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 پيشگفتار

سالگي كه ميخواستم زندگي تشكيل دهم؛ در  22، 21در سنين 
پس از سالها تالش و كوشش شرايط بسيار نامناسبي از نظر مالي قرار داشتم اما 

بي وقفه كه از اليه هاي پائين درآمدي جامعه شروع كرده و كم كم خود را به 
تاني اليه متوسط جامعه رسانيدم در اثر حادثه اي غيرمترقبه و بدست دوس

مورد چپاول مالي قرار گرفته، بصورتيكه تقريبا دومرتبه به  ؛محترم بظاهر بسيار
 .شرايط مالي سنين جواني ام برگشتم
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اور كنم كه از چنين افرادي چنين رودستي تا چند ماهي نميتوانستم ب
ولي كم كم وقتي بخود آمدم و كمي باخود خلوت نموده و شرايط . خورده باشم

 خود را برانداز نمودم، ديدم هيچ راه بازگشتي نيست؛ يا بايد سني و خانوادگي
از ادامه زندگي چشم پوشيده و به همه چيز  در آغاز چهارمين دهه زندگيم

دوباره قد  ؛خداحافظي بگويم؛ يا بايد براي آينده همسر و فرزندانم هم كه شده
مه زندگي اين شكست گرفته ام دوباره خي از علم نموده و با اخذ درسهائي كه

نموده و ضمن شناخت همه نارسائي هايم به ترميم و بازسازي خود را علم 
 .آينده خود همت گمارم

سال با تمام قوا به دنبال پيدا نمودن راه هاي موفقيت  4لذا به مدت 
انگليسي و به زبان   جلد كتاب صدها. بودمو شناخت اشتباهاتم  در زندگي

، دوره هاي موفقيت اساتيد بزرگي ردهمطالعه ك برخي كتب به زبان فارسي
مانند آنتوني رابينز و باب پراكتور را تهيه نموده و همه آنها را به كرات مشاهده 

دانلود نموده و مورد  ؛و هر آنچه اطالعات اينترنتي ميتوانستم پيدا كنم كردم
ساعت مطالعه مداوم داشته و گاهي از اوقات  10 ودحدروزانه . مطالعه قرار دادم

 .اين زمان بيشتر هم ميشد

در اين مسير با روش علمي كسب موفقيت و ثروت كامال آشنا شده و 
بسرعتي بسيار بيشتر از سابق تمام ضرر و  م،بكار بست ي كهسال 2طي  آنرا

 .و حتي از گذشته نيز بهتر شدم زيانهاي گذشته را جبران نمودم

ب مالي وقتي كامال با اين موضوع عجين شده و به شرايط مناس
برگشتم، با توجه به مشاهده افراد متعددي كه در اين سالها مورد مطالعه قرار 

سالگي با آن  40 آغازداده بودم، به اين نتيجه رسيدم كه مشكلي كه من در 
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روبرو شده بودم، جزو مشكالت عمومي اغلب جوانان اين جامعه بوده و متاسفانه 
ولي سامان دهي به اين موضوع هيچ ارگان يا نهاد مشخصي هم در جامعه مت

، تازه من جزو افراد خوش شانس بوده ام كه در عوان جواني توانسته نيست
بودم با كمترين اطالع از اين دانش؛ گليم خود را از آب كشيده و خود را از 

به شرايط نسبتا  شمسي 70شرايط بسيار نامناسب اقتصادي در آغاز دهه 
 .برسانم 80مناسب در اواخر دهه 

از سوئي اغلب افراد يا نهادهائي كه در اين زمينه دست بكار شده اند يا 
متاسفانه خود فاقد هرگونه تجربه و دانش قابل اتكا بوده و يا بيشتر به دنبال 
كسب ثروت براي خود هستند و بجز برخي مطالب جذاب و دهان پركن كه 

ال انسان را بيشتر جنبه انگيزشي داشته و فقط براي چند ساعتي ميتواند ح
خوب كند، را در دوره هاي خود مطرح نموده و به واسطه آنها پول هاي كالن از 

