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 پيشگفتار
  

 و است آن بودن اسالمى ما انقالب ويژگى ترينمهم

 براساس سازىانسان اسالم، مكتب ويژگى ترينمهم

 .است الهى معيارهاى

 ينع در و مستدل و دقيق اىمجموعه كه است اين ما هدف

 اختيار در اسالمى خالص اعتقادات از شيرين و جالب حال

 اين در بتوانند تا گيرد قرار ـ جوان نسل ويژه به ـ همگان

 ايمانى و بسازند؛ را خود اسالمى، انقالب خاص شرايط

 فراهم باشد پرتوافكن آنها رفتار و اعمال در كه نيرومند

 .بيشتر مطالعات براى باشد اىمقدمه هم و آورند؛

 ابتكار و ظرافت و دقت با كه مجموعه اين
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 كه كسانى همه راهگشاى تواندمى شده تهيه خاصى

 كوتاهى فاصله در را اسالمى عقايد اصول خواهندمى

 .باشد ـ كنند تدريس يا ـ فراگيرند

 ناصر اهللآية حضرت قلم به قسمت پنج در مجموعه اين

 حدود زا عقيدتى بحثهاى پيشگامان از كه شيرازى مكارم

 براى و شده تهيه هستند، قم علميه حوزه در پيش سال چهل

 .است سازنده و مفيد راه اين جستجوگران همه

 «نكات» اين به لطفاً دهندمى تعليم را دروس اين كه استادانى

 : باشند داشته توجه

 جالب مشاهدات و تاريخى شواهد با عموماً بايد را درسها ـ4

 .داد پرورش كنونى زندگى در

 و گرفت مدد درسها اين در شاگردان معلومات از بايد ـ7

( جمعىدسته يا انفرادى طور به) جواب و سؤال با بيشتر

 .كرد پياده را درسها

 تخته روى خوانا و زيبا خطّ با درس هر به مربوط آيه ـ3

 به را آيات ترجمه شاگردان كنند سعى و شود نوشته سياه

 با آنها آشنايى براى اىپايه تا فراگيرند كلمه به كلمه صورت

 اگر حتى شود، قرآن
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 ديگران و بخواند را نظر مورد آيه خوب صداى با نفر يك

 .است بهتر كنند تكرار

 صورت در شود، پياده روز يك در درس هر ندارد لزومى ـ1

 .كرد پياده روز دو در را درس يك توانمى لزوم

 بايد استاد كه هست كاريهايىريزه درس هر عبارات در ـ6

 آن روى درس هنگام به تا فرمايد مطالعه را آن دقت به قبالً

 .كند تكيه

 آخر سال تا راهنمايى دوره شاگردان براى دروس اين ـ5

 است، استفاده قابل ـ دختران و پسران براى ـ دبيرستان

 عقايد اصول از درستى اطالع كه كسانى تمام براى همچنين

 .ندارند اسالمى

 امتحان عهده از كه كسانى براى جوايز رفتنگ نظر در ـ2

 جلسه در و كنند حفظ خوبىبه ترجمه با را آيات يا و برآيند

 .است شايسته بسيار بخوانند،

 در سؤاالتى دروس، اين آموزاندانش دارد قوى احتمال ـ9

 براى نباشد، دروس اين در آن پاسخ كه كنند خداشناسى باره

:  كتابهاى به آنها پاسخ
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 به پاسخ» ـ «خدا جستجوى در» ـ «جهان ريدگارآف»

 .فرماييد مراجعه «مذهبى پرسشهاى

 همه از ـ محترم مؤلّف اجازه با ـ جوان نسل انتشارات

 اين تكميل براى نظرانصاحب اصالحى پيشنهادهاى

 .كندمى استقبال مجموعه
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 اول درس

  

 خداجويى
  

 جهان آفريدگار شناسايى براى چرا

 كنيم؟مى مطالعه و فكر

  

  

 همه جانِ درون در هستى، جهان با آشنايى و آگاهى به عشق ـ4

 :  بدانيم خواهيممى راستى به ما همه است؛ ما

 زيبايش اختران با بلندپايه، آسمان اين

  دلفريبش مناظر با گسترده زمين اين

 گوناگون، ماهيان زيبا، پرندگان رنگارنگ، موجودات اين

 به سر درختان انواع گلها، و هاشكوفه و اهكوه و درياها

 اين يا اندآمده وجود به خود به خود ،...و كشيده آسمان

 دست چيره و توانا و ماهر نقاشى دست به عجيب نقشهاىِ

 ...است؟ شده كشيده

 زندگى در كه سؤاالتى نخستين گذشته، اين از
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 :  كه است اين شود،مى پيدا ما همه براى

 م؟ايآمده كجا از

 هستيم؟ كجا در

 رويم؟مى كجا به و 

 چقدر بدانيم، را گانهسه پرسشهاى اين پاسخهاى اگر ما و

 كجا از ما زندگى آغاز بدانيم يعنى، بود؟ خواهيم خوشبخت

 چه اكنون و رفت؟ خواهيم كجا به سرانجام و شده شروع

 داريم؟ اىوظيفه

 : گويدمى ما به ما جستجوگرِ روح

 !كنى پيدا را سؤاالت اين پاسخ تا ننشينى آرام بايد

 هوشبى و مجروح كسى رانندگى، حادثه يك در گاهى

 برند؛مى بيمارستان به را او قطعى، درمان براى و شود،مى

 آيد،مى هوش به و شودمى بهتر كمى او حال كه هنگامى

 :  كه است اين پرسدمى خود اطرافيان از كه چيزى نخستين

  كجاست؟ اينجا

  اند؟آورده اينجا به مرا چرا
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  رفت؟ خواهيم اينجا از كى و

 گونه اين برابر در تواندنمى انسان كه دهدمى نشان اينها

 .بنشيند خاموش سؤالها

 و خداجويى دنبال به را ما كه چيزى نخستين بنابراين،

 و تشنه روح همان فرستد،مى هستى جهان آفريننده شناسايى

 .است ما جستجوگرِ
  

 ميهمانى يك به را شما كنيد فكر ـ كرگزارىش حس   ـ7

 براى پذيرايى وسايل گونه همه و اند،كرده دعوت آبرومندانه

 برادر اتفاق به شما چون اما اند،ساخته فراهم شما راحتى

 ميهمانى اين به است، دعوت اين واسطه كه بزرگترتان

 كه نيست شك شناسيد؛نمى درست را خود ميزبان رويد،مى

 اين شما فكر نخستين دلپذير، مجلس اين در ورود مهنگا به

 .كنيد تشكر او از و بشناسيد را خود ميزبان كه است

 كنيممى نگاه آفرينش گسترده سفره اين به كه هنگامى نيز ما

 بينا؛ چشمان ـ دارد قرار ما اختيار در كه نعمتهايى انواع و

 هوش و عقل شنوا؛ گوشهاى
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 وسايل انواع روانى؛ و ىجسمان مختلف نيروهاى كافى؛

 ـ پهناور سفره اين در پاكيزه و پاك روزيهاى و زندگى

 همه اين بخشنده كه افتيممى فكر اين به اختياربى بينيم،مى

 در باشد، نداشته ما تشكر به نياز اگرچه و بشناسيم، را نعمتها

 احساس نكنيم، را كار اين تا و كنيم شكرگزارى او برابر

 .داريم دكمبو و ناراحتى

 خدا شناسايى دنبال به را ما كه است ديگرى دليل اين و

 .فرستدمى
  

 مسير در كنيد فكر ـ مسئله اين با ما زيان و سود پيوند  ـ1

 غوغايى آنجا در كه رسيدمى چهارراهى به خود مسافرت

 كه نكنيد توقف چهارراه اين در گويندمى همه بپاست؛

 سويى به را ما اىدسته هر ولى دارد؛ بزرگى خطرهاى

 از كه است اين راه بهترين گويدمى يكى كند؛مى دعوت

 راه ترينمطمئن را غرب سمت ديگرى برويد؛ شرق سمت

 وجود دو اين ميان كه راهى به را ما دسته سومين شمارد؛مى

 دعوت دارد
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 به رسيدن و خطر از نجات راه تنها گويندمى و كندمى

 گونه همه داراى كه امان و امن جايگاه و نجات سرمنزل

 .است راه اين است، سعادت وسيله

 را راه يك مطالعه، بدون كه دهيممى اجازه خود به ما آيا

 متوقف همانجا در كه پذيردمى ما عقل يا و كنيم؟ انتخاب

 .نه مسلماً نكنيم؟ انتخاب را راهى هيچ و شويم

 به شروع زودتر چه هر گويدمى ما به خرد، و عقل بلكه

 به را هاگروه اين از هريك سخنان و كنيم مطالعه و بررسى

 داليل و صداقت و درستى نشانه كدام هر در و بشنويم دقّت

 انتخاب را راه آن خاطر اطمينان با و بپذيريم بود، كنندهقانع

 .برويم پيش كرده،

 و مذهبها داريم؛ را حالى چنين ما نيز دنيا اين زندگى در

 كند،مى دعوت خود سوى به را ما امكد هر مختلف مكتبهاى

 ما، بدبختى و خوشبختى ما، سرنوشت كه آنجا از ولى

 راه بهترين انتخاب و بررسى به ما، افتادگىعقب و پيشرفت

 كنيم، فكر راه اين در كه بينيممى ناگزير را خود دارد، بستگى
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 از و كنيم انتخاب است ما تكامل و پيشرفت موجب كه راهى

 كشاندمى روزىسيه و فساد و بدبختى پرتگاه به را ما آنچه

 .نماييم پرهيز

 آفريننده باره در مطالعه به را ما كه است ديگرى دليل نيز اين

 .كندمى دعوت هستى جهان

   : گويدمى مجيد قرآن
  1أَحْسَنَهُ فَيَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ يَسْتَمِعُونَ نَعِبَادِالَّذي فَبَشِّرْ
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 دهيد پاسخ و كنيد فكر

  

 خداشناسى باره در مادر و پدر از آنچه از غير كنون تا ـآيا1

 ايد؟كرده فكر باره اين در جدّى طور به خودتان ايدشنيده

 فرقى چه خداشناسى و خداجويى ميان بگوييد توانيدمى ـآيا2

 دارد؟ وجود

 عميق لذت نوع يك احساس خدا با نياز و راز هنگام به هرگز ـآيا3

 ايد؟كرده روحانى
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 دوم درس

  

