
زها�یی دار یـم؟ ان چه چ�یی  منت�رش
یگ

در کتاب کنکور دین و زند�

بخش اول کت�اب، بخش 
ای�ن  در  اس�ت.  تس�ت 
قسمت به اندازءه کافی )نه 
کم ن�ه زیاد( تس�ت قرار 
داده ایم و برای هر مطلب 
حداقل دو تست در کتاب 
می بینی�د. این تس�ت ها 
کامالً  استاندارد و مطابق با 
ساختار تست های کنکور 
سراسری هستند. در واقع 
از تست های سلیقه ای که 
مش�ابه آن ها را در کنکور 
سراسری نمی بینید، پرهیز 
کرده ای�م تا حج�م کتاب 

زیاد نشود.

ای�ن کتاب ش�امل تس�ت های 
کنکوره�ای سراس�ری، کان�ون 

فرهنگی آموزش و تألیفی است.

ه�ر درس ب�ا یک »س�ردرس« 
ش�روع می شود که در آن، پایه، 
نام و شمارءه درس و هم چنین دو 
کادر برای آدرس دهی درس نامه 
و پاسخ نامءه تست های آن درس 

وجود دارد.



قسمت سوم کتاب درس نامه 
اس�ت. درس نامه ه�ای این 
کتاب تمام نکات الزم برای 
پاس�خ دادن به تس�ت های 
کنکور را دارد؛ نه بیش�تر و 

نه کم تر.

درس نام�ءه ه�ر درس ب�ا ی�ک 
»سردرس« ش�روع می شود که 
در آن پایه، اسم و شمارءه درس 

نوشته شده است.

تم�ام آی�ات و احادی�ث کتاب را 
به ط�ور کام�ل و دقیق بررس�ی 
کرده ای�م و مفاهی�م و پیام ه�ای 
آن ها را برایتان نوش�ته ایم و اگر 
آی�ه یا حدیثی مرتبط ب�ا آن آیه 
در کتاب ه�ای ده�م، یازده�م و 
دوازده�م وجود داش�ته باش�د، 
در کن�ار آن آورده ایم. هم چنین 
روابط علت و معلولی در جاهایی 

که نیاز بوده آورده شده است.

با این تیترها پاس�خ تس�ت های 
درس های مختل�ف را از هم جدا 
می کنیم.  همان طور که  می بینید، 
در این تیترها پایه، شماره و اسم 

درس قرار گرفته است.

بخش دوم کتاب، پاسخ های 
است.  تس�ت ها  تشریحی 
پاسخ ها را طوری نوشته ایم 
که به کم�ک آن ه�ا کامالً 
تس�ت ها را یاد بگیرید. در 
جاهایی ک�ه نیاز بوده دلیل 
نادرستی سایر گزینه ها هم 
بررسی شده است. هم چنین 
برای توجه بیشتر به بعضی 
مطال�ب، آن ه�ا را در قالب 
توجه آورده ایم  و نکته ها را 
هم در کادرهایی مش�خص 
کرده ایم که به یادگیری کامل 

شما منجر شود.

در درس نامه به طور هدفمند و به 
دور از اف�راط و تفریط از جداول 
و نموداره�ا اس�تفاده کردیم تا 
مطالب بهتر دسته بندی شود که 

به یادگیری شما کمک کند.



درس نامه
    

پاسخ نامه
    

تست
 

249   157   8  درس 1: هدف زندگی  

252   159   12  درس 2: پر پرواز  

255   162   17  درس 3: پنجره ای به روشنایی  

257   165   21  درس 4: آیندٔه روشن  

260   169   26  درس 5: منزلگاه بعد  

262   172   30  درس 6: واقعیت بزرگ  

265   174   34  درس 7: فرجام کار  

268   177   38  درس 8: آهنگ سفر  

271   179   41  درس 9: دوستی با خدا  

273   181   46  درس 10: یاری از نماز و روزه  

276   184   51  درس 11: فضیلت آراستگی  

279   186   54  درس 12: زیبایی پوشیدگی  

درس نامه
    

پاسخ نامه
    

تست
 

281   188   57  درس 1: هدایت الهی  

284   190   61 درس 2: تداوم هدایت  

287   194   67  درس 3: معجزٔه جاویدان  

290   196   71 درس 4: مسئولیت های پیامبر④  

294   199   76  درس 5: امامت، تداوم رسالت  



297   203   82  درس 6: پیشوایان اسوه  

302   205   86  درس 7: وضعیت فرهنگی، اجتماعی و ...  