  .خلق اهللا دريافت مينمايند

به زبان فارسي اوال بسيار محدود و  از سوئي كتب و موارد علمي موجود
هم بصورت متفرق و جسته و گريخته، هر كدام مطلبي را ارائه داده اند و  ثانيا

اشد فردي از اين منابع براي كسب موفقيت استفاده كند، يا بايد اگر قرار ب
استقامت و پشتكار چندين ساله داشته باشد و فرصتي براي يادگيري و 
همچنين استعدادي خدادادي كه بتواند از بين اين همه موضوعات متنوع و 

له مطلب را دريافت نموده و در بوته آزمايش قرار داده و نتايج حاص بمتفرق لُ
استفاده كند و يا اگر چنين خصوصياتي نداشته باشد،  زندگي را بعنوان سرمشق

مسلما در طي تالشهاي چندي كه انجام داد و به نتايج نهائي نرسيد، از ادامه 
اطالعات انگيزشي برخي از دوستان كه در راه منصرف شده و فقط به همين 

نيست توجه كنند و  همايش هاي مختلف بيان ميكنند و آنچنان هم اثر بخش
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يا با تقبل هزينه هاي هنگفت در كالس اساتيد بزرگ و معروف و قابل اعتماد 
ارزانترين  قابل ذكر است البته. شركت نموده و از آنها استفاده نمايند

سمينارهاي افرادي مانند آقاي آنتوني رابينز كه در دنيا از معروفيت و مقبوليت 
قيمت اين كتاب نسبت به آنها اصال  وده كهدالر ب 5000برخوردارست بيش از 
و در ضمن مطالب اين كتاب همواره در دسترس بوده و . قابل مالحظه نيست

 . ميتوان بكرات آنرا مطالعه نمود

از آنجائيكه بالشك خلق ثروت و ثروت اندوزي نيز مانند هر علم 
بر آن شدم در اين  ديگري داراي اصول و مباني كامال علمي و تكرار پذير هست؛
و هر آنچه در طي  نگاشته تا آنجائيكه توان علمي و عملي بنده اجازه ميدهد

اين چند سال از بين كتب معتبر دنيا و از كالسهاي اساتيد بزرگ دريافت 
و از سوئي ، موارد مورد نياز جهت شروع به ثروت اندوزي و خلق ثروت نموده

و همچنين گلوگاه هاي عملي پيش روي را ارائه داده اساس علم موفقيت فردي 
هر فردي كه بخواهد پاي در اين مسير نهد را با راه حل هاي علمي آن در 

 .اختيار بگذارم

جهت ارائه مطالب بصورت تخصصي دوره هايي نيز آماده نموده البته 
. كه به تدريج در سايت قرار داده تا افرادي كه عالقه دارند از آنها استفاده نمايند

ان ذكر است كليه مطالب ارائه شده در اين كتاب و همچنين در سايت شاي
WWW.KARSAZY.IR  عالوه بر دارا بودن پشتوانه علمي قابل اتكا، كليه

مطالب با توجه به فرهنگي داخلي و وضعيت و قوانين اقتصادي كشور بومي 
موجود براي وضعيت كشور ما بسيار اجرائي سازي شده فلذا از اين نظر مطالب 

 .و عملي تر خواهد بود
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اميد است اين نگاشته با راهنمائي هاي اساتيد محترم و هموطنان 
استفاده از آن باعث حل مشكالت مالي عزيزم در آينده تكميل تر شده و 

جوانان شده و انشاء اهللا بزودي با ايجاد جوانان ثروتمند در اين جامعه كم كم 
ه و در نهايت جامعه اي سرشار از ديقيافه منحوس فقر از جامعه ريشه كن گرد

مهر و محبت و زيبائي با مردمي ثروتمند داشته تا جامعه، جامعه اي بهتر براي 
 .زيستن گردد