  

 خداشناسى آثار

 ما زندگى در

  

  

 علوم پيشرفت و خداشناسى  ـ4
  

 براى غانارم عنوان به كتابى و آمده سفر از دوستى كنيد فكر

 زيرا عالى؛ بسيار است كتابى گويدمى و است آورده شما

 اطالع، پر فهميده، العادهفوق است دانشمندى آن نويسنده

 .استاد معنى تمام به و نابغه خود رشته در و ماهر و دقيق

 بلكه كرد؛ نخواهيد مطالعه سرسرى را كتاب اين شما حتماً

 كلمات حتى و اتتعبير و بنديهاجمله تمام روى عكس، به

 و ساعتها نفهميديد را آن از اىجمله اگر و كنيدمى دقت آن

 كرديد فرصت كه موقع هر متوالى روزهاى شايد
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 روشن شما براى آن مفهوم و معنى تا گرديدبرمى آن روى

 دانشمند بلكه نيست عادى فرد يك آن نويسنده كه چرا شود

 .دنويسنمى حساب بى را اىكلمه كه است بزرگى

 ممكن ظاهرش كتاب اين گفتند شما به عكس، به اگر اما

 كه است سوادكم فرد يك آن نويسنده اما باشد زيبا است

 معلوم! نيست او كار در حسابى هيچ و ندارد علمى مايه هيچ

 هر و كنيدمى كتاب به سرسرى نگاه يك فقط شما كه است

 عىاطالبى از هم اين گوييدمى ديديد نامفهوم را آن جاى

 براى را خود وقت انسان كه است حيف و است نويسنده

 .كند تلف آن مطالعه

 از يك هر كه است بزرگى كتاب همانند هستى عالم

 .دهندمى تشكيل را آن از اىجمله يا كلمه آن، موجوداتِ

 دقت قابل جهان اين ذرات همه خداپرست فرد يك نظر از

 با ستى،خداپر نور پرتو در ايمان با انسان يك است؛

 و) پردازدمى آفرينش اسرار مطالعه به خاصّى كنجكاوى

 به موضوع همين
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 او زيرا ؛(كندمى كمك انسانى دانشهاى و علوم پيشرفت

 و دارد، قدرت و علم نهايتبى دستگاه، اين آفريننده داندمى

 تردقيق بنابراين، است؛ فلسفه و حكمت روى كارش همه

 را آن اسرار تا نمايدمى ىبررس ترعميق كند؛مى مطالعه

 .كند درك

 آفرينش اسرار عميق مطالعه براى اىانگيزه مادّى، فرد يك اما

 اگر و داند؛مى شعوربى طبيعتِ را آنها خالق زيرا ندارد؛

 هستند، مكتشفان صف در مادّى دانشمندان از بعضى بينيممى

 نام فقط و دارند قبول را خدا غالباً آنها كه است آن خاطر به

 و «نظم» طبيعت، كار براى كه چرا گذارند،مى طبيعت را او

 .هستند قائل «برنامه» و «حساب»

 .دانشهاست و علوم پيشرفت وسيله خداپرستى خالصه،
  

 اميد و تالش و خداشناسى  ـ7
  

 رخ انسان زندگى در پيچيده و سخت حوادث كه هنگامى به

 و شودمى بسته سو هر از او روى به ظاهراً درها و دهد،مى

 و ضعف احساس
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 به خدا به ايمان كند،مى مشكالت برابر در تنهايى و ناتوانى

 .دهدمى نيرو او به و شتابدمى او يارى

 بينند؛نمى ناتوان و تنها را خود دارند، خدا به ايمان كه آنها

 چون كنند؛نمى ناتوانى و ضعف احساس شود؛نمى مأيوس

 برابر در چيز همه و است كالتمش همه از باالتر خدا قدرت

 .آسان و سهل او

 با مبارزه به پروردگار كمك و حمايت و لطف به اميد با آنها

 كار به را خود نيروهاى تمام و خيزند برمى مشكالت

 دهندمى ادامه كوشش و تالش به اميد و عشق با و گيرندمى

 .شوندمى پيروز هاسختى بر و

 !انسانهاست براى بزرگى گاهتكيه خدا، به ايمان آرى،

 !است پايمردى و استقامت مايه خدا، به ايمان

 !داردمى نگه زنده هادل در هميشه را اميد نور خدا، به ايمان

 خودكشى به دست هرگز ايمان با افراد دليل، همين به و

 احساس و كامل نوميدى و يأس از خودكشى زيرا زنند؛نمى

 سرچشمه شكست
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 احساس نه و شوندمى نوميد نه ايمان اب افراد اما گيردمى

 .كنندمى شكست

  

 مسئوليت احساس و خداشناسى  ـ1
  

 مراجعه آنها به تنگدستى بيمار وقتى كه شناسيممى را طبيبانى

 نمايند،مى خوددارى ويزيت حقّ گرفتن از تنها نه كندمى

 اگر حتى و گذارندمى او اختيار در نيز را دارو پول بلكه

 بر صبح به تا را شب كنند، خود بيمار براى رخط احساس

 و خداپرست افرادى اينها مانند؛مى محقّرش خانه در او بالين

 .ايمانند با

 پول، دريافت بدون كه شناسيممى نيز را طبيبانى اما

 ايمان زيرا ؛ دارندبرنمى بيمار براى گامى ترينكوچك

 .ندارند محكمى

 مسئوليت احساس باشد كه اىرشته هر در ايمان با انسان

 است؛ باگذشت و نيكوكار است؛ شناس وظيفه كند؛مى

 حاضر خود جان درون در را معنوى پليس يك همواره

 .اوست اعمال مراقب كه بيندمى
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 خطرناكند و خودكامه و خودخواه مردمى ايمان،بى افراد ولى

 و ستم و ظلم نيستند؛ قائل خود براى مسئوليتى گونههيچ و

 به حاضر كمتر و است ساده آنها براى ديگران حقّ به تجاوز

 .باشندمى نيكوكارى

  

 آرامش و خداشناسى  ـ1
  

 و روانى بيمارى ما زمان در گويندمى روانشناس دانشمندان

 .است ديگر زمان هر از بيش روحى ناراحتى

 نگرانى احساس بيمارى اين عوامل از يكى گويندمى نيز و

 از نگرانى مرگ، از نگرانى آينده، حوادث از نگرانى است؛

 .شكست و فقر از نگرانى و جنگ

 را نگرانى تواندمى كه چيزهايى جمله از: كنندمى اضافه آنها

 وقت هر زيرا است؛ خدا به ايمان كند، دور انسان روح از

 خدا به ايمان كند نفوذ او روح در خواهدمى نگرانى عوامل

 .راندمى عقب را آن
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 است؛ دهنده روزى كه خدايى است؛ ربانمه كه خدايى

 او سوى به رو هرگاه و آگاه بندگانش حاالت از كه خدايى

 .بخشدمى رهايى ناراحتيها از و كندمى كمك آنها به آرند،

 و كنندمى آرامش احساس هميشه مؤمنان جهت، همين به

 براى كارشان چون و نيست آنها روح در نگرانى گونه هيچ

 و طلبندمى او از را جبرانش كنند، هم زيانى اگر خداست

 .دارند لب بر لبخند جنگ ميدان در حتى

   : گويدمى مجيد قرآن
  2آلَْمْنُ لَهُمُ أُولئِكَ بِظُلْمٍ إِيْمَانَهُم يَلْبِسُوا لَمْ وَ آمَنُوا أَلَّذِينَ
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 دهيد پاسخ و كنيد فكر

  

 هاىجلوه كه داريد خاطر به گذشتگان تاريخ از سرگذشتى ـآيا1

 كند؟ بازگو شد، گفته باال در كه را آثارى و ايمان

 زنند،مى خدا به ايمان از دم كه افراد از بعضى چرا دانيدمى ـآيا2

 ديده آنها در باال چهارگانه ارآث و دارند اخالقى آلودگيهاى

 شوند؟نمى
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 سوم درس

   

 خداشناسى

 مطمئن راه دو از

  

  
  

 نوشته كتابها امروز تا زمان دورترين از خداشناسى باره در
 و دانشمندان ميان در فراوانى گفتگوهاى و بحثها و شده

 .است بوده غيردانشمندان
 انتخاب را راهى حقيقت اين به بردن پى براى كدام هر

 را ما تواندمى كه راهى بهترين ها،راه همه از اما اند؛كرده
 راه دو سازد نزديك هستى جهان بزرگ مبدا اين به زودى به

 :  است
 (راه تريننزديك) درون از راهى ـ1
 (راه ترينروشن) برون از راهى ـ2

 نداى و زنيممى خود وجود اعماق به سرى اول، قسمت در
 .شنويممى خود جان روند از را توحيد
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 گردش به آفرينش پهناور عالم در دوم، قسمت در و

 و موجودات تمام پيشانى در را خدا هاىنشانه و پردازيممى

 . كنيممى مشاهده اىذره هر دل در

 ما كوشش اما دارد؛ طوالنى هاىبحث راه دو اين از كدام هر

 اجماالً را راه دو از يك هر فشرده، گفتار يك در كه است اين

 .دهيممى قرار بررسى مورد

  

 درون از راهى ـ الف
  

 : بينديشيم موضوع چند اين به درست

 هر از كنيد، فكر كه را انسانى هر: گويندمى دانشمندان ـ4

 واگذارند خود حال به را او اگر باشد، كه اىطبقه هر و نژاد

 و خداپرستان گفتگوهاى از حتى و نبيند خاصى تعليمات و

 و توانا نيروى متوجه خود به خود شود، عريان هامادّى

 جهان تمام بر و است مادّه جهان مافوق كه شودمى مقتدرى

 .كندمى حكومت

 احساس خويش روان و  دل اعماق و قلب زواياى در او

 در و مهر از پر و لطيف ندايى كه كندمى
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 علم بزرگمبدا يك طرف به را وى محكم و رسا حال عين

