اه  ر  د  ق  ب   ة  ی  ود  أأ  تال  س  اء  ف  م   امء  ِلسر  ن  م   ل  نز  أأ  »

 یمعقوالت به محسوسات استت. آستمان   یهاز باب تشب یهآ ینا ،فرمایندیامام صادق ع م  

و  شتود یاست که علم و دانش از آن نتازل مت   یآسمان یبه معنا ،شودیکه از آن باران نازل م

علتم و دانتش استت.     یتدایش ها است که مرکز پقلب انسان بارد،یآن باران م یکه رو ینیزم

هاست که منظور قلب انسان شود،یخود از آب و باران پر م یتکه  هر کدام برابر ظرف هایواد

و در آختر   کنتد یاستفاده مت  ،که نازل شده است یخود از علم و دانش یتبرابر ظرف یهر قلب

ل است کته  ثَمَ هاینا فرماید،یم کند،یم یفرا تعر یلکه خداوند داستان باران و س یهآ ینهم

ظتواهر   یتن مکتوم را  به ا یقخداوند حقا یعنی ،«189ال  مث  ِلأ  للاُ  ی ض ُب  و   »گویم. یشما م یبرا

 ینکه از ا یبه باران زندیمثل م شود،یکه از آسمان نازل م ی را. علم و دانشزندیمعلوم مثل م
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 یتدا پ یمانیا یاتح شود ویعلم و دانش زنده م یلۀوسکه به ینیو زم شودیآسمان نازل م

ن بارش بتارا  یرکه ز ینزم ۀکر ینبه ا زندیرا که قلب انسان است مثل م ینزم ینا کند،یم

در ظاهر عتالم،   ینزم یاتعلم و دانش در باطن عالم. ح ،. باران در ظاهر عالمشودیزنده م

 ها در باطن عالم.انسان

 ،آن آسمان .سر است یآسمان باال یناز ا یرغ شود،یکه از آن علم نازل م یپس آسمان 

ها علم و دانش و حکمتت  آن یوجود ائمه اطهار ع است که از سو یاوجود خداوند متعال و 

 را،« 191...اء  م   اء  م  ِلسر  ن  م   ل  نز  أأ » یۀ آ ین. ما اگر اکندیو دل بندگان خدا را زنده م شودینازل م

 یفهشتر  یۀآ یم،مقدار اکتفا کن ینو به هم یمکن یرترجمه و تفس اشیظاهر یمعنا ینبه هم

هتا و  کته چوپتآن   گویتد یو م کندیرا خدا ذکر م یداستان یراز کند؛ینم یداپ یارزش علم

از استالم و بعتد از استالم     یشهمه کتس پت   فهمند.یها از دانشمندان عالم بهتر مدهقآن

 کنتد، یمت  یتدا پ یانها جرو رودخانه هایدر واد شود،یکه باران از آسمان نازل م دانندیم

زود  یلتی که خ آوردیم یکاه و کف ،خروشان همراه خود یلس ینو ا شودیم یلبه س یلتبد

 یختدائ  شود.ینابود نم یزوده که ب آوردیهم همراه خود م یزمیو سنگ و ه شودینابود م

و  العلتم یکه جز خودش و راسخون ف کندیم یفتعر یتیچنان علم یککه قرآن خود را به 

 دهتد، یو باران را گزارش م یلکه س اییهچطور آ ،بدانند توانندیرا نم آن ،خدا ۀنخب یاءاول

و باران را فقط ختدا و   یلس یۀآ ینکه ا یمادعا کن توانیمیو چطور ما م کندیم یداپ یتعلم

مانند  ،آن یرنظ یگرید یاتو آ یهکه آبا این دانند؟ینم یگرانو دفهمند یو م دانندیائمه م

 ینچن در عالم هست که  یبگوییم کس توانیمیاست که نم یقدر ساده و سطح آن ،نور ۀیآ

کته   یتاتی به خدا و ائمه اطهار دارد. آ یاجآن احت یرو شرح و تفس داندیرا نم یاساده یاتآ

 فهمنتد، یبهتتر مت   هتا یاز شهر یابانیاندازه ساده است که چوپان و دهقان ب ینتا ا ظاهراً

هتا  مانند ائمه اطهار دارد تا بگوییم فقتط آن  یدانا و دانشمند یهابه انسان یاجچگونه احت

 یرکه بر طبق تفست  یمگر در صورت خبرند؟یآن ب یاز معان یگرانو د دانندیرا م یاتآ ینا

و  یتق عم یبتی غ یاست. خدا معتان  یهبه صورت مثال و تشب یاتکه ظواهر آ یمائمه باور کن

 . متثالً زندیو مثل م کندیم یهتشب دانندیکه همه م یعتظواهر عالم و طب ینرا به ا یبعج

 یتن نتور بته ا   یتۀ در آ ،را که ائمه اطهار ع باشند یاسرار زندگ را و یمظاهر روشنگر زندگ

را که از روغن و  اییلهچراغ فت یکنور از ابتدا تا انتها  یۀ. آزندیمثل م اییلهفت یهاچراغ

 ینبته همت   یهپس اگر آ دهد.یم یحانسان توض یبرا دهد،یم یو روشنائ گیردیم یهنفت ما

لتذا متوال    ؟باشتد  یتق عم یعلمت  یتۀ آ یتک چطور ممکتن استت    ،ظاهر تمام شده باشد
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 ۀو ما را نمون کندیم یفما آل محمد ع را تعر ،نور یۀخداوند در آ فرمایند،می ع یرالمؤمنینام

 یغمبتر پ ،مبارکته  ۀو شجر یپس مشکوۀ نور و مصباح نوران .191دهدیخود  قرار م علم و قدرت

 یته هتا از ظتاهر آ  امام ینبعد هستند و هرگز ا یهامو اما یهااکرم و حضرت زهرا سالم اهلل عل

در برابتر افکتار متردم مکتتوم و      اند،یدهنام یلرا تأو که آن یهباطن آ یراز شوند؛یشناخته نم

حضرت  ،نور یۀکه مشکوۀ نور در آ یندبگو توانندیسال فکر کنند نم هایلیوناست. م یدهپوش

» فرماید: یاکرم م یغمبر. پاست ع ینامام حس یبفهمند که مصباح نوران توانندیزهراست و نم

 یکشت یبن عل ینفرزند من حس هآقازاد ینا یعنی «192ِلنجلاة ینةف س   و   هُدی  صباح ِل أ   ر ِلُسن م  

 یتن و از ا کندیم یفاست که خدا در قرآن تعر یتآقازاده همان مصباح هدا یننجات است و ا

 قرآن. یاتآ یرسا یلقب
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