 اميرحسين شاهنگيان

1394 
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 مقدمه

دانشمندان معتقدند مهمترين شاخصه هر تجربه علمي تكرار پذيري 
يعني قوانين علمي فارغ از شرايط خاص . ميباشد محيطي يكسانآن در شرايط 

بدون هرگونه وابستگي به شرايط خارجي قابل اجرا  ؛مورد نياز براي آن اصل
ان به نتايج ميتو ؛ باز همبوده و با تغيير آزمايش كننده و يا محل انجام آزمايش

 .يكسان دست يافت

از اينرو وقتي مثال در شرايط خاص آزمايشگاهي يك مولكول اكسيژن 
با دو مولكول هيدروژن تشكيل دو مولكول آب را ميدهد، در صورتيكه شرايط 
آزمايشگاهي مورد نياز با مواد اوليه مورد نياز در يكجا جمع گردد، بدون توجه 

 .ره زمين ايجاد شده، نتيجه تكرار خواهد شدبه اينكه اين شرايط در كجاي ك

مبحث خلق و ايجاد ثروت نيز بعنوان يك علم در دنيا مطرح بوده و 
قوانين و شرايط خود را داشته فلذا با دانستن اين قوانين و اجراي مو بموي آنها 

يعني بدون توجه به اينكه اين قوانين را چه . ميتوان به نتايج يكسان رسيد
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مورد نظر يكسان بوده و مطمئنا  هجهان اجرا مينمايد، نتيج كسي در كجاي
 .قابل دستيابي ميباشد

لذا در اين نگاشته سعي گرديده در حد مقدورات نويسنده كليه قوانين 
ز خلق و ايجاد ثروت جمع آوري شده، و تا حد امكان بصورت علمي مورد نيا

رد ذيل را در نظر داشته و در اين راستا نياز است خواننده محترم موا .ارائه گردد
گام به گام همراه مطالب كتاب به اجراي همه موارد با پشتكار و بصورت جدي 

با اين  .و اهتمام كامل پرداخته و به هيچوجه موضوعي را از نظر دور ندارد
 :توصيفات موارد زير حائز اهميت ميباشد

تنها راه صحيح و قابل اطمينان براي ثروتمند شدن، خلق  .أ 
و حداقل تاكنون هيچ ثروتمندي تنها از راه  ميباشدثروت 

لذا در صورتيكه تصميم . حقوق بگيري به جائي نرسيده است
به ثروتمند شدن داشته باشيم، و در حال حاضر به هر دليل 
در جرگه حقوق بگيران قرار داريم، حتما ميبايست در كنار 
 وضعيت كارمندي خود، به دنبال خلق كسب و كار جديد بوده

و در طي زمان با راه اندازي كسب و كار شخصي خود كم كم 
 .از شرايط كارمندي و حقوق بگيري خارج شويم

بسيار مهم  مواردبراي خلق ثروت بيش از سرمايه اوليه به  .ب 
ديگري نياز است كه در طي اين نگاشته به مرور به تك تك 

و در آينده . آنها اشاره شده و توضيحات كافي ارائه خواهد شد
ما در اين نگاشته ثابت خواهيم نمود كه حداقل  بسيار نزديك

پس از سه يا چهار گام اساسي نياز به سرمايه ايجاد خواهد 
شد و تا آن مرحله با كمترين ميزان پول و فقط با داشتن 
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همت و پشتكار و همچنين مقداري پشتوانه علمي كه ما سعي 
صورت نياز به  ميكنيم در اين كتاب به آنها اشاره نموده و در

اطالعات بيشتر ميتوانيد از دوره هاي تخصصي كه در سايت 
ارائه ميگردد نيز استفاده نمائيد؛ و فقط با همين مقدار دانش 
. و وجود پشتكار مطمئنا به نتايج قابل قبول خواهيد رسيد

اثبات خواهيم كرد كه اوال ميتوان حتي بدون  همچنين
شده و كسب و كار خود را داشتن سرمايه اوليه هم دست بكار 

راه اندازي نمود، و ثانيا اگر تمام شرايطي كه به مرور در اين 
نگاشته ارائه ميگردد را رعايت نمائيم، به راحتي تامين سرمايه 