 .خواندمى نماييم،مى «خدا» را او ما كه قدرت و

 .است بشر آاليشبى و پاك فطرت نداى همان اين

 زرق و روزانه زندگى و مادّى جهان غوغاى است ممكن ـ7

 از موقّتاً و سازد، مشغول خود به را او حيات، برقهاى و

 برابر در را خود كه  هنگامى اما شود؛ غافل ندا اين شنيدن

 حوادث كه هنگامى كند،مى مشاهده رفتاريهاگ و مشكالت

 و طوفانها و هازلزله و سيلها همانند طبيعى وحشتناك

 و نامساعد هواى يك در هواپيما يك اضطراب پر لحظات

 كه هنگام اين در آرى شوند،مى ورحمله او به خطرناك،

 گونههيچ و گرددمى كوتاه مادى وسايل تمام از او دست

 قوت او جان درون در ندا اين يابد،نمى دخو براى پناهگاهى

 را او قدرتى وجودش درون از كه كندمى احساس گيرد؛مى

 قدرتهاست؛ تمام از برتر كه قدرتى خواند؛مى خود سوى به

 همه كه مرموزى نيروى
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 .است آسان و ساده و سهل او برابر در مشكالت

 سخت حوادث برابر در كه كنيد پيدا توانيدمى را كسى كمتر

 خدا ياد به اختياربى و نكند پيدا را توجهى چنين زندگى

 او به چقدر ما دهدمى نشان كه است موضوع همين و نيفتد؛

 جان و روح در او. است نزديك ما به چقدر او و نزديكيم

 .ماست

 در ولى هست آدمى جان درون در هميشه فطرت نداى البته

 .يابدمى بيشترى قوت لحظات اين

 لحظات در كه قدرتمندانى دهدمى نشان ما به تاريخ ـ3

 به اما كردند،مى ابا خدا نام بردن از حتى عادى، و آرامش

 هستى كاخ و متزلزل را خود قدرت هاىپايه كه هنگامى

 مبدأ اين دامن به دست ديدند،مى فروريختن حال در را خود

 .شنيدندمى روشنى به را فطرت نداى و شدندمى بزرگ

 خروشان امواج ميان در فرعون كه هنگامى: گويدمى تاريخ

 و حيات مايه كه آبى كرد، مشاهده و ديد گرفتار را خود

 بود، شده اشمادّى قدرت تمام سرچشمه و او كشور آبادى

 مرگ فرمان اكنون
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 مانده عاجز كوچك موج چند برابر در و كند،مى اجرا را او

 اعتراف اآلن»: زد فرياد است، كوتاه جا همه از دستش و

 «!نيست معبودى هيچ موسى، بزرگ خداى جز كه كنممى

 نه. برخاست او جان و فطرت درون از حقيقت در ندا اين

 قرار او شرايط در كه كسانى تمامى بلكه فرعون، تنها

 .شنوندمى روشنى به را ندا همين گيرند،مى

 تصديق كنيد مراجعه دلتان اعماق به هرگاه شما خود ـ1

 خدا سوى به را شما و درخشدمى آنجا در نورى كه كنيدمى

 و مشكل حوادث زندگى در بارها شايد خواند؛مى

 از دستتان كه آمده پيش شما براى بستهايىبن و فرساطاقت

 آن در است، شده كوتاه آن حلّ براى عادى وسايل تمام

 نيروى كه است آمده حقيقت اين شما، خاطر به حتماً لحظات

 را مشكل آن تواندمى كه است هستى عالم ينا در مقتدرى

 .كند حل راحتى به

 جان و روح مبدأ، آن به عشق با آميخته اميد لحظات، اين در

 تارِ و تيره ابرهاى و گرفته بر در را شما
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 .است ساخته دور شما قلب از را نوميدى و يأس

 جان درون از كس هر كه است راهى نزديكترين اين آرى،

 .بيابد هستى جهان بزرگ مبدأ و خدا سوى به تواندمى خود

  

 سؤال يك تنها
  

 شود پيدا شما از بعضى براى است ممكن سؤال اين دانيممى

 از كه تعليماتى اثر بر ما كه ندارد وجود احتمال اين آيا كه

 فكر اين به حساس مواقع در ايم،گرفته مادر و پدر و محيط،

 داريم؟برمى خدا درگاه به تقاضا دست و رويممى فرو

 جالبى پاسخ و دهيممى حق سؤال اين طرح در شما به ما

 .خواند خواهيد آينده درس در كه داريم آن براى

   : فرمايدمى مجيد قرآن
 نَجَّاهُمْ فَلَمَّا آلدِّينَ لَهُ مُخْلِصِينَ آللَّهَ دَعَوُا آلْفُلْكِ فِى رَكِبُوا فَإِذَا

 هُمْ إِذَا آلْبَرِّ إِلَى
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  3شْرِكُونَيُ
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 دهيد پاسخ و كنيد فكر

  

 به كلمه آن، معنى و سوره و آيه شماره با را باال آيه كنيد ـسعى1

 .شويد آشنا قرآن زبان به تدريجاً و كنيد حفظ كلمه

 از شما دست كه داده رخ اىپيچيده حادثه هرگز شما براى ـآيا2

 ضمن) باشيد؟ پروردگار لطف اميد به هاتن و باشد شده كوتاه جا همه

 .(دهيد شرح را آن كوتاهى سخنرانى يا مقاله

 ناميديم؟ راه تريننزديك را راه اين ـچرا3
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 چهارم درس

  

  

 به پاسخ

 مهم سؤال يك

  

  

 سؤال
  

 توحيد صداى هميشه ما كه رسيديم اينجا به گذشته درس در

 در مخصوصاً و نويمشمى خود جان درون از را خداپرستى و

 شود،مى ترقوى و رساتر آهنگ اين گرفتاريها، و مشكالت

 و پايانبى قدرت از و افتيممى خدا ياد به اختياربى ما و

 .جوييممى يارى او محبت و لطف

 درونى نداى اين كه آيد پيش سؤال اين است، ممكن اينجا در

 نتيجه است ممكن گذاريممى فطرت نداى را آن نام كه

 از و مدرسه و مكتب در و اجتماع محيط در كه باشد تبليغاتى

 و پدر
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 .است شده ما براى عادت نوع يك اين و ايمشنيده مادر

  جواب
  

 .شودمى روشن كوتاه مقدمه يك به توجه با اشكال اين پاسخ

 ما يعنى، ناپايدارند؛ و متغيّر چيزهاى رسوم، و عادات

 تاريخ سراسر در كه كنيم پيدا را رسمى و عادت توانيمنمى

 كه مسايلى. باشد مانده باقى يكسان اقوام، تمام ميان در و بشر

 دگرگون فردا است ممكن شود،مى رسم و عادت امروز

 است ممكن ملت يك رسوم و عادات دليل، همين به. گردد

 .نشود ديده ديگر ملتهاى ميان در

 و اقوام تمام ميان در موضوعى كنيم مشاهده اگر اين، بنابر

 است، داشته وجود استثنا بدون زمان و عصر هر در و ملتها

 و روح بافت درون در و دارد فطرى ريشه يك بدانيم بايد

 .است گرفته قرار انسان جان

 يك نتيجه تواندنمى قطع طور به فرزند به مادر عالقه مثالً،

 باشد؛ رسم و عادت يا و تبليغ يا و تلقين
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 بينيمنمى زمانى و عصر هيچ در و ىملت و قوم هيچ در زيرا

 .نورزد مهر خود فرزند به نسبت مادرى

 را خود فرزند روانى، ناراحتى اثر بر مادرى است ممكن البته

 اثر بر را خود دختر جاهليّت زمان در پدرى يا و ببرد؛ بين از

 بسيار موارد اينها ولى كند؛ گور به زنده خرافى، و غلط افكار

 ميان از سرعت به كه هستند زودگذرى استثناهاى و نادر

 نشان را خود فرزند، به عشق يعنى اصلى حالت رفته،

 .دهدمى

*** 

 ميان در خداپرستى مسئله به نگاهى مقدمه، اين به توجه با

 : افكنيممى گذشته و امروز انسانهاى

 (فرماييد دقت بيشتر است پيچيده كمى چون درس اين)

 بزرگ، مورّخان و شناسمعهجا دانشمندان گواهى به ـ الف

 در مذهبى ايمان و مذهب كه يابيمنمى را زمانى و عصر هيچ

 در و زمان و عصر هر در بلكه باشد، نداشته وجود بشر ميان

 از اىنقطه هر
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 يك خود اين و است؛ داشته وجود مذهب از شكلى دنيا،

 و روح اعماق از خداپرستى كه اين بر است روشنى دليل

 رسم و تلقين نتيجه كه اين نه گرفته، سرچشمه انسان فطرت

 بود، تلقين و عادت و رسم نتيجه اگر زيرا باشد؛ عادت و

 .باشد جاودانى و عمومى اينچنين نبايد

 قبل كه اقوامى دهدمى نشان كه داريم دست در قرائنى حتى

 مذهب نوعى داراى نيز آنها كردند،مى زندگى تاريخ از

 هنوز كه گوييممى زمانى به را تاريخ از قبل دوران) اندبوده

 از هايىنوشته توانستنمى انسان و بود نشده اختراع خط

 (.بگذارد يادگار به خود

 را خدا توانستندنمى چون ابتدايى اقوام كه نيست شك البته

 الى البه در را او بشناسند، طبيعى مافوق وجود يك عنوان به

 طبيعت وجوداتم از و كردندمى جستجو طبيعى موجودات

 فكرى پيشرفت با انسان ولى ساختند؛مى بت خود براى

 موجودات كه بتها از چشم و بيابد را حق توانست تدريجاً

 اين وراى در و برگيرد هستند مادّى



39 

 

