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  بخش دوم 

تفاوت اين سه نوع موجـود را   اجماالً... در اثناي بحث 
شرح داديم. تمام موجوداتي كه توسط نظـام طبيعـت اداره   

ناميم،. آنهايي كه عـالوه بـر نظـام    شوند را جمادات ميمي
طبيعت به نظام ديگري، كـه همـان نظـام غريـزه اسـت،      

ناميم، اين موجودات به مقتضـاي  احتياج دارند را جاندار مي
محتـاج   ،سـتند و كاملترنـد  اين كه داراي حيات حيـواني ه 

نظام ديگري هستند. موجود ديگري كه اضافه بر دو نظـام  
نـاميم؛  قبلي به نظام سومي نيز نيازمند است را انسان مـي 

اضـافه بـر دو نظـامي كـه      لذاانسان از حيوان كاملتر است 
حيوانات محتاج آنند به نظام ديگري نيز نياز دارد كه آن را 

  ناميم.  مي» دين«
كامـل   يم كه آفريدگار انسان، انسان را تا اين حددانمي

بـراي ايـن كـه     ؛هاي متمايز آفريـده اسـت  و با اين صفت
هاي قبلي نظـام  دريابيم كه آيا اين آفريدگار اضافه بر نظام

ديگري را نيز براي اين موجود در نظر گرفته يـا نـه؛ بايـد    
حقايق اين عالم را از يك منظـر ديگـر مـورد توجـه قـرار      

  است. » حق و باطل«يم. نظام مورد نظر همان مسئلهدهي
در سراسر جهان اطراف مـا قـانوني عمـومي از طـرف     

نـاميم. سـنّت   مي» سنّت اهللا«خداوند حاكم است كه آن را
عام الهي يا نظم و قانون عام الهي. البته منظور ما از سنّت 
اهللا به عنوان اين قانون فراگير، همان نظام طبيعت نيسـت  

آن نظـام   يمحـدوده  بلكـه سر جمادات حاكم بـود،   كه بر
گيرد، اين نظام به عنوان يك سـنّت  غريزه را نيز در بر مي

ها، جاندار و اهللا، يعني قانون و نظامي كه بر سر تمام پديده

بدون جان، حاكميت دارد حتي انسان را نيز تحت حاكميت 
ن خود دارد. ولي آيا خداوند انسان را فقط تحت مديريت اي

نظام عمومي، كه در ميان هستي جاري اسـت، قـرار داده؟   
اسـت،  ده انسـان دا بـه  نه! خداوند به مقتضاي امتيازي كه 

 ،اضافه بر اين سـنّت عمـومي كـه در هسـتي جريـان دارد     
سنّت الهي ديگري را نيز بـراي او قـرار داده اسـت. بـراي     

تر شدن مطلب الزم است بعضي مسائل توضيح داده روشن
براي جلوگيري از به درازا كشيدن بحث به طـور  شود ولي 

  كنم.خالصه فقط به آنها اشاره مي
در سنّت عام الهي موجود در اين عالم دقت كنيـد، هـر   

خواهيد در نظر بگيريد، بـراي هـر   نيرو يا كميتي را كه مي
واحـد از ايـن    100ها اگر در يك طرف كدام از اين كميت

از همان را در مقابل هم واحد  99ت و در طرف مقابل كمي
كنـد.  % غلبـه مـي  99% بر صاحب 100قرار دهيم، صاحب 

خواهي در نظر بگير از تي و مفهومي را كه ميحاال هر كمي
درجه حرارت گرفته تا برندگي تا مقاومت، نرمـي، سـبكي،   

-را مقيـاس  اگر آن سنگيني و... هر كدام را در نظر بگيري
واحـد قـرار    99مقابـل   واحد از آنـرا در  100بندي كنيم و 
يابد. اين قـانون  غلبه مي 99بر  100يابيم كه دهيم، در مي

هميشه يك واحد بـاالتر بـر   « :عام الهي در عام ماده است
تر غالب و پيروز است، هر كميتي را كه در يك واحد پايين

  .»نظر بگيري
ها را مورد توجه قرار دهيم و برخـورد  حال جامعه انسان

زير نظر بگيريم. بعضي اوقـات در جامعـه و    حق و باطل را
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در ميان مردم افرادي براي تبليغ حق و مقابله با باطل قيام 
كنند، اگر قدرت مادي و معمولي طرفـداران حـق را بـا    مي