 .مشكالت كار به مرور حل خواهد شداوليه نيز مهيا شده و 
سال است در  150علم ثروت اندوزي، علمي است كه بيش از  .ج 

مورد كامال بصورت مدون و آكادميك هان اقصا نقاط ج
استفاده قرار گرفته و تقريبا همه ثروتمندان جهان دانسته و يا 

لكن دانستن اين . ندانسته از اين قوانين متابعت نموده اند
قوانين باعث ميشود تا در زماني كمتر به نتايجي قابل قبول تر 

 .دست يافت
غيرمادي بوده و به علم ثروت اندوزي، داراي دو جنبه مادي و  .د 

بر جنبه آن  و معنوي دالئل كامال علمي جنبه هاي غيرمادي
هاي مادي آن بسيار قالب تر بوده و در صورت ضعف در اين 
موارد ميتواند اثرات غيرقابل جبراني بر جنبه هاي مادي 

برخي از دانشمندان معتقدند كه در مسير خلق ثروت  .بگذارد
ماورائي و ذهني تامين شده  كار توسط نيروهاي% 95بيش از 
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. مسير نيازمند فعاليت فيزيكي است% 5و فقط چيزي كمتر از 
اين موضوع از اين طريق قابل اثبات است كه براي همه 

ساعت زمان در  24انسانهاي روي زمين در هر شبانه روز فقط 
اختيار است كه همه ما ميتوانيم از اين زمان بصورت مشابه 

ساعت  24درآمد چه عاملي باعث ميشود استفاده نمائيم؛ پس 
ساعت براي نفر ديگر  24يك نفر عددي ناچيز و درآمد همان 

آيا فردي مانند بيل گيتس يا وارن . عددي قابل توجه باشد
ساعت را  24بافت در طول شبانه روز زحمت فيزيكي بيش از 

تحمل ميكنند، پرواضح است كه خير ، پس آنها چيزي را 
فلذا با قدري توجه به آن دانسته ها و . ميدانيمميدانند كه ما ن

استفاده از آن نيروها ما هم ميتوانيم به ثروتهاي افسانه اي 
آنچيزي كه جلوي پيشرفت شما : بقول بزرگي ميگفت. برسيم

لذا در اين نگاشته مباحث  .را ميگيرد؛ همان باورهاي شماست
و مفصلي در جنبه هاي غيرمادي خلق ثروت خواهيم داشت، 

به موازات آن جنبه هاي مادي آن را نيز مورد مطالعه قرار 
 .داده ايم

تقدم و تاخر مطالب ارائه شده تا حدود زيادي داراي اهميت  .ه 
باز هم است لكن در صورتيكه به هر دليل اينها رعايت نگردد 

نتايج قابل توجه بوده ولي ممكن است در زمان و ميزان آنها 
با دقت  شده تمام قدم هاي ارائه لذا اصلح است. اثرگذار باشد

 .و توجه كامل مورد مطالعه قرار گرفته و به اجرا درآيد
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آخرين موضوعي كه به نظر ميرسد در مقدمه اين نگاشته  .و 
ضروريست، آنست كه نه اين نگاشته و نه هيچ سند و كتاب 
علمي ديگري فقط به صرف مطالعه توان ايجاد هيچگونه تغيير 

و تنها . نقطه اي از كره خاكي را نداردو تحولي را در هيچ 
چراي تمام  و عامل موفقيت و حصول نتيجه اجراي بي چون

زيرا . قوانين و اصول مطروحه در متون ارائه شده ميباشد
و حدودي هم  مطالعه بدون عمل فقط باعث ايجاد غرور

خواننده شده و هيچ اثر ديگري نخواهد  افزايش دانسته هاي
 .داشت

در اين نگاشته از نظرات ميدانم كه يادآوري نمايم، مجددا الزم 
دانشمندان معتبر دنيا استفاده شده و همچنين بسياري از اين موارد در كتب 