304   208   91  درس 8: احیای ارزش های راستین  

307   210   95  درس 9: عصر غیبت  

312   213   101  درس 10: مرجعیت و والیت فقیه  

316   216   106  درس 11: عّزت نفس  

319   219   109  درس 12: پیوند مقدس  

پاسخ نامه
    

تست
    

درس نامه
 

323   221   113  درس 1: هستی بخش  

326   223   117  درس 2: یگانٔه بی همتا  

329   226   121  درس 3: توحید و سبک زندگی  

332   229   125  درس 4: فقط برای تو  

336   232   129  درس 5: قدرت پرواز  

340   235   134  درس 6: سنت های خداوند در زندگی  

344   239   139  درس 7: بازگشت  

347   241   143  درس 8: زندگی در دنیای امروز و ...  

351   243   147  درس 9: پایه های استوار  

354   245   152  درس 10: تمدن جدید و مسئولیت ما  

359  پاسخ نامٔه کلیدی  



113 سسر د س 1 سشد شخب  تسه

درس نامه� این درس را
در صفحه� 323 بخوانید.

پاسخ نامه� این درس را
در صفحه� 221 بخوانید.

)انساین خارج 98(9 994 پیامبراکرم④کدامموردرابرترینعبادتمعرفینمودهاند؟ 
2( گرایش به خداوند و تمسک به او 1( اندیشیدن مداوم دربارءه خدا و قدرت او 

4( رسیدن به حضور قائم در حال پیروی از او  3( بیان سخن حق در مقابل سلطان ستمگر 
برگوباراندیشهایکهدردلوقلبانسانریشهمیدواند،بهچهصورتظاهرمیگرددوثمرءهآنچیست؟9 995

1( بذری که در ذهن جوانه می زند. ـ همواره، برترین عبادت محسوب می گردد.
2( بذری که در ذهن جوانه می زند. ـ امید به آینده ای زیباتر را نوید می بخشد.
3( اعمالی که انسان انجام می دهد. ـ همواره برترین عبادت محسوب می گردد.
4( اعمالی که انسان انجام می دهد. ـ امید به آینده ای زیباتر را نوید می بخشد. 

)خارج 90 ـ با تغییر(9 996 »نیازذاتیپدیدههادرموجودشدنوبقا«ازدقتدرکدامعبارتشریفهمفهوممیگردد؟ 
2( »َو اللُّٰه ُهَو الَغِنیُّ الَحمیُد« 1( »یا ایَُّها النّاُس اَنُتُم الُفَقراُء ِالَی اللِّٰه«  

4( »اللُّهمَّ ال تَکلْنی إلی نَفسی طَرفََة َعیٍن اَبَداً«  3( »ما َراَیُت شیئاً ِااّل و َراَیُت اللَّٰه قبله و بعده و معه« 
)هنر 94(9 997 باتوجهبهحدیثشریف»ال َتَفکَّروا فی ذاِت اللّٰه ...«پیامبرگرامیاسالم④فرمودنددربارءهچهچیزیفکرنکنیدوعّلتآنچیست؟ 

1( چیستی خداوند ـ چون شناخت صفات و ویژگی های خداوند امکان پذیر نیست.
2( هستی خداوند ـ چون شناخت صفات و ویژگی های خداوند امکان پذیر نیست.

3( چیستی خداوند ـ چون الزمءه شناخت هر چیز احاطه بر آن است.
4( هستی خداوند ـ چون الزمءه شناخت هر چیز احاطه بر آن است. 

)زبان 98(9 998 اگرسؤالشود»آیامیتوانیمبهذاتخداپیببریم؟«پاسخماکداماستودلیلآنچیست؟ 
2( مثبت ـ ذات و صفات خداوند یکی است. 1( منفی ـ احاطءه جزء بر کل محال است. 

4( منفی ـ فقط با اندیشه و دستگاه بینایی نمی توان به صفات خدا پی برد.  3( مثبت ـ در پشت پردءه ظاهر و در ورای هر چیزی خداوند را می توان دید. 
)ریایض 95 ـ با تغییر(9 999 بهکدامعلّت،پیامبرگرامیاسالم④به»تفّکروا فی ُکلِّ َشیٍء َو ال َتَفّکروا فی ذاِت اللِّٰه«دستوردادهاند؟ 

1( الزمءه شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است و ما هرگز به هستی و چیستی خدا دسترسی نداریم.
2( تفکر در ذات خداوند موجب محدودشدن هستی خداوند می شود و ما فقط توان فهم چیستی خدا را داریم.