در  1بينـيم كـه   قدرت طرفداران باطل مقايسه كنـيم، مـي  
هم  1.000.000.000در مقابل  1 حتي كه هيچ 100مقابل 
ابل مقايسـه نيسـتند. ولـي حـاال فرضـاً مـا       اصالً ق .نيست
را مقياس بگيريم يعني فـرض   100ها را كم كنيم و فاصله

 1كنيم كه قدرت طرفداران حق در مقابل طرفداران باطل 
و قـدرت   1اسـت. قـدرت طرفـداران حـق      100در مقابل 

است. اگر از منظر قانون و نظـام عـام    99طرفداران باطل 
يك لحظـه هـم طرفـداران حـق      عالم نگاه كنيم آيا براي

توانايي مقاومت در مقابل طرفداران باطل را دارنـد؟ قطعـاً   
ل را خواهـد داشـت؟     99در مقابل  1نه! چگونه  تاب تحمـ

است را  انساننيروهايي كه در اختيار  ييعني اگر مجموعه
قسمت آن در اختيار يـك   1 و به صد قسمت تقسيم كنيم،

اي ديگر باشد، چگونـه  قسمت آن در اختيار عده 99عده و 
واحد براي يك لحظه هم در مقابل  1ممكن است صاحب 

تواند! ولي عمـالً  واحد قدرت، مقاومت كند؟ هر گز نمي 99
بينـيم؟! هميشـه در طـول    در دنياي واقع چه چيزي را مي

ينيم رفته رفته آنهايي بتاريخ قضيه برعكس بوده است! مي
% قدرت را در اختيار دارند، البته خيلـي هـم كمتـر از    1كه 

طـور  گيرند، البته غالباً، همين%، در مقابل باطل قوت مي1
% 2شـود، قـدرت آنهـا بـه     رفته رفته قدرت آنها زيـاد مـي  

% كـاهش. صـاحب   98يابد و طرف مقابـل بـه   افزايش مي
زنـد  زد، دست و پا مياندا% قدرت خود را به زحمت مي99

زند، براي چـه؟ بـراي ايـن كـه     اي چنگ ميبه هر وسيله
% 99تعجب است  ي% قدرت را از بين ببرد، مايه1صاحب 

% 1% را از بين ببرد ولي بـرعكس  1قدرت در تالش است 
كنـد.  % رشـد مـي  1شود و طرف مقابـل  از خودش كم مي

% 3% و حـق بـه   97يابـد باطـل   دست و پا زدن ادامه مـي 
شود، رفته رفته و تدريجاً نسبت كامالً معكـوس  تبديل مي

% ارتفـاع  49% تنزّل يافته و حـق تـا   51شود، باطل به مي
شود تا اين كه حق باطـل را  يابد، كار به اينجا ختم نميمي

 هُـوَ  فَـإِذَا  فَيَدْمَغُـهُ  الْبَاطِلِ عَلَى بِالْحَقِّ نَقْذِفُ بَلْ � كند:محو مي
 را حـق ) و خـواهيم  نمي چنين ما( بلكه  )18(انبياء/ � ...زَاهِقٌ

 هـم  از را باطـل  سـر  مغـز  حـق  و انـدازيم،  مي باطل جان به

  ...شود مي نابود و محو زودتر هرچه باطل و پاشد مي

قضيه چيست؟ اگر مسائل را بـا نظـام عمـومي جهـان     
% نيروي مـادي  99خوريم! تطبيق دهيم، به تناقض بر مي

كه در طرف مقابل خـود قـرار دارد و    % نيرو را1خواهد مي
كامالً از يك جنس هم هستند از بين ببرد، ولـي در عمـل   

برد، اين بينيم كه برعكس، طرف مقابل او را از بين ميمي
اي اسـت؟ ايـن مسـئله    چه نظمي است؟ ايـن چـه برنامـه   

مربوط به يك سنّت مخصوصِ انسان اسـت كـه در مـورد    
 هم در مورد حق و باطل، يابد. قبالًحق و باطل كارايي مي

ايـم كـه آيـا واقعـاً     خير و شرّ، خوبي و بـدي توضـيح داده  
ماصدق دارند يا نه جزو تصورات انساني هستند يـا معـاني   