. قرار گرفته و تقريبا همگي مورد قبول ميباشد توجهديني و قراني نيز مورد 
جالب آنست كه در بسياري از موارد اين مطالب در عبارات مختلفي از بزرگان 
دين نيز به صراحت آورده شده، كه به هر دليل در طي قرون گذشته بيشتر به 
دست فراموشي سپرده شده و يا بعضا بصورت هاي مختلفي تفسير به راي شده 

 .و نتايجي كامال مخالف نظر صريح آن بزرگواران برداشت شده است

بعنوان مثال خود مبحث فقر است كه بسياري از گذشتگان با استفاده 
زينت من است؛ جمله اي منسوب به پيامبر بزرگوار اسالم كه فرموده فقر  از

گذشته از ميزان اعتبار اسنادي اين جمله و بدون توجه به كنه مطلب كه 
ميتوان از ديگر سنن پيامبر اسالم اتخاذ نمود، اين فقر را فقر اقتصادي تفسير 

از متون بسيار معتبر در حاليكه در بسياري . نموده و در جامعه اشاعه شده بود
اشاره شده كه فقر ) ع(و اميرالمومنين ) ص(ول خدا ساسالمي به نقل از ر
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، بصورتيكه از اقتصادي جزو مهمترين عوامل بي ديني محسوب گرديده است
 .هر دري كه فقر وارد شود، از همان در ايمان خارج خواهد شد

ظر و بي سوادي البته شايد اين تفاسير و برداشتها توسط افراد كوته ن
كه معتقد به اصل محدوديت منابع در طبيعت هستند، بخاطر دور نمودن عامه 
مردم از كسب ثروت باشد، تا بتوانند فقط خودشان از منابع مادي اين دنيا 

اما منابعي كه خداوند تبارك و تعالي در اختيار ما انسانها قرار  .استفاده نمايند
به آن  هم عي رو به زوال باشد و نسل بشر بازداده بينهايت است، هرگاه كه منب

نيازمند باشد، خداوند از طريقي ديگر منابع سرشاري از آن منابع را در اختيار 
اگر معادن روي زمين رو به اتمام نهد؛ باز از نقطه اي . انسانها قرار خواهد داد

د ديگر رگه هاي سرشار مواد معدني خودنمائي خواهد كرد، و در يك كالم باي
گفت از آنجائيكه خداوند خود نامحدود است؛ هيچگاه در منابع در اختيار خليفه 

و تمام محدوديت ها و نواقص . خود در روي زمين محدوديت ايجاد نخواهد كرد
 .خود انسانهاست و ذهن ساخته دست

ايش خود حضرت باري تعالي؛ انسان بعنوان خليفه ماز سوئي بنابر فر
ن شباهت او از شده است، مهمترين نشان يك جانشي اهللا در روي زمين منسوب
: ب است، همانطور كه در حديث قدسي فرموده استهر نظر به صاحب منص

عبدي اطعني حتي اجعلك مثلي، بنده من مرا اطاعت كن تا مانند و مثل من 
شوي يعني خداوند ميخواهد به هر بهانه اي قدرت اليزال خود را توسط خليفه 

 .ايان نمايدخود روي زمين نم
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پس بايد گفت ضمن آنكه تمام مطالب مطروحه در اين نگاشته داراي 
مباني علمي مستدل و محكمي ميباشد؛ بلكه از نظر پشتوانه هاي ديني و 

 .مذهبي هم قابل اثبات و پشتيباني خواهد بود

تك تك مردم روي زمين خاكي به منابع الهي موجود در به اميد آنكه 
تفاده بهينه از آنها موجبات خلق آرامش و ثروت و خرسندي آن پي برده و با اس

را براي همه بندگان ايجاد نموده و در پرتو اين دگرديسي شاهد جامعه اي آرام، 
 .سالم، شاداب و اميدوار و ثروتمند باشيم
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 چرا ثروت؟

چرائي چيزي را به من بگوئيد، چگونگي آنرا خود : بزرگي ميگويد
خدايا چگونه زيستن : و يا دكتر شريعتي در سخناني زيبا ميگويد .خواهم يافت