 .گردد آشنا خداوند بزرگ قدرت به مادّى جهان

*** 

 براى كه گويندمى صريحاً بزرگ روانشناسان از بعضى ـ ب

 : دارد وجود اصلى حسّ چهار يا بُعد ارچه آدمى روح

 دانشها و علوم دنبال به را انسان كه :  «دانايى حسّ» ـ1

 اين خواه كند؛مى علم فراگرفتن تشنه را او روح و فرستدمى

 .نه يا باشد داشته مادى نفع علم،

 در انسانى و اخالقى مسائل سرچشمه كه:  «نيكى حسّ» ـ2

 .است بشريت جهان

 به هنر، و ادبيات و شعر پيدايش منشأ كه:  «بايىزي حسّ» ـ3

 .است واقعى معنى

 و خدا شناسايى به دعوت را انسان كه:  «مذهبى حسّ» ـ4

 .كندمى او فرمان انجام

 از يكى مذهبى حسّ كه كنيممى مشاهده ترتيب اين به و

 يعنى، است؛ انسان روح اصلى و دارريشه احساسات

 .شد نخواهد جدا او از گاههيچ و نبوده جدا او از گاههيچ

*** 
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 بيشتر كه كرد خواهيم مالحظه نيز آينده بحثهاى در ـ ج

 خدا وجود به اعتراف نوعى به نيز خدا منكران و مادّيها

 نام و كنند،مى خوددارى او نام بردن از چه اگر اند،كرده

 براى صفاتى ولى گذارند،مى او بر ديگر نامهاى يا طبيعت

 .است خدا صفات شبيه كه شوندمى قائل طبيعت

 براى است داده انسان به كليه دو اگر طبيعت گويندمى مثالً،

 از هاكليه اين از يكى است ممكن دانسته،مى كه بوده اين

 مانند و دهد ادامه را آن حياتى كار ديگرى بايد و بيفتد كار

 سازگار شعوربى طبيعت با موضوع اين آيا.  تعبيرات اين

 وقدرتش علم كه است خداوندى به اشاره كه اين اي است

 .اندگذارده طبيعت را او نام چه اگر باشد،مى پايانبى

 :  كه گيريممى نتيجه چنين گفتيم بحث اين در آنچه از

 .بود خواهد و بوده ما جان در هميشه خدا، به عشق

 و قلب كه است جاويدانى شعله خدا، به ايمان
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 .دسازمى گرم را ما روح

 طوالنى هاىراه نيستيم مجبور ما خدا، شناسايى براى

 را او به ايمان زنيم،مى خود وجود اعماق به سرى بپيماييم،

 .يابيممى آنجا در

   : گويدمى مجيد قرآن
  4آلْوَرِيدِ حَبْلِ مِنْ إِلَيْهِ أَقْرَبُ نَحْنُ وَ



                                                           
.75 آيه ق، سوره.  4  



42 

 

 دهيد پاسخ و كنيد فكر

  

 .بزنيد فطرت براى مثال چند و عادت براى مثال ـچند1

 رفتند؟مى پرستىبت سراغ به نادان مردم ـچرا2

 گذارند؟مى «طبيعت» را خدا نام مادّيها ـچرا3
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 پنجم درس

  

  

  

 واقعى داستان يك

  

  

  

 ماقاع در كنند،مى انكار را خدا زبان به كه آنها گفتيم

 .دارد وجود خدا به ايمان روحشان

 افراد براى مخصوصاً ـ موفقيتها و پيروزيها كه نيست شك

 سرچشمه غرور همين و كندمى غرور ايجاد ـ ظرفيتكم

 را خود فطريات انسان گاهى كه آنجا تا ؛ شودمى فراموشى

 طوفان كه هنگامى اما سپارد؛مى فراموشى دست به نيز

 از مشكالت تندباد و كوبدمى هم در را او زندگى حوادث،

 و غرور هاىپرده شود،مى ورحمله او به سو هر

 و توحيد فطرت و رودمى كنار او چشم جلو از خودخواهى

 .گرددمى آشكار خداشناسى
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 دست به اشخاص گونه اين از فراوانى هاىنمونه بشر تاريخ

 .آنهاست از يكى زير سرگذشت كه دهد،مى

 قدرتها بيشتر خود، عصر در كه نيرومند و رمقتد بود وزيرى

 نبود؛ او با مخالفت ياراى را كسى و بود گرفته دست به را

 حضور آن در دينى دانشمندان از جمعى كه مجلسى به روزى

 شما كى تا»: گفت كرده، آنها به رو و شد وارد داشتند

 اين نفى بر دليل هزار من است، خدايى را جهان گوييدمى

 «.دارم سخن

 چون حاضر دانشمندان. كرد ادا خاصّى غرور با را جمله اين

 قدرت و توانايى و نيست استدالل و منطق اهل او دانستندمى

 نفوذ او در حقى حرف هيچ كه ساخته مغرور را او قدرى به

 سكوتى كردند، سكوت او برابر در اعتنايىبى با كرد، نخواهد

 .تحقيرآميز و پرمعنى

 قرار اتهام مورد وزير، مدتى از عدب گذشت، جريان اين

 زندان به كرده دستگير را وى وقت، حكومت گرفت،

 .انداخت
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 كرد فكر بود حاضر مجلس در روز آن كه دانشمندان از يكى

 غرور مركب از كه اكنون است، رسيده وى بيدارى موقع كه

 رفته، كنار او چشم جلو از خودخواهى هاىپرده و شده پياده

 تماس او با اگر گرديده بيدار وى در رىپذيحق حسّ و

 اجازه بود؛ خواهد بخش نتيجه كند نصيحتش و بگيرد

 همين آمد؛ زندان در سراغش به و گرفت را وى با مالقات

 يك در او كه كرد مشاهده هاميله پشت از آمد، نزديك كه

 لب زير را اشعارى و كندمى فكر و زندمى قدم تنها اطاق،

 معروف اشعار اين ديد فراداد، گوش خوب نمايد؛مى زمزمه

 :  خواندمى را

 دم به دم باشد باد از مانحمله         عَلَم شير ولى شيران همه ما

 !باد ناپيداست كه آن فداى جان         باد ناپيداست و پيدا مانحمله

 پرچمها روى كه هستيم شيرى نقشهاى همانند ما يعنى،

 گويا و دارد حركتى وزدمى ادب كه هنگامى كنند؛مى ترسيم

 حقيقت در ولى كندمى حمله
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 قدرت او به كه است باد وزش و ندارد چيزى خود از

 چيزى خود از شويم قدرتمندتر قدر هر هم ما دهد؛مى

 .نداريم

 ما از كند، اراده لحظه هر داده، ما به را قدرت اين كه خدايى

 .گيردمى

 نيست، خدا منكر شرايط اين در تنها نه ديد مزبور دانشمند

 آن از بعد حال عين در است، شده داغ خداشناس يك بلكه

 روزى كه آيدمى يادتان گفت كرد، پرسىاحوال او از كه

 را دليل هزار آن امآمده داريد، خدا نفى بر دليل هزار گفتيد

 قدرت آن كه است كسى آن خداوند گويم، پاسخ دليل يك با

 و انداخت زير به سر او. گرفت وت از آسانى اين به را عظيم

 و بود معترف خود اشتباه به زيرا نداد؛ جوابى و شد شرمنده

 .ديدمى را خدا نور جانش درون در

   : گويدمى فرعون باره در مجيد قرآن
 بِهِ آمَنَتْ آلَّذِي إِلَّ إِلهَ لَ أَنَّهُ آمَنْتُ قَالَ آلْغَرَقُ أَدْرَكَهُ إِذَا حَتَّى

 5سْرَائِيلَإِ بَنُوا
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 دهيد پاسخ و كنيد فكر

  

 .كنيد بيان خط چند در را واقعى داستان اين ـنتيجه1

 گفتند؟مى اسرائيلبنى چرا را اسرائيلـبنى2

 ادعايى چه و كردمى زندگى كجا در و بود كسى چه ـفرعون3

 داشت؟
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 ششم درس

  

  

 راه دومين

 خداشناسى براى

  

  

 برون از راهى ـ ب
  

 اين به كنيممى زندگى آن در كه جهانى به ساده نگاه يك با

 بلكه نيست؛ همبر و درهم هستى جهان كه رسيممى حقيقت

 هاىدستگاه و حركتند در معينى سير خطّ بر هاپديده تمام

 منظم واحدهاى به كه هستند انبوهى لشكر همچون جهان

 .حركتند در معينى مقصد سوى به و شده تقسيم

  سازد برطرف زمينه اين در را ابهامى هر تواندمى ذيل نكات

: 

 بايد اىندهز موجود هر ماندن باقى و آمدن پديد براى ـ4

 خاص شرايط و قوانين سلسله يك
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 درخت، يك آمدن پديد براى مثالً، بدهند؛ هم دست به دست

 دانه كه است الزم معين حرارت و مناسب هواى و آب زمين،

 رشد و شود سبز كند، تنفس و تغذيه خوب و بكاريم را

 .نمايد

 شرايط اين انتخاب نيست، ممكن آن رشد شرايط اين غير در

 .دارد دانش و علم و عقل به نياز مقدمات اين كردن اهمفر و

*** 

 هر آتش و آب دارد؛ خود به مخصوص اثرى موجودى هر ـ7

 شودنمى جدا آنها از كه دارند خود به مخصوص اثرى كدام

 .كنندمى پيروى ثابتى قانون از همواره و

*** 

 دارند؛ همكارى يكديگر با زنده موجودات اعضاى تمام ـ3

 در است، عالَمى خود كه انسان بدن همين نمونه، انعنو به

 هماهنگى با ناخودآگاه و خودآگاه اعضايش تمام عمل، وقت

 براى همگى آيد، پيش خطرى اگر مثالً، كنند؛مى كار خاصّى

 نزديك، همكارى و ارتباط اين. شوندمى بسيج دفاع
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 .است هستى جهان در نظم از ديگرى نشانه

*** 

 اعضا تنها نه كه سازدمى آشكار جهان حنهص به نگاه يك ـ1

 جهان مختلف موجودات تمام بلكه زنده، موجود يك پيكر و

 پرورش براى مثالً، دارند؛ هم با مخصوصى هماهنگى نيز

 و وزد؛مى نسيم بارد؛مى ابر تابد؛مى آفتاب زنده، موجودات

 وجود نشانه اينها. كنندمى كمك نيز زيرزمينى منابع و زمين

 .است هستى عالم در معيّن نظام يك
  

 «عقل» و« نظم» رابطه
  

 در نظم كه است ظاهر كس همه وجدان برابر در حقيقت اين

 «هدف و نقشه و فكر و عقل» از حكايت باشد، دستگاهى هر

 ثابتى قوانين و حساب و نظم كجا هر انسان زيرا كند؛مى

 يدبا را قدرتى و علم مبدأ آن كنار در كه داندمى ديد،

 به چندانى نياز خود، وجدانى درك اين در و كند؛ جستجو

 .بيندنمى استدالل

 سوادبى و نابينا آدم يك هرگز داندمى او
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 مقاله يك يا خوب، انشاءِ يك تايپ، ماشين با تواندنمى