هاي انتزاعـي! و حـاال بـراي جلـوگيري از     ذهني و مفهوم
  كنم.طوالني شدن بحث از اضافه توضيح خودداري مي

 نظـام  يك بر هستي عالم كه همانطور ،اينجاست مسئله

 انسـان  بـراي  ندارد، راه آن در تخلّفي و يافته استقرار خاص

 ايـن  بـا  ولـي  است شده تعيين حق، نظامِ نظامي، چنين هم

 اسـت.  اختيـاري  انسان توسط نظام اين از تبعيت كه تفاوت

-مي كه است اين در موجودات يبقيه با انسان تفاوت اساساً
 خداونـد  !نكنـد  يـا  بكند تبعيت حق از كه دارد راختيا و تواند

  كند:مي توصيف چنين را دو آن پيروان و باطل و حق
 الْأَرْضِ فَوْقِ مِنْ اجْتُثَّتْ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ كَلِمَةٍ وَمَثَلُ�

 بـدي  درخـت  بـه  بـد  سـخن  و  )26(ابـراهيم/  �قَـرَارٍ  مِنْ لَهَا مَا

 برابـر  در و( باشـد  شـده  كنـده  زمـين  سـطح  از كه ماند مي

) و ثبات و گردد پرتاب اي گوشه به روز هر طوفانها وزش

   . باشد نداشته قراري

 طَيِّبَـةٍ  كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً كَلِمَةً مَثَلًا اللَّهُ ضَرَبَ كَيْفَ تَرَ أَلَمْ �
 خـدا  كـه  بنگر   )24(ابراهيم/ � السَّمَاءِ فِي وَفَرْعُهَا ثَابِتٌ أَصْلُهَا

 مانـد  مـي  خوبي درخت به خوب سخن: زند مي مثل چگونه

 فضـا  در هـايش  شـاخه  و اسـتوار ) زمـين  در( آن ي تنـه  كه

      .باشد) پراكنده(
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كند هنگامي يا هنگامي كه از باران و آب مثال ذكر مي
بارد، در اينجـا آب نمـاد حـق اسـت، و سـيل      كه باران مي
كثافـت   بينيم كه چگونه كف و آشغال وشود ميجاري مي

شود و فقط گيرد و اصالً خود آب ناپديد ميروي آب را مي
كننـد.  ها فرصت ظهور را پيدا ميها و آلودگيهمان كثافت

  ولي عاقبت چه؟
 السَّـيْلُ  فَاحْتَمَلَ بِقَدَرِهَا أَوْدِيَةٌ فَسَالَتْ مَاءً السَّمَاءِ مِنَ أَنْزَلَ �
 مَتَـاعٍ  أَوْ حِلْيَـةٍ  ابْتِغَاءَ النَّارِ فِي عَلَيْهِ يُوقِدُونَ وَمِمَّا رَابِيًا زَبَدًا
 فَيَذْهَبُ الزَّبَدُ فَأَمَّا وَالْبَاطِلَ الْحَقَّ اللَّهُ يَضْرِبُ كَذَلِكَ مِثْلُهُ زَبَدٌ
 اللَّهُ يَضْرِبُ كَذَلِكَ الْأَرْضِ فِي فَيَمْكُثُ النَّاسَ يَنْفَعُ مَا وَأَمَّا جُفَاءً
 فـرو  آب آسـمان، ) ابرهـاي ( از خداونـد  ) 17(رعـد/  � الْأَمْثَالَ

 ي انــدازه بــه يــك هــر هــا رودخانــه و هــا دره و بارانــد مــي

ــايش ــويش گنج ــراي( خ ــش ب ــان روي ــره و گياه  وري به

 ايــن روي و گنجاننــد، مــي خــود در) آن آب از درختــان،

 همچنـين  گيـرد،  مـي  قـرار  بيسودي و زياد كفهاي سيالبها،

 آالت زينـت  ي تهيـه  جهت غيره و نقره و طال از آنچه است

 آب كفهـاي  هماننـد  هائيكف نمايند، مي ذوب آتش روي

 مثـالي  چنـين  باطـل  و حـق  بـراي  پروردگار- آورد، مي بر

) زودتـر  هرچـه  و بوده بيهوده و بيسود( كفها، اما -زند مي

 در اسـت  نـافع  مردم براي آنچه ولي شود، مي انداخته دور

 .زنـد  مـي  مثالي چنين اين خداوند. گردد مي ماندگار زمين

 و آب روي خاشـاك  و خـس  و كف همسان باطل، عقائد(

 ولـي  رود، مـي  ميان از زودتر هرچه كه است فلزات باالي

 و سـودمند  نقـره  و طال و آب چون آسماني، حقيقي اديان

      .)باشد مي ماندگار

% قدرت 1مسئله اينجاست كه برحسب ظاهر اين افراد 
ي حـق  دقت كنيد كه اين عالم بر پايـه را در اختيار دارند، 