3( خداوند حقیقتی نامحدود دارد. در نتیجه ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند.
4( هستی و چیستی خداوند در ظرف ذهن ما نمی گنجد و ما فقط توانایی فهم مخلوقات خداوند را داریم. 

باتوجهبهمعارفباقیماندهازبنیانگذارمکتبتوحیدیخاصاسالم،حضرتمحمد④،حکمتفکردرذاتوصفاتخداوندبهترتیبچیست؟9 1000
)تجریب 92 ـ با تغییر( 4( مشروع ـ ممنوع  3( مشروع ـ مشروع  2( ممنوع ـ ممنوع  1( ممنوع ـ مشروع 

)هنر 92 ـ با اندیک تغییر(9 1001 باتوجهبهمعارفاسالمیشناخت»هستی«و»چیستی«خداوند،بهترتیبموصوفبهچهصفاتیاست؟ 
4( ناممکن ـ ناممکن 3( ممکن ـ ممکن  2( ناممکن ـ ممکن  1( ممکن ـ ناممکن 

درکاولیهنسبتبهحضورخداونددرزندگیبهچهوسیلهایبهمنصءهظهورمیرسدورویکردقرآنکریمنسبتبهاینقضیهچیست؟9 1002
1( تفکر و اندیشه ـ ما را به معرفت عمیق تری دربارءه خداوند فرامی خواند.

2( فطرت و سرشت ـ ما را به معرفت عمیق تری دربارءه خداوند فرامی خواند.
3( تفکر و اندیشه ـ راه های گوناگونی برای درک چیستی و نیز شناخت افعال خداوند به ما نشان می دهد.

4( فطرت و سرشت ـ راه های گوناگونی برای درک چیستی و نیز شناخت افعال خداوند به ما نشان می دهد. 
اینکهانسانبتواندباهرچیزیخداراببیند،درنگاهنخستچگونهبهنظرمیرسدوکدامویژگیجوانان،آنهارابراینیلبهآنآمادهترمیکند؟9 1003

2( سخت و دشوار ـ عزم و تصمیم قوی 1( سهل و آسان ـ عزم و تصمیم قوی  
4( سخت و دشوار ـ پاکی و صفای قلب 3( سهل و آسان ـ پاکی و صفای قلب  

چهکسانیمیتواننددرهرچیزیخدارامشاهدهکنندوعلموقدرتاوراببینندواینموضوعچگونهمعرفتیاست؟9 1004
2( خداوند را ذاتاً موجودی می بینند که پدیده نیست. ـ عمیق و واال 1( خداوند را ذاتاً موجودی می بینند که پدیده نیست. ـ برتر و صعب 

4( به دقت و اندیشه در جهان هستی می نگرند. ـ عمیق و واال  3( به دقت و اندیشه در جهان هستی می نگرند. ـ برتر و صعب 



تخت114

)هنر 91(9 1005 اگربگوییم:»هرچیزیپیشازآنکهنمایشدهندءهخودباشد،نشاندهندءهخالقخوداست.«پیامکدامعبارتقرآنیراترسیمکردهایم؟ 
ماوات و األرض« 2( »و للّٰه ملك السَّ 1( »و اللّٰه هو الغنّی الحمید«  

4( »یا ایَُّها النّاس انتم الفقراء الی اللّٰه« ماوات و األرض«   3( »اللّٰه نور السَّ
نتیجءهنهاییدومقدمءه»استداللنیازمندیجهانبهخدادرپیدایش«،درکدامگزینهآمدهاست؟9 1006

1( ما و همءه پدیده های جهان وجود و هستی مان از خودمان نبوده و به پدیدآورنده نیازمندیم.
2( ما و همءه پدیده های جهان، در پدیدآمدن و هست شدن خود به آفریننده ای نیازمندیم که خودش پدیده نباشد.

3( پدیده هایی که وجودشان از خودشان نیست، برای موجودشدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد و سرچشمءه هستی باشد.
4( در آفرینش، یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست که خودش ذاتاً موجود باشد. 