 دوساله كودك يك هرگز و بنويسد؛ انتقادى و اجتماعى

 زيبا تابلوى كاغذ، روى قلم نامنظم دادن گردش با تواندنمى

 يا خوب انشاءِ يك ما اگر بلكه آورد؛ وجود به پرارزشى و

 و عقل وبا باسواد آدم دانيممى ديديم، را باارزشى مقاله

 از يكى در اگر يا و است؛ آورده وجود به را آن هوشى

 شك كرديم، مشاهده را جالبى و زيبا بسيار تابلوى هاموزه

 ايجاد در دستىچيره و هنرمند نقاش دست كه كرد نخواهيم

 نقاش و نويسنده آن هرگز چه اگر است؛ رفته كار به آن

 .باشيم نديده را هنرمند

 و عقل هم، آن كنار در است، منظمى دستگاه هرجا بنابراين،

 و تردقيق تر،بزرگ دستگاه آن قدر هر و دارد؛ وجود هوشى

 به است كرده ايجاد را آن كه وعقلى علم باشد، ترجالب

 .بود خواهد تربزرگ نسبت همان

 به نياز منظم دستگاه هر كه موضوع اين اثبات براى گاهى

 در كه «احتماالت حساب» از دارد دانش و عقل مبدأ

 شده، بحث آن از عالى رياضيات
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 يك مثالً كه كنندمى اثبات راه اين از و شودمى گرفته كمك

 دادن ارفش با تايپ، ماشين وسيله به بخواهد اگر سوادبى فرد

 يك يا مقاله يك تصادف، روى از ماشين، هاىدكمه روى

 ميلياردها احتماالت حساب مطابق كند، تايپ را شعر قطعه

 كافى آن براى زمين كره عمر حتى كه كشدمى طول سال

 يا «جهان آفريدگار» كتاب به بيشتر توضيح براى) نيست

 (.نماييد مراجعه «خدا جستجوى در» كتاب

*** 

 : گويدمى دمجي قرآن

 آلْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ يَتَبَيَّنَ حَتَّى أَنفُسِهِمْ وَفِى آلَْفَاقِ فِي آيَاتِنَا سَنُرِيهِمْ
  6شَهِيدٌ شَيْءٍ كُلِِّ عَلَى أَنَّهُ بِرَبِِّكَ يَكْفِ أَوَلَمْ
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 دهيد پاسخ و كنيد فكر

  

 دستگاههاى براى( شد گفته درس در آنچه از غير) مثال ـچند1

 آگاه و عالم ازندهس يك وجود به پى آنها مشاهده از كه صنعتى

 .بزنيد بريم،مى

 در خدا هاىنشانه از مثالهايى چيست؟ «انفس» و «آفاق» ميان ـفرق2

 .كنيد بيان انفس در و آفاق
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 هفتم درس

  

  

 از هايىنمونه

 آفرينش نظام

  

  
  

 آشكارا «نقشه» و «هدف» و «نظم» هستى جهان سراسر در

 مورد را آن از هايىنمونه كنيد توجه اكنون شود؛مى ديده

 .دهيممى قرار بررسى

 شما براى را كوچك و بزرگ نمونه چند ما اينجا در

 .ايمكرده آورىجمع

 و اسرار كشف و طبيعى علوم پيشرفتِ با امروز خوشبختانه

 وجود ساختمان كاريهاىريزه و طبيعت جهان شگفتيهاى

 و سلول يك انگيزحيرت ساختمان و گياه، و حيوان و انسان

 درهاى ستارگان، عالم انگيزشگفت نظام و اتم، يك

 به است، شده گشوده ما روى به خداشناسى
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 طبيعى، علوم كتابهاى تمام گفت توانمى جرأت به كه طورى

 عظمت درس ما به كه است، خداشناسى و توحيد كتابهاى

 نظام روى از پرده كتابها اين زيرا دهند؛مى را پروردگار

 كه دهدمى نشان و دارد،برمى نجها اين موجودات جالب

 .است قادر و عالم اندازه چه جهان اين آفريدگار

*** 

 تن كشور فرماندهى مركز
  

 را آن كه كرده پر رنگى خاكسترى مادّه را ما جمجمه درون

 بدن دستگاه تريندقيق و ترينمهم مغز، اين و ناميم،مى مغز

 بدن قواى امتم فرماندهى آن كار زيرا دهد؛مى تشكيل را ما

 .است ما جسم دستگاههاى تمام امور اداره و

 اين قبالً نيست بد بزرگ مركز اين اهميت به بردن پى براى

 : كنيم نقل شما براى را خبر

 در شيرازى، دانشجوى جوان يك بودند نوشته جرايد در

 او مغز به اىضربه و شد رانندگى حادثه يك دچار خوزستان

 نشد، حاصل او وجود در عيبى يچه ظاهراً ولى گشت، وارد

 اعضاى تمام
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 خود زندگى گذشته تمام تعجب نهايت با اما بودند، سالم او

 را مطالب كرد،مى كار خوبى به او فكر كرد؛ فراموش را

 شناخت؛نمى ديدمى را خود مادر يا پدر اگر اما فهميد،مى

 تعجب است، تو مادر اين گفتند،مى او به كه هنگامى و

 كارهاى و بردند شيراز در اشاصلى خانه به را او. دكرمى

 ولى دادند نشان او به بود نصب اطاق ديوار بر كه را او دستى

 نخستين اين گفتمى و كردمى نگاه آنها همه به تعجب با

 .بينممى را اينها من كه است بارى

 در كه سلولهايى از قسمتى مغزى، ضربه اين در شد معلوم

 كار از است، او حافظه مخزن و فكر ميان لاتصا سيم حقيقت

 تاريكى و برق قطع باعث كه برق فيوز پريدن مانند و افتاده

 تاريكى در او گذشته خاطرات از مهمّى بخش شود،مى

 .است رفته فرو فراموشى

 سنجاق سر يك اندازه به افتاده كار از كه اىنقطه شايد

 او زندگى رد اثر چقدر ولى باشد نبوده او مغز از بيشتر

 ما مغز دستگاه كه شودمى روشن جا اين از و است گذارده

 .است اهميتى پر و پيچيده دستگاه چه
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 : شودمى تشكيل ممتاز بخش دو از اعصاب سلسله و مغز

 بدن اختيارى حركات تمام كه ارادى اعصاب سلسله بخش ـ4

 سرچشمه آن از... و زدن حرف كردن، نگاه رفتن، راه مانند ما

 .گيردمى

 اين مانند و معده و قلب حركات كه ارادى غير اعصاب ـ7

 يك افتادن كار از و كندمى رهبرى و اداره را دستگاهها

 ديگرى دستگاه يا قلب كه است كافى مغز بخش اين از گوشه

 .بيندازد كار از را

*** 
  

 مغز بخشهاى ترينعجيب از يكى
  

 يكى خالصه و است حافظه و شعور اراده، هوش، مركز «مخ»

 از بسيارى و باشدمى مغز بخشهاى ترينحساس از

 آن امثال و ترس و خشم همچون روحى، هاىالعملعكس

 .است آن به مربوط

 زنده باشد، سالم اعصابش ولى بردارند را جانورى مخ اگر

 از كلّى به را شعور و فهم اما ماندمى
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 اما بود دهزن مدّتى تا برداشتند، را كبوترى مخ. دهدمى دست

 كه اين با و دادنمى تشخيص ريختند،مى او جلو كه دانه

 قدر آن آوردنددرمى پروازش به اگر و خوردنمى بود گرسنه

 .بيفتد و كند برخورد مانعى به تا پريدمى

*** 
  

 است حافظه مغز، ديگر   انگيز  شگفت بخش
  

 انگيزشگفت چقدر حافظه قوه اين ايدكرده فكر هيچ آيا

 چه به شود گرفته ما از حافظه ساعت يك اگر و است

 !شد خواهيم گرفتار انگيزىغم سرنوشت

 دهد،مى تشكيل را ما مغز از كوچكى بخش كه حافظه مركز

 بايگانى خصوصيّاتش همه با را عمر دوران تمام خاطرات

 خصوصيّاتش داشته، ارتباط ما با كه شخصى هر است؛ كرده

 همه روحيات، و اخالق لباس، ،رنگ شكل، اندازه، نظر از را

 پرونده يك هر براى و كرده، نگهدارى خود، بايگانى در را

 لذا، است؛ داده تشكيل مخصوصى
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 از ما فكر شويم،مى روروبه شخص آن با كه اين مجرّد به

 يك و كشيده بيرون را او پرونده هاپرونده همه آن الى البه

 دستور ما هب سپس كند؛مى آن تمام روى فورى مطالعه

 اگر دهيم؛ نشان او برابر در العملىعكس چه كه دهدمى

 اما نماييم؛ تنفّر ابراز است دشمن اگر و احترام است دوست

 تقريباً كه گيردمى انجام سرعت با قدرى به كارها اين تمام

 .شودنمى احساس زمانى فاصله هيچ

 آنچه بخواهيم كه شودمى آشكارتر وقتى مسئله اين شگفتى

 وسيله به كاغذ روى ايم،كرده نگهدارى خود حافظه در را

 و اوراق شك بدون كنيم، ضبط نوار، روى يا و تصويرها

 انبار يك تواندمى كه دهدمى تشكيل را زيادى نوارهاى

 يك كشيدن بيرون براى كه اين تروعجيب كند؛ پر را بزرگ

 گانباي و مأمور زيادى عدّه آنها ميان از نوار يك يا تصوير

 به و سادگى به را كارها اين همه ما حافظه ولى است، الزم

 .دهدمى انجام سرعت

*** 
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 !آفريندمى شعور چگونه شعوربى طبيعت
  

 است شده نوشته زيادى كتابهاى آدمى مغز شگفتيهاى باره در

 و دبيرستانى كتابهاى در توانمى را آن از قسمتى كه

 دستگاه اين كرد، باور توانمى آيا كرد؛ مشاهده دانشگاهى

 ساخته اسرارآميز و پيچيده و دقيق و ظريف العاده فوق

 كه نيست چيزى اين از آورترشگفت! باشد شعوربى طبيعت

 ! بدانيم عقل خالق را عقلبى طبيعت

   : گويدمى مجيد قرآن
  7تُبْصِرُونَ أَفَالَ أَنْفُسِكُمْ فِى وَ... 
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 دهيد پاسخ و كنيد فكر

  

 داريد؟ خاطر به ديگرى مطالب انسان مغز شگفتيهاى باره در ـآيا1

 چه گوناگون، حوادث برابر در انسان مغز حفظ براى ـخداوند2

  است؟ برده كار به تدبيرهايى
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 هشتم درس

  

  

 شگفتى دنيا يك

 كوچك پرنده يك در

  
  