بنيان نهاده شده است، انسانِ مختار هنگامي كه به اختيـار  
تواند از حقي كه در اختيار او قرار داده شده اسـت،  خود مي

كه همان دين است، تبعيت كند يا نكند؟ اگر به درسـتي از  

ت كـرد      اختيار خود استفاده كرد و به درسـتي از حـق تبعيـ
ها و ميلياردها هزاران و ميليون يتبعيت به وسيلهخود اين 

ريسمان و تاروپود نامرئي با طبيعت عالم و طبيعت وجودي 
% 1اين افراد صـاحب   ،خودش متصل است، پس در نتيجه

 يقدرتي هستند سازگار با كل عالم و متناسـب بـا فلسـفه   
وجود انسان و جهان. ولي طرفداران باطل چطور؟ ولـي آن  

% قـدرت را در اختيـار دارنـد، قدرتشـان     99اهل باطل كه 
چــون در راه  ،اصــالً بــا فطــرت خودشــان ســازگار نيســت
كنند، فطـرت او  نادرست از اختيار و قدرت خود استفاده مي

بر حق استوار است در حالي كه او برخالف فطرت خود در 
و  در نتيجه قـدرت او بـا فطـرت    ،داردقدم بر مي راه باطل
كل عالم بيگانه است. درسـت همـان طـوري كـه      سرشت

فرمايد مثال اينها همانند درختي اسـت كـه بـر    خداوند مي
روي سطح زمين رشد كرده باشد و چنـين حيـاتي مسـلّماً    

 و در ادامه پيدا نخواهد كرد چون اين درخت در عالم وجود
-است. آن فردي كه از حقّ تبعيت مي خاك، ريشه نداونده

هـا و  گيـري كند با اراده و اختيار خـود، خـود را در تصـميم   
هايش با فطرت خـود و فطـرت عـالم همسـو     گيريموضع

كرده است. در اين حالت هر حركت و هرحرف ايـن فـرد،   
هـاي عملـي او، تفكـر،    هر اقدام او و حتي نـه تنهـا اقـدام   

هر كدام از اينها توسـط   و... گيري، ارزيابي، بررسيتصميم
هزاران تاروپود با طبيعت عالم گـره خـورده اسـت هماننـد     

هاي درخـت كـه در دل زمـين جـا خـوش      آوندها و ريشه
  برند.اند و از امالح و مواد معدني زمين بهره ميكرده
...  الصَّـالِحُ  وَالْعَمَلُ الطَّيِّبُ الْكَلِمُ يَصْعَدُ ...إِلَيْهِ�  �يَرْفَعُـهُ

 و( گيـرد مـي  اوج خـدا  سـوي  بـه  پـاكيزه  گفتـار ) 10(فاطر/

 پسـنديده  كردار خدا و ،)دهد مي پرواز را خود ي گوينده

  .)گرداند مي واال را اش دهنده انجام و( برد مي باال را

-انساني كه خود به اختيار خود بر شاهراه حق قدم مـي 
ها ريشه را در اين عالم تنيده اسـت  گذارد هزاران و ميليون
بـرد، لـذا بـا ديـد     كنـد و بهـره مـي   و مرتباً نيرو كسب مي

رسد كـه  ظاهري و طبق آن نظام عام اين طور به نظر مي
و  طرف مقابل برآيد؛ ولي اگر مسائل حـق  يعهدهنبايد از 
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هاي معنوي وجود انسان و تبعيـت كـردن يـا    باطل و جنبه
اختيار او را در نظـر بگيـريم و    ينكردن او از حق و مسئله

بينيم كه از جهت ظاهر مي ،كامالً از اين مسائل آگاه باشيم
% قـدرت  99% قدرت و طرف مقابل صاحب 1اينها صاحب 