اگربگوییم»رابطءهماودیگرموجوداتباخداوند،تاحّدیمانندرابطءهجریانبرقبامولدآناست.«،ازاینتشبیهبهکدامموردپیمیبریموکداممفاهیم9 1007
)خارج 91 ـ با اندیک تغییر( درآنبهترتیبآمدهاست؟ 

2( خالقیت خداوند بی نیاز و مخلوقیت پدیده ها ـ فقیر ـ غنی 1( نیاز پدیده ها به پدیدآورنده در ایجاد و بقا ـ فقیر ـ غنی 
4( نیازمندی ذاتی پدیده ها و بی نیازی ذاتی پدیدآورنده ـ غنی ـ فقیر  3( وابستگی کامل مخلوقات به خالق توانا ـ غنی ـ فقیر 

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(9 1008 پدیدههاکهوجودشانازخودشاننیست،برایموجودشدننیازمندبهچهچیزیهستندوکدامبیتاینمعنارابیانمیکند؟ 
1( پدیدآورنده ای که خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش از خودش باشد. ـ خشک  ابری که بود ز آب تهی/ ناید از وی صفت آب دهی

2( پدیدآورنده ای که با وجود پدیده بودن، وجودش از خودش باشد. ـ خشک  ابری که بود ز آب تهی/ ناید از وی صفت آب دهی
3( پدیدآورنده ای که با وجود پدیده بودن، وجودش از خودش باشد. ـ ما چو ناییم و نوا در ما ز توست/ ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست

4( پدیدآورنده ای که خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش از خودش باشد. ـ ما چو ناییم و نوا در ما ز توست/ ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست 
شاعردربیت»ذاتنایافتهازهستی،بخش/چونتواندکهبودهستیبخش«بهکداممقدمءهنیازمندیجهانبهخداونددرپیدایشاشارهکردهاست؟9 1009

)اکنون فرهنیگ آموزش 98( 1( اگر به خود نظر کنیم، خود را پدیده ای می یابیم که وجودش از خودش سرچشمه نگرفته است. 
2( این واقعیت را نمی توان انکار کرد که در عین  حال که ممکن است نباشیم، اما اکنون هستیم.

3( آن  که به ما هستی بخشیده، خودش مستقل و قائم به دیگری بوده و هستی از او جدا نمی شود.
4( یک موجود فقط در صورتی برای موجودبودن به دیگری نیازمند نیست که خودش ذاتاً موجود باشد. 

)ریایض 90 ـ با تغییر(9 1010 معرفتعمیقوبرترچهمعرفتیاستودرچهصورتخداونددررسیدنبهچنینهدفیماراکمکخواهدکرد؟ 
1( انسان بتواند با هر چیزی، خدا را ببیند. ـ حرکت با عزم و تصمیم قوی

2( هیچ نقطءه مبهم و ناشناخته ای برای انسان کاوشگر، باقی نگذارد. ـ حرکت با عزم و تصمیم قوی
3( انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند. ـ داشتن پاکی و صفای قلب

4( هیچ نقطءه مبهم و ناشناخته ای برای انسان کاوشگر باقی نگذارد. ـ داشتن پاکی و صفای قلب
اگربخواهیمنیازمندیجهانبهخدادرپیدایشوهستیرادرقالبیکقضیءهمعرفتشناسانهترسیمکنیم،بهترتیبمقدمءهدومواولآنراازکدامگزینه9 1011

)اکنون فرهنیگ آموزش 98( میتوانبرداشتکرد؟ 
1( موجودی که ذاتاً موجود باشد، دیگر پدیده نیست. ـ موجودی که پدیده نباشد، همواره بوده، هست و خواهد بود.

2( یک موجود در صورتی نیازمند به دیگری نیست که خودش ذاتاً موجود باشد. ـ ما پدیده هایی هستیم که وجود و هستی مان از خودمان نیست.
3( همءه اشیای پیرامون ما پدیده هایی هستند که وجودشان از خودشان نیست. ـ ما پدیده هایی هستیم که وجود و هستی مان از خودمان نیست.

4( ما پدیده هایی هستیم که وجود و هستی مان از خودمان نیست. ـ یک موجود در صورتی نیازمند به دیگری نیست که خودش ذاتاً موجود باشد. 
حدیثشریف»ما رأیُت شیئاً ِااّل َو َراَیُت اللَّٰه قبلَُه َو َبعَده َو َمَعه«باکدامبیتقرابتمفهومیدارد؟9 1012

تهی آب  ز  بود  که  خشک  ابری   )1 
دشت و  در  و  کوه  بنگرم  جا  هر  به   )2 
جان جاِن  را  ما  تو  ای  باشیم  که  ما   )3 
ما هستی های  و  عدم هاییم  ما   )4 .