لذا در آغاز كتاب به . را به من بياموز؛ خود چگونه مردن را خواهم آموخت
 .بررسي چرائي ثروت خواهيم پرداخت

گاهي اوقات وقتي صحبت از پول و ثروت ميشود، برخي از نفرات 
از تفكرات انسانهاي دنياپرست احساس ميكنند كه موضوع مربوط به اليه هايي 

يا بعضي اوقات صحبت از پول و ثروت را مترادف با بي . و بعضا نااليق ميشود
 .ديني و حرص و طمع ميدانند

 هر وضعيتيبه مفهوم فقط مترادف پول نيست و درحاليكه اوال ثروت 
مثال دانش خود يك نمودي از  .كه باعث ايجاد قدرت در انسان ميشود است

بتوان بعبارتي هر آنچه . ت؛ سالمتي جسماني نيز نمودي از ثروت استثروت اس
با آن در مسير رشد و ارتقاي انساني قدم نهاد را ميتوان در مقوله ثروت طبقه 
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قدرت الهي در دستان انسان است كه  نمايشهدف  بعبارتي ديگر .بندي نمود
ثروت را فقط به در ثاني حتي اگر . ميشود گذاردهنمايش به به واسطه ثروت 

مفهوم پول اتخاذ نمائيم؛ در هيچ كجاي متون ديني و سنن بزرگان و انبياء و 
اولياء الهي متني متضمن نكوهش خود پول و ثروت وجود ندارد؛ و هر كجائي 
كه صحبت از اينچنين موضوعاتي به ميان آمده، فقط پول پرستي و دون مايگي 

انسانيت انسان بعنوان تنها خليفه  زيرا مقام. انسان ها مضموم گرديده است
خداوند بر روي كره زمين آنقدر بزرگ و ارجمند است كه لياقتش چيزي بسيار 

 .واالتر از اين صحبتهاست

؛ لذا اگر هر چيزي پرستش نشايدانسان خليفه اهللا بجز خود اهللا را زيرا 
از هر  من جمله خود ثروت در مقام پرستيدن قرار گيرد مطمئنا نكوهيده بوده و

 يعني خليفه اللهي انسان؛ بهمين دليل از سوئي ديگر اما. نظر مذموم خواهد بود
استفاده از تمام نعمات الهي براي ارتقاء مادي و معنوي انسان كامال ستوده بوده 

 .و اساسا جزو حقوق حقه هر انساني ميباشد

نكته بسيار حائز اهميت آنستكه از آنجائيكه جانشين هر موجودي دو 
يكي امكان تمثيل به خود صاحب منسب و ديگري نمايشگر : صلت مهم داردخ

لذا هرچه انسانها ثروتمندتر و تواناتر . و ارائه دهنده توانائيهاي صاحب منسب
و پر واضح است كه تحقق اين دو . شوند، اين دو اصل محقق تر خواهد شد

مقام خداوند موضوع كامال مرضي رضاي الهي بوده و در راستاي ثبوت و تجلي 
 .در سطح جهان مادي خواهد بود و تعالي تبارك

بنابر اين هر انساني كه بخواهد به مقام قرب الي اهللا برسد، بجز از اين 
وقتي خداوند تبارك و تعالي خود همه موجودات را . راه نميتواند طي كند
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ايد مسخر انسان خلق نموده، چگونه ميشود انساني خود را از اين جايگاه دور نم
و اين دور شدن را عالمت زهد و تقوا نموده و بعبارتي با زهد خود مسير تكامل 

تصور فرمائيد فرد متديني كه خود  .ايدخلقي ديگر مخلوقات الهي را سد نم
محتاج نان شب است؛ نه تنها قسمت اعظم توجه او بجاي قرب الهي متوجه 

چ وجه امكان كمك و تامين معاش خود و خانواده اش خواهد بود؛ بلكه به هي
دستگيري ديگران را نداشته؛ لذا از مهمترين عامل جذب ديگران محروم خواهد 