كه صاحبان قدرت ظاهري به راسـتي   يابيمدر ميهستند، 
% قـدرت  1پوچ و تهي دست هستند و آنهايي كه به ظاهر 

ار قدرتمندتر و صـاحب سـلطه   را در اختيار دارند بسيار بسي
و هستند ولي نه با قدرت مـادي بلكـه از ايـن بعـد وسـيع      

  فراگير.
حاال به بحث اصلي خودمان بپـردازيم كـه آيـا كمـك     

ي حق بر باطل بـه چـه   خداوند به حق چگونه است؟ غلبه
بندي كلّي برخورد حـق  اي است؟ دوباره در يك دستهشيوه

كنيم كه خداوند هر سـه  و باطل را به سه دسته تقسيم مي
كند و تذكر هر سـه صـورت را   صورت را براي ما بازگو مي
دهد، چون ممكـن اسـت هـر    نيز براي حركت آينده ما مي

  :يك از سه صورت براي ما پيش بيايد
تر و شـايع نيـز هسـت    صورت اول كه صورتي عمومي

 درگيـر حق و باطل با هم به طور مستمر كه  :اينگونه است
ي ايـن  همـديگر رقابـت كننـد ولـي در نتيجـه     با باشند و 

برخوردها به جاي اينكـه طبـق سـنّت عـام عـالم، طـرف       
قضـيه   ،تر غلبـه كنـد  قدرتمند ماجرا بتواند بر طرف ضعيف

برعكس است، رفته رفته در طي مبارزات بـه جـاي اينكـه    
تر را شكست دهد، طـرف  % بتواند طرف ضعيف99صاحب 
ي از قـدرت طـرف   شـود و كسـر  تر قدرتمندتر مـي ضعيف

 2رفته رفته اين به  2/0، %1/0كند. %مقابل را تصاحب مي
گـذرد طـرف   %؛ زمان مي98شود و طرف مقابل تبديل مي
% 51رود و طـرف قدرتمنـد تـا    % پيش مـي 49تر تا ضعيف

% 100بينـي كـه سـپاه حـق     يابد و در نهايت ميتنزّل مي
نيـز در  % را 0آورد و نيروهاي باطـل  قدرت را به دست مي

 ياختيار ندارند. اين يكي از حاالت ممكن است كه از بقيه
  تر نيز هست.حاالت عمومي

بينـيم كـه جريـان برخـورد ايـن دو      در صورت دوم مي
رود و نـابود  باطل يكجا از بين مي :رود كهطوري پيش مي

شود. مثل قوم نوح، قوم لوط، قوم هـود، قـوم فرعـون.    مي

هايي اسـت  ها و تفاوتاراي نوعالبته خود اين صورت نيز د
كنـيم. مـثالً در بعضـي    كه حاال از شرح آنها خودداري مي

-مواقع طرفداران باطل در همان شهر و ديار خود نابود مي
شوند و بعضي اوقات از شهر خود اخراج گشته و در خـارج  

شوند. به چه دليل قوم عاد، قوم ثمود، قوم از شهر نابود مي
ره، بزرگ و كوچك، در سرزمين خـود  لوط و قوم نوح يكبا

شوند ولي قوم فرعون نه! قوم فرعون از سـرزمين  نابود مي
شوند و آنگاه مجموعـه نيـروي باطـل    خود دور انداخته مي

بدون مخلوط شدن با مردم ديگـر در بيـرون شـهر، درون    
ها نيز بحثي طوالني شوند. اين تفاوتنيل، غرق و نابود مي
پردازيم. چيـزي كـه در ايـن    ها نمياست كه در اينجا به آن

حالت مدنظر است اين است كه بعضي مواقع حق و باطـل  
براي مدتي با هم برخورد دارند و سـرانجام نيـروي باطـل    

  شود.يكباره و ناگهاني نابود و ناپديد مي
 :بعضي مواقع قضيه اصـالً بـرعكس حالـت دوم اسـت    

رود، مثـل  شـود و از بـين مـي   يكباره سپاه حق نـابود مـي  
حسين  يي اصحاب االخدود يا در عالم اسالم قضيهقضيه

اين  -اهللا عليهمسالم–عبداهللا بن زبير  يبن علي و قضيه
  هم حالت سوم.