  

 هنوز كه خود تن بزرگ كشور از خواهيممى درس اين در

 هر در و آييم بيرون ايم،نگشته را آن شهر هفت از كوچه يك

 نظام از هايىنمونه و بزنيم سرى سرعت به كنار و گوشه

 : برداريم موجودات انگيزشگفت

 را استثنايى پرنده يك دوزيم؛مى شب تيره آسمان به نگاهى

 اسرارآميزى شبح همچون ظلمت هاىپرده الىالبه در

 طعمه كردن پيدا براى سو هر به تمام شجاعت با كه بينيممى

 .است پرواز در خويش

 كه است «خفاش يا پره شب» همان پرنده، اين
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 از شب تاريكى دل در پروازش اما است عجيب چيزش همه

 .ترعجيب همه

 مانع، با برخورد بدون شب تاريكى در شخفّا سريع حركت

 مطالعه آن باره در قدر هر كه است انگيزشگفت قدرى به

 .آيدمى دست به اسرارآميز پرنده اين از اىتازه اسرار شود

 حركت شجاعتى و سرعت همان با تاريكى ميان در پرنده اين

 اگر مسلماً و آفتاب؛ دل در تندپرواز كبوتر كه كندمى

 به دست خيلى نداشت موانع وجود از اطالع راىب اىوسيله

 .كردمى حركت عصا

 را آن كه خم و پرپيچ و باريك و تاريك تونلى در را او اگر

 خمها و پيچ تمام از سازند، رها باشند آغشته دوده به

 برخورد تونل ديوار به بار يك حتى كه اين بدون گذردمى

 عجيب وضع اين. بنشيند او بال روى دوده اىذره و كند

 خاصيّت شبيه است او وجود در خاصيّتى معلول خفّاش

 .رادار

 آن وضع به تا شويم آشنا رادار دستگاه با كمى بايد جا اين در

 .ببريم پى خفّاش كوچك وجود در

 باره در سخنى صوت، بحثِ در فيزيك، در
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 كه هستند امواجى همان امواج اين است؛ صوت ماوراء امواج

 قادر انسان گوش كه است زياد قدرى به اآنه طول و تناوب

 صوت ماوراءِ را آنها جهت همين به و نيست آنها درك به

 .نامندمى

 قوى فرستنده مبدأ يك وسيله به را امواجى چنين كه هنگامى

 كه همين ولى روندمى پيش جا همه امواج اين كنند، ايجاد

 ره يا دشمن هواپيماى مانند) مانعى به فضا از نقطه دريك

 بخورد ديوار به كه توپى مانند كند برخورد( ديگر مانع

 و كوه يك برابر در ما كه صدايى مانند درست گردند؛بازمى

 بازگشت زمانى فاصله مقدار از و دهيممى بلند ديوار يك يا

 .كرد گيرىاندازه دقيقاً را مانع آن فاصله توانمى امواج اين

 هدايت رادار دستگاه يلهوس به كشتيها، و هواپيماها از بسيارى

 پيدا براى نيز و روندمى بخواهند مقصدى هر به و شوندمى

 .كنندمى استفاده رادار از دشمن كشتيهاى و هواپيماها كردن

 دستگاهى كوچك پرنده اين وجود در گويندمى دانشمندان

 اين به دارد، وجود رادار شبيه
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 همان در و درآوريم پرواز به اطاقى در را آن اگر كه نشان

 قابل امواج به را ماوراءِصوت امواج كه ميكروفونى لحظه

 در گوشخراشى همهمه اندازيم، كار به كند،مى تبديل شنيدن

 امواج مرتبه 53 الى 33 ثانيه هر در و افتاد خواهد راه به اطاق

 .شودمى شنيده خفاش از صوت ماوراءِ

 كدام وسيله به امواج اين كه آيدمى پيش سؤال اين ولى

 كدام، او فرستنده دستگاه يعنى آيدمى وجود به خفاش عضو

 است؟ كدام او گيرنده دستگاه و

 وسيله به امواج اين: گويندمى سؤال اين پاسخ در دانشمندان

 سوراخهاى طريق از و ايجاد خفاش حنجره نيرومند عضالت

 دستگاه او بزرگ گوش و شود،مى فرستاده بيرون او بينى

 .گرددبازمى كه است جىاموا گيرنده

 مديون خود شبانه سياحتِ و سير در خفاش بنابراين،

 با «ژورين» نام به روسى دانشمند يك و است خود گوشهاى

 بردارند را خفاش گوشهاى اگر كه كرده ثابت تجربياتى

 بدون تواندنمى
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 چشم اگر كه حالى در كند، پرواز تاريكى در مانع به برخورد

 خواهد انجام مهارت كمال با او حركت دارند،بر كلّى به را او

 و خود، چشم با نه بيندمى خود گوش با خفاش يعنى، يافت؛

 (كنيد دقت! )است عجيبى چيز اين

 چه را انگيزحيرت و عجيب دستگاه دو اين بينديشيد اكنون

 و آورده وجود به پرنده اين ناچيز و كوچك جثّه در كسى

 بتواند كه است داده تعليم او به چگونه را آنها از استفاده طرز

 حركات در كه فراوانى خطرات از مطمئن وسيله اين پناه در

 چه راستى! ... بماند مصون اوست روى پيش در اششبانه

 !كسى

 را عملى چنين شعور، و عقل فاقد طبيعتِ است ممكن آيا

 هاىهزينه با بزرگ دانشمندان كه را دستگاهى و دهد انجام

 !دهد قرار او وجود در سادگى اين به دسازنمى زياد

 ز نقشى دلويز، چنين كآرد          است آفريدگارى آن ستايش شايسته

 طينى و ماء

*** 
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 كه مفصلى خطبه ضمن در البالغهنهج در 7 على مؤمنان امير

   : فرمايدمى كرده بيان خفاش آفرينش پيرامون
 لِكُلِِّ آلْبَارِءِ فَسُبْحَانَ... دُجُنَّتِهِ سَقِلِغَ فِيهِ الْمُضِىِّ مِنَ تَمْتَنِـعُ لَ

   :  مِثَالٍ غَيْرِ عَلَى شَىْءٍ
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 دهيد پاسخ و كنيد فكر

  

 داريد؟ ديگرى جالب اطالعات چه پرهشب آفرينش ارهب ـدر1

 طرز حتى و او شدن داربچه طرز و پره،شب بالهاى دانيدمى ـآيا2

 كامالً پرنده يك يعنى، دارد؟ فرق ديگر حيوانات با او خواب

 !است استثنايى
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 نهم درس

  

  

  

 گلها و حشرات دوستى

  

  

  

 گرمى به رو كمكم هوا كه بهار روزهاى از روز يك در

 بزنيد؛ زيبا و سرسبز مزارع و باغها به سرى رود،مى

 عسل، زنبوران كوچك، حشرات از زيادى هاىدسته

 كه بينيدمى را ريز هاىپشه و ها،پروانه طاليى، مگسهاى

 اين روى از دوند؛مى طرف هر به صدا و سر بدون و آهسته

 به شاخه اين از و روندمى ديگرى گل سراغ به برخاسته گل

 .كنندمى پرواز ديگر شاخه آن

 يك مانند مرموزى نيروى گويا كه كارند، و فعاليت گرم چنان

 فرمان آنها به مرتباً و ايستاده آنها سر باالى جدّى كارفرماىِ

 پاهاى و بالها. دهدمى
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 كه كارگرانى قيافه گلهاست، رنگ زرد گرد به آغشته كه آنها

 خود كارگاه در جدّيّت و عالقه با و پوشندمى كار لباس

 .است داده آنها به كارند، به مشغول

 به مأموريت اين! دارند مهمى كار و مأموريت هم راستى

 باره اين در «برتن لئون» پروفسور كه است بزرگ قدرى

 : گويدمى

 از ما سبدهاى حشرات وجودبى كه داندمى كسى كمتر»

 «...ماند خواهد خالى ميوه

 براى»:  كه كنيممى اضافه او گفته به را ملهج اين ما و

 و سرسبزى و طراوت آن ما مزارع و باغها بعد، سالهاى

 «!داد خواهد دست از كلّى به را خرمى

 و هاميوه دهندگان پرورش واقع در حشرات بنابراين،

 .هستند گلها بذر كنندگانتهيه

 حياتى عمل ترينحساس كه اين براى چرا؟ پرسيدمى حتماً

 اين البد. گيردمى انجام آنها كمك به لقاح عملِ يعنى گياهان

 حيوانات از بسيارى مانند گلها كه ايدشنيده كنون تا را نكته

 ميان پيوند و تلقيح تا كه هستند ماده و نر قسمت دو داراى

 آنها
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 دست به ميوه آن دنبال به و دانه و تخم نگيرد، صورت

 .آمد نخواهد

 و حسّ كه گياه مختلف قسمتهاى كه يداكرده فكر هيچ ولى

 چگونه و شوندمى جذب هم سوى به چگونه ندارد حركتى

 هستند( اسپرماتوزوئيد) مرد نطفه حكم در كه نر هاىگرده

 تركيب دارند را( اوول) ماده نطفه حكم كه تخمكها با

 شود؟مى فراهم آنها ميان ازدواج مقدمات و گردندمى

 و شده واگذار حشرات عهده به اردمو از بسيارى در كار اين

 .بادها عهده به هم مواردى در

 نيست كنيممى خيال ما كه سادگى همين به موضوع اين ولى

 خواستگارى به كه بركت پر و ميمون و مبارك ازدواج اين و

 وماجراى تشريفات و تاريخچه گيرد،مى صورت حشرات

 از اينجا در را آن فراز يك كه دارد انگيزىشگفت و طوالنى

 .گذرانيممى شما نظر
  

 صميمى و قديمى دوست دو
  

 اين به مطالعاتى از پس طبيعى علوم دانشمندان
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 دوم دوران دوم نيمه در گلها و گياهان كه اندرسيده نتيجه