ولي فردي كه ثروتمند است؛ هم فرصت بيشتري براي عبادت و توجه به . بود
رشد شخصي و روحي خود خواهد داشت؛ و هم بواسطه توانمندي خود ميتواند 

واسطه ضمن نمود قدرت الهي؛ در  از ديگر خلق خدا دستگيري نموده و به اين
 .جهت جذب مردم نيز موفق خواهد بود

سال تحقيق  25آقاي ناپلئون هيل كه در اوائل قرن بيستم در نتيجه 
بينديشيد و ثروتمند "گسترده در خصوص روشهاي كسب ثروت كتاب با ارزش 

خود را به جهان عرضه نمود؛ كه در طي قرن گذشته باعث تحوالت  "شويد
بصورتي  بزرگي در سطح اياالت متحده و ديگر كشورهاي جهان گرديد،مالي 

ثروتمندان قرن حاضر موفقيت خود را مديون اين كتاب % 80كه بيش از 
اي كه  خود از ثروتهاي دوازدهگانه "كليد طالئي"در كتاب  .ارزشمند ميدانند

 :زير نام ميبرد هر كسي ميتواند در جذب آنها كوشا باشد مطابق ليست

 رويكرد ذهني مثبت 

 تندرستي واقعي 

 هماهنگي در روابط انساني 

 رهائي از ترس 

 اميد به موفقيت 
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 نيروي ايمان 

 اشتياق به بخشش 

 عشق ورزيدن به كار 

 موضوعات هتعصب نداشتن به هم 

 انضباط شخصي 

 توانائي درك ديگران 

 امنيت اقتصادي 

نمودهاي خلقت نبوده و بسياري از با اين توصيف پول تنها نماد ثروت 
 .ميتوانند جنبه ثروت به خود بگيرند

بعنوان يك مثال در اينجا به مسير رشد و تكامل يك دانه گياه توجه 
گردد، و آن گياه ميوه  ي تنومندوقتي قرار است دانه اي تبديل به گياه .فرمائيد

خورده شدن توسط خليفه  طريق كه آن ميوه مسير كمالش دراي توليد كند 
خوردن و آنوقت اين انسان به هر دليل از  ميبايست طي گرددخدا روي زمين 

، آيا باعث توقف سير تكامل خلقت نشده روي برگردانداين ميوه طيب و طاهر 
آيا اين عمل كاري خالف عقل و عرف و شرع نخواهد بود؟ آيا اين عمل است؟ 

طريق توقف استفاده از ديگر نعمات حالل و بهمين  پسنديده است يا نكوهيده؟
پس عقال شايسته است كه هر انساني  .كردخواهد پيدا الهي نيز چنين صورتي 

بقدر طاقت از همه تمتعات حالل الهي كه در زمين خلق شده و براي استفاده 
ما انسانها قرار گرفته، استفاده درست نموده و تمام قدرت خود را براي كمك به 

بعبارتي ديگر هر كسي كه از تمام . حركت رشدي الهي به نمائيمتسريع اين 
توان خود جهت رسيدن به اوج قدرت و ثروت الهي استفاده نكند؛ نه تنها عمل 
شايسته اي انجام نداده كه شايد در روز رستاخيز ميبايست پاسخگوي عمل 
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ناشايست خود جهت به هدر دادن نعمات الهي شده و همچنين پاسخگوي تمام 
نعمات الهي كه به واسطه كوتاهي اين فرد نتوانسته اند به حد كمال خود 

 .برسند؛ ميبايست باشد

تعالي  اين زنجيره ممكن استيلي كه مهمترين داليكي از  بايد گفت
است كه توان انسانها را در مسير استفاده از  فقر، نمايدرا متوقف  مخلوقات الهي

نسان عاقل و سالمي فرض و واجب است لذا بر هر ا .مواهب الهي سد مينمايد
كه تمام توان و نيروي خود را در مسير افزايش ثروت خود و جامعه بشري 