هاي مختلف بـر  قضيه از چه قرار است؟ آيا اين صورت
    شوند؟ هاي مختلف و متفاوت اجرا ميقانون اساس

 الهـي نّت شـوند، سـ  همگي طبق يك نظام اجرا مينه! 
انسان! هنگامي كه اين سنّت را با نظـام حـاكم بـر     خاصِّ

ي اسـت  بينيم كه اين سنّتكنيم ميعالم هستي مقايسه مي
ي كمتري دارد ولي اگـر  خاص و ميدان كاري آن محدوده

آن را به نسبت كل انسانيت در نظر بگيريم اين هم سنّتي 
تمـام  است عام و جاري، هـيچ تخلفـي در آن راه نـدارد و    

اي كه شرح داده شد طبق ايـن سـنّت   گانههاي سهصورت
اند و همچنين هيچ تغييـر و  در طول تاريخ به وقوع پيوسته
 مِنْ خَلَوْا الَّذِينَ فِي اللَّهِ سُنَّةَ � تبديلي نيز در آن ممكن نيست.

 در الهي، تسنّ اين )62(احزاب/ � تَبْدِيلًا اللَّهِ لِسُنَّةِ تَجِدَ وَلَنْ قَبْلُ

 چنـين  خـود  انبيـاء  بـا  كه هم گذشتگاني و( پيشينيان مورد
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سـنّت   در و اسـت  بـوده  جـاري ) انـد  داشته ناهنجاري رفتار

     .ديد نخواهي دگرگوني خدا
بينيم كه نمودهاي ظـاهري آن  هرچند گاهي اوقات مي

با هم متفاوت و حتي مخـالف همديگرنـد، متفـاوت مثـل     
يابـد و  باطل غلبـه مـي  اينكه بعضي اوقات تدريجاً حق بر 
شود و حـق غالـب؛ و   بعضي اوقات ناگهاني باطل نابود مي

مخالف مثل اين كه گاهي اوقات سـپاه باطـل ناگهـاني از    
رود با حالتي كه يكباره نيروهاي حق نابود و محـو  بين مي

 يـا  هايي جدا از هم، متفاوت وشوند. اينها ظاهراً صورتمي
يت اين است كه همـه يـك   مخالف هم بودند. اما نه! واقع

حالت هستند، يك جريان مستمر و منظّم! درست مثل بذر 
شود بعـد از گذشـت انـدك    گياهي كه در زمين پاشيده مي

كنـد  زند بعد از آن كه رنگ جوانه تغيير ميزماني جوانه مي
كند آن رشد مي ييابد رفته رفته ساقهتري ميو رنگ تازه

شـوند و  هـا پديـدار مـي   گشود و برو شاخه از آن جدا مي
آن همه تحـوالت   ،كند خالصههاي آن رشد مينهايتاً گل

اگـر يـك انسـان     ،كنـيم مشاهده مي آيدكه بر سر بذر مي
ساده كه از معناي حركت و حيات نباتات آگاهي نـدارد بـه   
اين تحوالت عارض بر بذر نگـاه كنـد آنهـا را متعـارض و     

اي كامـل در  عـه ولي اگـر كسـي مطال   .بيندمخالف هم مي
-ي تحوالت و حيات نباتات داشته باشد، متوجه مـي زمينه

حركتي است منظم مطابق بـا سـنّت    اين تحوالتشود كه 
عام الهي حاكم بر عالم وجود. آن حاالت سـه گانـه شـرح    

، تابع سنّت خاص انسان است كه بـر جامعـه   هم داده شده
ـ انساني حاكم است و هيچ تخلّفي نـدارد! و  ي ايـن سـنّت   ل

خاص انسان كه بـر جامعـه انسـاني حـاكم اسـت و هـيچ       
بـر حسـب ظـاهر آن را بـه سـه       وتخلّفي در آن راه ندارد، 

  ايم، چيست؟ صورت تقسيم كرده
چگونه است كه اكثراً در برخوردهاي ميان حق و باطل 

يابـد تـا   در طول تاريخ تدريجاً قدرت سپاه حق افزايش مي
شـود و گـاهي   و باطل نـابود مـي  اين كه نهايتاً حق غالب 

شـود و  رود و حق فائق مياوقات ناگهاني باطل از بين مي
روند، و يا يا گاهي اوقات طرفداران حق ناگهاني از بين مي