 همين در كه اين عجب و اند؛آمده وجود به شناسىزمين

 طول در هميشه دو، اين و شدند پيدا نيز حشرات دوران،

 و صميمى دوست دو صورت به آفرينش، ماجراى پر ريختا

 .اندبوده يكديگر وجود مكمل و كرده زندگى باوفا

 دوستان كام كردن شيرين و محبت جلب براى گلها

 خود بُن در طعمىخوش بسيار شيرينى يعنى نوش هميشگى،

 كردن جا به جا براى حشرات كه هنگامى و اندكرده ذخيره

 قدم بارورى و لقاح مقدمات آوردن فراهم و نر هاىگرده

 به را شيرينى اين شوند،مى وارد گل درون به و كرده رنجه

 پر و مخصوص قند اين گذارند؛مى آنها اختيار در رايگان

 را آنها كه است طعمخوش حشرات ذائقه در قدرى به ارزش

 !كشاندمى خود سوى به اختياربى

 مطبوع عطر و زيبا رنگ كه معتقدند شناسانگياه از اىعده

 دارند، گلها سوى به حشرات جلب در مهمى نقش نيز گلها

 روى كه مختلفى آزمايشهاى
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 را رنگها آنها كه كندمى ثابت آمده عمل به عسل زنبوران

 .كنندمى درك را گلها بوى و دهندمى تشخيص

 آرايندمى حشرات براى را خود كه هستند گلها اين واقع در

 و ذوق با هاىپروانه كه طورى به ،كنندمى خوشبو و

 آنها كشانند؛مى خود سوى به را، سليقه خوش عسل زنبوران

 مقدمات زودى به و پذيرفته را دعوت اين باز آغوش با هم

 همين و خورند؛مى هم را آن شيرينى و ساخته فراهم را كار

 حشرات غذاى ترينعالى كه است مخصوص قند و شيرينى

 عسل شد، انباشته هم روى كه گامىهن و شودمى محسوب

 گلها سراغ به كه موقعى حشرات زيرا دهد؛مى تشكيل را

 مقدار و خورندمى را شيرينى اين از مقدارى آيندمى

 خود النه در برده خود همراه پررو، مهمانهاى مانندِ را بيشترى

 !كنندمى ذخيره

 رقرا متقابل منافع اساسِ بر كه دوستى و محبّت پيمان اين

 .بود خواهد و بوده حشرات و گلها بين همواره دارد



76 

 

  
   توحيد از درسى

 زندگى در را انگيزشگفت نكات اين انسان كه هنگامى

 : پرسدمى خود از اختياربى كند،مى مطالعه گلها و حشرات

 حشرات و گلها ميان كسى چه را دوستى و محبت پيمان اين

 است؟ بسته

 گلها به كه را طعموشخ نوش و مخصوص شيرينى اين

 داده؟

 گلها به كسى چه را مطبوع عطر اين و زيبا و جالب رنگ اين

 كند؟ دعوت خود سوى به را حشرات كه بخشيده

 عسل، زنبورهاى ها،پروانه حشرات، ظريف اندام و پاها اين

 گرده انتقال و نقل براى تا داده آنها به كه را، طاليى زنبوران

 ند؟باش آماده و مجهز گلها

 نهندمى خاصى گل نوع يك سوى به رو مدتى زنبوران چرا

 جهان در حشرات و هاگل زندگى و حيات تاريخ چرا و

 گردد؟مى آغاز هم با آفرينش
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 كند باور تواندمى ـ باشد لجوج هم قدر هر ـ كس هيچ آيا

 گرفته؟ صورت قبلى طرح و نقشه بدون جريانها همه اين كه

 هاىصحنه اين خود به خود طبيعى شعوربى قوانين و

  است؟ آورده وجود به را انگيزحيرت

 ...هرگز نه

   : گويدمى مجيد قرآن
 وَمِنَ بُيُوتاً آلْجِبَالِ مِنَ آتَّخِذِي أَنِ آلنَّحْلِ إِلَى رَبُّكَ وَأَوْحَى
 لَسُبُ فَاسْلُكِي آلثَّـمَرَاتِ كُلِّ مِن كُلِي ثُمَّ*  يَعْرِشُونَ وَمِمَّا آلشَّجَرِ
  9...ذُلُالً رَبِّكِ
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 دهيد پاسخ و كنيد فكر

  

 دارد؟ اىفايده چه آنها بوى و رنگ و گلها نبُ ـشيرينى1

 دانيد؟مى چه عسل زنبوران زندگى شگفتيهاى ـاز2
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 دهم درس

  

  

 جهان   در

 كوچكها نهايتبى

  
  
  

 پرورش آفرينش جهان اين شگفتيهاى الى البه در ما چون

 بسيار جهت همين به كنيم،مى عادت آنها به و يابيممى

 غافل آن انگيزشگفت وجوداتم اهميت از كه شودمى

 : نمونه عنوان به مانيممى

 زندگى ما اطراف در كوچكى بسيار حشرات و حيوانات ـ4

 دو يكى اندازه به شايد اينها از بعضى جثّه كه كنند،مى

 بزرگ حيوان يك همانند حال اين با نيست، بيشتر ميليمتر

 و هوش و مغز حتى و گوش و چشم و پا و دست داراى

 .هستند گوارش دستگاه و اعصاب سلسله

 ميكروسكوپ زير در را مورچه يك مغز اگر
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 بينيممى كنيم دقت آن انگيزحيرت ساختمان در و بگذاريم

 كه مختلف بخشهاى دارد؛ جالبى و عجيب ساختمان چه كه

 در هستند مورچه كوچك اندام از قسمتى فرمانده كدام هر

 وضع در گرگونىد كمترين و اند؛شده چيده يكديگر كنار

 .كندمى فلج را او بدن از قسمتى آنها،

 يك سر از قطعاً كه كوچك مغز اين در است اين عجيب

 و ذكاوت و هوش دنيا يك است، تركوچك بسيار سنجاق

 از جمعى كه طورى به است، شده نهفته هنر و ذوق و تمدّن

 وضع در مطالعه براى را خود عمر از دراز ساليان دانشمندان

 انگيزحيرت و جالب نكات و كرده صرف حيوان اين ىزندگ

 .اندكرده آورىجمع ما براى خود كتابهاى در را آن

 چنين در را وذوق ذكاوت و هوش همه اين كه كسى آيا

 كه باشد طبيعتى تواندمى است، كرده جمع كوچكى موجود

 !ندارد ذكاوت و هوش سوزنى سر اندازه به

*** 
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 موجودى ترينكوچك دانيممى ـ اتم اسرارآميز دنياى در ـ7

 قدرى به اتم. است آن اجزاى و اتم شده، شناخته كنون تا كه

 كاهى اصطالح به كه ميكروسكوپها نيرومندترين كه است ريز

 .است عاجز آن ديدن از دهدمى نشان كوه را

 قدر همين است، كوچك چقدر اتم بدانيد خواهيدمى اگر

 اتم زمين، روى نفرات تمام زا بيش آب، قطره يك كه بدانيد

 سيم يك از سانتيمتر يك پروتونهاى بخواهيم اگر و. دارد

 هر در و بگيريم كمك هم نفر هزار از و بشماريم را نازك

 اختالف به) سال 333 تا 33 كنيم، جدا را آنها از يكى ثانيه

 .بشماريم را آنها همه تا بمانيم بيدار بايد روز و شب( اتمها

 دارد، اتم اندازه اين نازك سيم سانتيمتر يك يديمفهم كه حاال

 منظومه و كهكشانها و هوا و آب زمين، و آسمان كنيد فكر

 آن تصور از بشر فكر آيا دارد؟ اتم اندازه چه ما شمسى

 آنها حساب از سر كسى جهان آفريننده جز و شودنمى خسته

 آورد؟مى بيرون
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 دهندمى توحيد درس اتمها
  

 از و امروز علمى مباحث ترينمهم از شناسىاتم

 توحيد درس ما به ريز موجود اين. آنهاست انگيزتريننشاط

 جلب قسمت چهار همه از بيش اتم جهان در زيرا دهد؛مى

 : كندمى توجه
  
 شده كشف عنصر صد از بيش كنون تا ـ العادهفوق نظام ـ1

 به و شده شروع يك از تدريج به آنها الكترونهاى تعداد كه

 هرگز عجيب نظام اين. پذيردمى پايان صد از باالتر

 .باشد شعور بدون عوامل مولود تواندنمى
  
 را يكديگر مخالف الكتريسته دو دانيممى ـ قوا تعادل ـ2

 منفى الكتريكى بار كه الكترونها بنابراين، كنند؛مى جذب

 را يكديگر بايد دارد، مثبت الكتريكى بار كه هسته و دارند،

 .كنند جذب

 هسته، دور به الكترونها گردش دانيممى ديگر طرف از و

 بنابراين، آورد؛مى وجود به( مركز از گريز) دافعه نيروى

 دور اتم محيط از را الكترونها خواهدمى مركز از گريز نيروى

 تجزيه اتم و سازد،
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 و كند جذب را الكترونها خواهدمى جاذبه نيروى و گردد؛

 .سازد نابود را اتم

 و جاذبه نيروى دقيق، حسابى با چگونه ديد بايد كه اينجاست

 نه و كنندمى فرار الكترونها نه كه شده تنظيم اتمها در دافعه

 خود حركت به تعادل حال در هميشه بلكه شوند،مى جذب

 و كور طبيعت را تعادل اين است ممكن آيا دهند؛مى ادامه

 !باشد آورده وجود به كر
  
 الكترونهاى اتمها، از بعضى گفتيم ـ خود مسير در كدام هر ـ3

 مدار يك در الكترونها همه اينكه نه ولى دارند متعددى

 اين سال ميليونها و متعدّد، مدارهاى در بلكه كنند، حركت

 با خود مرز در كدام هر معين هاىفاصله در الكترونها

 .دهد رخ آنها ميان تضادى اينكه بدون حركتند، در سرعت

 با گردش و معين مدارهاى در آنها از يك هر دادن ارقر آيا

 !است ساده موضوع زاحيرت نظام
  
 ببريد پى اتم نيروى عظمت به اينكه براى ـ اتم عظيم نيروى ـ4

 :  كه بگيريد نظر در فقط
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 يك مكزيك علفِ و آب بى صحراى در 4416 سال در

 يك روى اتمى كوچك بسيار بمب شد؛ انجام اتمى آزمايش

 كرد آب را فوالدى برج انفجار، از پس شد؛ رها فوالدى جبر

 هنگامى برخاست؛ مهيبى صداى و برق و نمود بخار سپس و

 .نبود آن از اثرى آمدند آن سراغ به دانشمندان كه

 پرتاب ژاپن كشور روى بر كوچك بمب دو سال، همين در

 شهر روى ديگرى و «ناكازاكى» شهر روى يكى شد؛

 .«هيروشيما»