خود و ديگر مخلوقات الهي مصرف نموده، تا با حصول اين مهم به كمال مطلق 
 .نائل شوددر اين كره خاكي 

ت آن ميباشد؛ آنستكه ثروتنها نكته اي كه در اين مقوله الزم به تكرار 
شامل هر آنچه كه موجب ايجاد قدرت براي انسان شده تا بتوان در مسير رشد 

لذا سالمت، دانائي، قدرت بدني، . و تكامل انساني از آن استفاده نمود؛ ميگردد
همگي از مقوله ثروت بوده و كسب هر ... پول، زمين، مركب، اطالعات، دانش و 

حال انتخاب با ماست كه  .مينمايديك از آنها و يا تمام آنها انسان را ثروتمند 
 .كدام مقوله از مباحث گسترده ثروت الهي را بخواهيم به كمال مطلوب برسانيم
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 ذهن ثروتمند

از آنجائيكه انسان يك موجود دوبعدي است، تقريبا كليه اعمال و 
رفتارش نيز در اين مقوله ميگنجد و ارتباط دوسويه ابعاد مادي و معنوي در 
. تمام ابعاد وجودي انسان كامال مشهود بوده و از نظر علمي نيز اثبات شده است

مت مشهود و با اين تعريف انسان موجودي است دوبعدي كه مانند كوه يخ قس
 . مادي وي نسبت به كل وجود او بسيار ناچيز ميباشد

از دير باز در بين دانشمندان علوم مختلف اين موضوع كامال مشهود 
عد معنوي انسان در كليه امور زندگي او فائق بوده و اثر كامال بوده است كه ب

شود،  بصورتيكه اگر بعد معنوي انسان از بعد مادي او جدا. مشهودي ميگذارد
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بهترين شاهد مثال خروج روح از . ديگر هيچ موجوديتي وجود نخواهد داشت
بدن انسان است كه به محض جدا شدن ديگر هيچ قدرتي براي بعد مادي 

و يا در مقياسي كوچكتر همان خواب است كه روح ما تا  .انسان متصور نميباشد
خواب از كمترين حدي از بخش مادي بدن ما فاصله ميگيرد، لذا انسان در حال 

توان ممكنه برخوردار خواهد بود، و فقط زماني مجددا به توان قبلي خود 
بازميگردد كه مجددا روح بر كالبد جسمي ما نزديك شده و توجه خود را به آن 

 .معطوف دارد

هر فعلي كه توسط انسان انجام ميشود، ابتدائا از يك نقطه غير مادي 
قبل از به نوشيدن يك ليوان آب ميگيرد، وقتي انساني تصميم . شروع ميشود

آنكه تعدادي فعاليت فيزيكي و مادي جهت اتخاذ آب و سپس نوشيدن و در 
نهايت مراحل جذب و هضم قرار گيرد، حتما ميبايست تصوراتي از اين فعل 
بصورت كامال غيرمادي در ذهن انسان خلق گرديده و در نهايت اين تصورات 

لذا دانشمندان  .و مادي را در انسان ايجاد نمايدقدرت انجام اعمال فيزيكي 
معتقدند كه هر فعلي در عالم دوبار خلق ميگردد؛ يكبار در ذهن فاعل و ديگري 

 .در عالم مادي كه مطمئنا تقدم و تاخر آنها بسيار حائز اهميت ميباشد

وقتي مهندسي تصميم به ساخت سازه اي با مشخصات ويژه ميگيرد، 
تدائا تصوراتي كامال غيرمادي در ذهن او شكل گرفته و اين قبل از هر عملي اب

تصورات است كه در نهايت به شكل نقشه كار طراحي شده، و سپس اجراي 
 .مادي آن نقشه منجر به خلق سازه اي چشم نواز ميگردد

وقتي كتابي قرار است توسط نويسنده اي نوشته شود، قبل از هر گونه 
غيرمادي در ذهن نويسنده ايجاد شده و سپس  اتفاقي ميبايست تصوراتي كامال
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