در  باشـد، و  يهـم تـدريج   از بـين رفـتن   ممكن است اين
  . اين يعني چه؟شودمي باطل غالب نتيجه

، بايد بيان مطلبي را كه اضافه بر مطالب ذكر شده قبلي
كرد تا موضوع بهتر فهم شود اين است كـه دوران حيـات   

انسان، كه تا اين حد از موجودات ديگـر   يعني اين موجود،
تر است فقط به اين چند روز و اين مرحله از متمايز و كامل

بلكـه دوران حيـات او طـوالني و     ،شودزندگي محدود نمي
-م كسي مـي بينيمستمر است. هنگامي كه در اين دنيا مي

اي ميرد، اين مرگ چه حالتي است؟ انتقال است از مرحلـه 
اي ديگـر همـانطور كـه در گذشـته هـم      از وجود به مرحله

مراحل فراواني را طي كرده است و در هر مرحله مـرده تـا   
  ي باالتر منتقل شده است.به مرحله

ي قبـل از ايـن   تـرين مرحلـه، مرحلـه   براي مثال ساده
م به اين دنياي بزرگ. حقال از عالم راست، انت حيات فعلي

هنگامي كه از عالم ربه اين جهان منتقـل شـديم    مادر مح
به نسبت عالم ررديم و بـه نسـبت ايـن جهـان      مادر محم

متولّد شديم، درست به همين شيوه هنگـامي كـه در ايـن    
ره، حم عالم ماد-كه اين هم رم است ولي كمي بزرگترح- 

اي است؟ بـه نسـبت ايـن    ا به چه منزلهم ميريم. مرگمي
كه  .اي بزرگترمرحله مرگ است ولي انتقال است به مرحله

ي قبلـي بزرگتـر و   مـان از مرحلـه  همانقدر مرحلـه كنـوني  
مان مهمتر ي كنونياين مرحله نيز از مرحله ،تر استعمده

تر است. البته اگر خودمان آن را تباه نسـازيم! ايـن   و عمده
ص انسان است كه اين مدت كوتـاه زنـدگي   جريان مخصو

بلكه اساساً اين دوران، دوران  ،در اين جهان آخر كار نيست
حركت و تالش است كه آينده او را در دنياي بعدي تنظيم 

  ي او در گرو كردار امروزش است.كند يعني آيندهمي
در گذشته مراحل فراوانـي از مـرگ و زنـدگي را طـي     

اختيار خود ما نبوده است. ولي در ايم كه هيچ يك به كرده
ي تـا برنامـه   شـده اين مرحله مختصر اختياري به مـا داده  

ي بعدي خود را تنظيم كنيم. توانايي ايـن را داريـم   مرحله
بعـديمان نيـز هماننـد    ي مرحلـه كه چنان رفتار كنيم كـه  

ي قبـل بـه سـوي    گذشته، كه هر مرحله نسبت به مرحلـه 
يا نه طوري رفتـار كنـيم    .باشدكمال بوده، به سوي كمال 
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مان شود و به جاي اينكـه بـه   ي بدبختيكه رفتارمان مايه
را پيش بگيـريم.   انسوي تعالي برويم راه سرازيري و نقص

ي ما، ما را بدون اختيـار خودمـان از همـان آغـاز     آفريننده
تـر  پيدايش جهان تا اينجا رساند و مرحله به مرحلـه كامـل  

مدت كوتاه اختيار را به خود مـا داده  شديم، حاال براي اين 
است. ممكن است در اين مدت درست از اختيـار خودمـان   

كه از طرف يعني دين استفاده كنيم و درست از نظام سوم 
نظام ديگر طراحي شـده اسـت، اسـتفاده كنـيم و      وخالق د

ي هنگامي كه اين مرحلـه بـه پايـان رسـيد و بـه مرحلـه      
تكاملي و تعالي خود را ادامـه   تر بعدي رسيديم، مسيركامل

فهـم و شـعور   شخصـيت و بـي  دهيم و يا ممكن است بـي 
ي كوتاه بـه  باشيم و از مختصر اختياري كه در يك مرحله

نكنيم و طبق نظام سوم  درستاستفاده  ،ما داده شده است
رفتـار نكنـيم و    ،هاي اول و دوم استنظامبا كه هماهنگ 

و تشخيص خود بسـنجيم و در   همه چيز را با معيار آرزوها
ي بعدي را از دست داده و دچار آن صورت است كه مرحله