 شدند مجروح مقدار همين و نابود نفر هزار 23 اول هرش در

 مقدار همين و تلفات نفر هزار 13 الى 33 دوم شهر و

 آمريكا برابر در بالشرط تسليم ناچار ژاپن كه داشت مجروح

 .شد

 به را انسان كه نيست كافى اتم دانه يك اسرار مطالعه تنها آيا

 اتمهاى تعداد به كه گفت توانمى لذا، كند؛ آشنا آن آفريدگار

 .داريم خدا وجود بر دليل جهان،

   : گويدمى مجيد قرآن
 أَقْالَمٌ شَجَرَةٍ مِن آلَْرْضِ فِي مَا أَنَّ وَلَوْ
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  11...آللَّهِ كَلِمَاتُ نَفِدَتْ مَّا أَبْحُرٍ سَبْعَةُ بَعْدِهِ مِن يَمُدُّهُ وَآلْبَحْرُ
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 دهيد پاسخ و كنيد فكر

  

 دانيد؟مى ديگرى چيزهاى مورچگان زندگى اسرار از ـآيا1

 ترسيم سياه تخته روى را اتم يك ساختمان نقشه توانيدمى ـآيا2

 كنيد؟
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 بـراى تكميلى بحث يك

 دهـم درس   

  

 است شكوه پر چه

 خدا صفات

  

  

 او صفات
  

 به بردن پى يعنى خدايابى، كه اندازه همان به باشيد هوش به

 آسان و سهل آفرينش جهان اسرار مطالعه طريق از خدا وجود

 احتياج فراوان احتياط و دقت به خدا صفات شناسايى است،

 .دارد

 هيچ دخداون زيرا، است؛ روشن آن دليل چرا؟ پرسيدمى البد

 ندارد؛ شباهت ايمشنيده و ايمديده آنچه و ما با چيزش

 تمام نفى خداوند، صفات شناسايى شرط نخستين بنابراين،

 به او نكردن تشبيه يعنى مقدس، ذات آن از مخلوقات صفات

 طبيعت عالم محدود موجودات از يك هيچ
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 ما زيرا، كشد؛مى باريكى جاى به كار كه اينجاست و است؛

 بوده؛ طبيعت با ما تماس ايم؛شده بزرگ طبيعت، اين دل در

 مقياسهاىِ با را چيز همه داريم ميل لذا، ايم؛گرفته انس آن با

 .بسنجيم آن

 جسم خواص و جسم ايم،ديده چه هر ما ديگر، عبارت به

 معينى مكان و زمان داراى كه موجوداتى يعنى، است؛ بوده

 حال، اين با اند؛داشته مخصوصى اشكال و ابعاد اند؛بوده

 عين در و مكان، نه و زمان نه دارد، جسم نه كه خدايى تصوّر

 نظر هر از و دارد، احاطه مكانها و زمانها تمام به حال

 با كه دارد احتياج يعنى، دشوار؛ است كارى است، نامحدود

 .برداريم گام راه اين در دقت

 ذات تحقيق به ما كه است الزم بسيار نكته اين يادآورى اما

 داشته نبايد هم را آن انتظار و برد، نخواهيم پى هرگز خدا

 داشته انتظار كه ماندمى اين به انتظارى چنين زيرا باشيم؛

 يا دهيم، جاى كوچكى ظرف در را بيكرانى اقيانوس باشيم

 بيرون جهان تمام از است، مادر شكم درون در كه فرزندى

 !است ممكن چيزى چنين آيا گردد، خبر با
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 را انسان است ممكن كوچك لغزش يك كه اينجاست و

 در و اندازد دور به خداشناسى اصلى جاده از فرسنگها

 دقت. )سازد سرگردان پرستى مخلوق و پرستىبت سنگالخ

 (كنيد

 صفات با خدا، صفات باشيم متوجه بايد كه اين خالصه

 !نكنيم مقايسه هرگز مخلوقات،
  

  جالل و جمال صفات
  

 صفات: كنندمى تقسيم دسته دو به را خدا فاتص معموالً

 سلبيه صفات و داراست را آنها خداوند آنچه يعنى ثبوتيه

 .است منزه آنها از خداوند آنچه يعنى

 چند داراى خداوند ذات كه آيدمى پيش سؤال اين اكنون و

 است؟ صفت

 و پايانبى نظر يك از خدا صفات:  كه است اين آن پاسخ

 زيرا شود؛مى خالصه صفت يك در رىنظ از و نامحدود

 كرد خالصه زير جمله در توانمى را خدا ثبوتى صفات تمام

: 
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 تمام داراى و جهت، هر از نامتناهى است ذاتى خدا ذات

 .كماالت

 : گرددمى خالصه جمله اين در نيز سلبى صفات  مقابل در

 .ندارد نقصان نظر هيچ از خدا ذات

 دارند؛ درجات نقايص و تكماال چون ديگر، نظر از ولى

 تصوّر توانمى را نقص نهايتبى و كمال نهايتبى يعنى،

 و ثبوتى، صفات نهايتبى خداوند گفت توانمى لذا، نمود؛

 او شود تصور كمالى هر زيرا، دارد؛ سلبى صفات نهايت بى

 است؛ پيراسته آن از خداوند شود، تصور نقصى هر و دارد؛

 .است نامحدود وند،خدا سلبى و ثبوتى صفات پس
  

 خداوند صفات ترينمعروف
  

 شعر در كه است همان خداوند ثبوتى صفات مشهورترين

 :  است شده آورىجمع زير معروف

 پس ازلى و قديم هم         مُدرك و مُريد و است حىّ و قادر و عالِم

 صادق متكلِّم
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 .داندمى را چيز همه يعنى است؛ عالم خداوند ـ4

 .تواناست چيز همه بر يعنى ت؛اس قادر  ـ7

 است كسى زنده موجود زيرا است؛ زنده يعنى است؛ حىّ ـ3

 و است عالم هم خداوند چون و قدرت؛ هم دارد، علم هم كه

 .است زنده بنابراين، قادر، هم

 كارهاى در و باشدمى اراده صاحب يعنى است؛ مريد ـ1

 و هدف داراى دهد،مى انجام هركارى و نيست مجبور خود

 بدون زمين و آسمان در چيزى كمترين و است حكمت

 .نيست هدف و فلسفه

 كند؛مى درك را چيز همه يعنى است؛ مدرك خداوند ـ6

 چيز همه از و شنود؛مى را صداها همه و بيند؛مى را همه

 .است خبر با و آگاه

 او وجود و بوده هميشه يعنى است؛ ازلى و قديم خداوند ـ5

 به و جوشد؛مى ذاتش درون از اشهستى زيرا ندارد؛ آغازى

 كه كسى زيرا هست؛ هم جاودانى و ابدى دليل، همين

 .ندارد معنا او براى نيستى و فنا اوست، خود از اشهستى
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 هوا در را صدا امواج تواندمى يعنى است؛ متكلّم خداوند ـ2

 خداوند كه اين نه بگويد؛ سخن خود پيامبران با و كند ايجاد

 .باشد داشته حنجره و ولب زبان

 عين و راست گويدمى چه هر يعنى است؛ صادق خداوند ـ9

 يا و است نادانى و جهل از يا گفتن دروغ زيرا است؛ واقعيت

 محال تواناست، و دانا كه خداوندى است؛ ناتوانى و ضعف از

 .بگويد دروغ است

*** 

 :  است جمع زير شعر در او سلبى صفات معروفترين و

 معانى، و است شريك بى         محل نه مرئى نه جسم، و ودب مركِّب نه

  خالق دادن غنى تو

 اين در زيرا ندارد؛ تركيبى اجزاى يعنى نيست؛ مركّب ـ4

 او كه حالى در كرد،مى پيدا خود اجزاى به احتياج صورت

 .ندارد چيز هيچ به احتياج

 و متغيّر و محدود جسمى هر زيرا ؛ نيست جسم خداوند ـ7

 .است ذيرفناپ
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 ديده اگر زيرا شود؛نمى ديده يعنى نيست؛ مرئى خداوند ـ3

 .فناپذير و محدود و بود جسم شد،مى

 محل به نيازمند تا نيست جسم زيرا ندارد؛ محل خداوند ـ1

 .باشد

 موجود بايد داشت، شريك اگر زيرا ندارد؛ شريك خداوند ـ6

 هر از نامحدود موجود دو شراكت چون باشد، محدودى

 نشانه جهان، اين قوانين وحدت بعالوه نيست؛ ممكن جهت

 .اوست يگانگى

 نيازبى و غنى بلكه نيست؛ نيازمند و محتاج خداوند ـ5

 همه و قدرت و علم نظر از پايانبى وجود يك زيرا است؛

 .ندارد كمبودى چيز،

   : گويدمى مجيد قرآن
  11...شَيْءٌ كَمِثْلِهِ لَيْسَ
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 دهيد پاسخ و كنيد فكر

  

 داريد؟ او نداشتن شريك و خدا يگانگى بر ديگرى دليلهاى ـآيا1

 بعضى و قائلند گانهسه خدايان مذاهب، از بعضى ايدشنيده ـآيا2

 مذهب؟ كدام دوگانه؟
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           ... يَسْتَمِعُونَ نَعِبَادِالَّذي فَبَشِّرْ ـ4

            ... يَلْبِسُوا لَمْ وَ آمَنُوا أَلَّذِينَ ـ7

             ... آلْفُلْكِ فِى رَكِبُوا فَإِذَا ـ1

                       ...إِلَيْهِ أَقْرَبُ نَحْنُ وَ ـ1

               ...آلْغَرَقُ أَدْرَكَهُ إِذَا حَتَّى ـ6

          ... آلَْفَاقِ فِي آيَاتِنَا سَنُرِيهِمْ ـ6

      تُبْصِرُونَ أَفَالَ نْفُسِكُمْأَ فِى وَ...  ـ2

           ... آلنَّحْلِ إِلَى رَبُّكَ وَأَوْحَى ـ9

              ... آلَْرْضِ فِي مَا أَنَّ وَلَوْ ـ4

                  ...شَيْءٌ كَمِثْلِهِ لَيْسَ ـ49
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    ناشر تقاضاى  
  

 كتاب اين مورد در پيشنهاد هرگونه براى

 :  فرماييد مكاتبه زير نشانى با

  222 پالك ـ شهدا خيابان ـ قم

 جوان نسل انتشارات

  

  

  

  