توانيم هر يـك از دو صـورت بـاال را    شويم؛ ميخسران مي
ــبُ �انتخــاب كنــيم، ولــي  ــانُ أَيَحْسَ  �سُــدًى يُتْــرَكَ أَنْ الْإِنْسَ

 بيهـوده  او كـه  پندارد مي) معاد منكر( انسان آيا) 36(قيامت/

 حساب و الهي، مقرّرات و قوانين و( شود رها خود حال به

   ). !باشد؟ نداشته اخروي و دنيوي جزاي و سزا و كتاب و

هايي را كه خداونـد بـه انسـان    تصور اينكه اين توانايي
شـود بسـيار   داده همينطور بدون هـدف و پـوچ تمـام مـي    
ي سـاده در  نادرست و غلط است، براي مثال يـك مسـئله  

سال  70-60نظر بگيريد مثالً يك فرد زندگي انسان را در 
كنـد ولـي   از عمر خود را صرف تالش و كسـب علـم مـي   

نهايتاً بميرد و اين همه معلومات و تالش نابود شود؟! يا از 
اين مهمتر، انساني را در نظر بگيريد كه از همان اول عمر 
تا آخر آن را صرف خيانت، جنايـت و افشـاي فسـاد و بـه     

انسـاني كـه    ،كنـد و در مقابـل  مـي بدبختي كشاندن مردم 
هـاي  سراسر عمرش را وقف سعادت و خوشـبختي انسـان  

كند. آيا ممكـن اسـت اينهـا همينطـور بميرنـد و      ديگر مي

؟! خوب و بد با هم يكسان باشـند؟! نـه!   شود تمامكارشان 
خداوند بيهوده اين همه استعداد را به انسان نداده است كه 

شـماري  د و با اين امكانات بيمدتي در اين دنيا فعاليت كن
كه در اختيار دارد حركت خود را در جهت خير يا شرّ تنظيم 

هاي خود، خوب يا بـد،  كند و در نتيجه آثاري نيز از فعاليت
و هـيچ فرقـي ميـان آنهـا      ،به جا بگذارد و آخر كار بميـرد 

خير و شر هـر دو تمـام شـوند و بـه     و آخراالمر هم نباشد! 
خداوند اين جهان را اينطور خلـق نكـرده    ،پايان برسند! نه

دهـد.  اي را انجـام نمـي  است، خداوند چنين بـازي بيهـوده  
اين همـه   ؛استغفراهللا، خداوند از انجام كار بيهوده دور است

اينهـا   يبيهوده به انسان داده نشده اسـت؛ همـه   ،استعداد
شـود كـه هـر فـرد     كار بررسي مي آخرِ ،داراي هدفي است
دادها و نيروهــايي كــه در اختيــارش قــرار چگونــه از اســتع

  ، استفاده كرده است.هگرفت
به اين شيوه بايد زندگي انسان را زير نظر بگيـريم كـه   
زندگي او محدود به اين چنـد روز نيسـت بلكـه مسـتمر و     
طوالني است، از دو مرحله از زندگي بعد از مـرگ در ايـن   
 دنيا نيز همانطور كـه قـرآن بـراي مـا بيـان كـرده اسـت       

و  ،ي مرگ تا قيامتي برزخ يعني از لحظهباخبريم، مرحله
-و بعد از آن را ديگر خـدا مـي   ،قيامت يبعد از آن مرحله

داند. اگر زندگي انسان را همانند حيوانات محدود بـه ايـن   
هايمان سطحي و غلط و باطل از گيرينتيجه ،جهان بدانيم
ا زيـر نظـر   ر بشـر بينانه زندگي ولي اگر واقع .آيدآب در مي

فهميم؛ بگيريم بسياري از چيزها را در مورد انسان بهتر مي
به همين شيوه اگر با اين ديد وسيع زندگي انسـان را نگـاه   

تعريف درستي از خوبي و بدي، خير و شر، درست و  ،نكنيم
يابيم. اگـر بـا ايـن ديـد بـه      نادرست و حق و باطل را نمي

هـايي  تمام مفهـوم اي واقعي معن ،كنيمزندگي انسان توجه 
كنـيم و  انـد را درك مـي  كه در فرهنگ بشريت نفوذ كرده
  ..يابيم.گرنه درك درستي از آنها را نمي

  ادامه دارد
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