آب دهی صفت  وی  از   ناید 
بینم تو  رعنا  قامت  از   نشان 
میان در  تو  با  باشیم  ما  که   تا 
نما فانی  مطلقی،  وجود  . تو 

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(9 1013 کدامموضوع،مقدمءهاینپرسشدرذهنماستکه:»موجوداتجهان،هستیخودراوامدارچهکسیهستند«؟ 
2( تفکر در رابطه با آغاز و پایان این هستی پهناور 1( تفکر در رابطه با خودشناسی  

4( تحقیق و پژوهش صرفاً در رابطه با جهان دوردست و کهکشان ها  3( تحقیق و پژوهش در رابطه با زندگی به دور از هیاهو و هیجان 
اینکهشناختکهکشانهایدورافتادهبرایانسانبعیدوناممکننیست،معلولچیستودرحیطءهشناختخداونددرکدامموردمیتوانیمهمینگونهسخنبگوییم؟9 1014

2( محدودبودن وجود آن ها ـ حقیقت و ماهیت 1( محدودبودن وجود آن ها ـ هستی و صفات 
4( محاط بودن اندیشءه انسان نسبت به آن ها ـ حقیقت و ماهیت  3( محاط بودن اندیشءه انسان نسبت به آن ها ـ هستی و صفات 
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دلیلنیازمندیهمیشگیودرهرآِنموجوداتجهانبهخداوندمتعالچیستوکدامآیءهشریفهبهعلتنیازمندیموجوداتاشارهدارد؟9 1015
ماواِت و االرِض ُکلَّ یَوٍم ُهَو فی َشأٍن« 1( خالقیت خداوند ـ »یَسأله َمن فی السَّ
ماواِت و االرِض ُکلَّ یَوٍم ُهَو فی َشأٍن« 2( بی نیازی خداوند ـ »یَسأله َمن فی السَّ

3( خالقیت خداوند ـ »یا اَیَُّها النّاُس اَنُتُم الُفَقراُء ِالَی اللِّٰه َو اللُّٰه ُهَو الَغِنیُّ الَحمیُد«
4( بی نیازی خداوند ـ »یا اَیَُّها النّاُس اَنُتُم الُفَقراُء ِالَی اللِّٰه َو اللُّٰه ُهَو الَغِنیُّ الَحمیُد« 

)ریایض 98(9 1016 اکنونکهمیدانیم»ماهمهشیرانولیشیرعلم/حملهمانازبادباشددمبهدم«شایستهاست،چگونهدعاکنیم؟ 
2( »رّب ارجعون لعلّی أعمل صالحاً فیما ترکت« 1( »إّن صالتی و نسکی و محیای َو َمماتی للّٰه رّب العالَمین« 

4( »اللّٰه أعلم حیث یجعل رسالته« 3( »اللّهّم ال تکلنی الی نفسی طرفة عین ابداً« 
)تجریب 98(9 1017 برترینعبادتکداماستوثمرءهآنچگونهظاهرمیگردد؟ 

2( »ادمان التفکر فی اللّٰه و فی قدرته« ـ شکوفایی استعدادها 1( »ادمان الّتفکّر فی اللّٰه و فی قدرته« ـ نیازمندی به خدا 
4( »من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار« ـ شکوفایی استعدادها   3( »من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار« ـ نیازمندی به خدا 

)انساین 98(\9 1018 ایندرخواستکه»ال تکلنی الی نفسی طرفة عین ابداً«ثمرءهفهمکداممسئلهاست؟ 
است دل  خداوند  تنبیه  همه  آفرینش   )1 
بینم تو  صحرا  بنگرم  صحرا  به   )2 
دید صفا  و  نور  معرفت  کز  دلی   )3 
علم شیر  ولی  شیران  همه  ما   )4 .

اقرار خداوند  به  ندارد  که  ندارد   دل 
بینم تو  دریا  بنگرم  دریا   به 
دید خدا  اول  دید  که  چیزی  هر   به 
دم به دم باشد  باد  از  . حمله مان 

)خارج 98 ـ با اندیک تغییر(9 1019 مفهومنیازمندیمخلوقاتبهخداوندمتعالدرهرآن،درکدامبیت،بیانشدهاست؟ 
دید صفا  و  نور  معرفت  کز  دلی   )1 
وجود دیوار  و  در  بر  عجب  نقش  همه  این   )2 
توست ز  ما  در  نوا  و  ناییم  چو  ما   )3 
تهی آب  ز  بود  که  خشک  ابری   )4 .

دید خدا  اول  دید،  که  چیزی  هر   به 
دیوار بر  بود  نقش  نکند  فکرت  که   هر 
توست ز  ما  در  صدا  و  کوهیم  چو   ما 
آب دهی صفت  وی  از  . ناید 

سرچشمءهبندگیخداوندمتعالچیستوافرادمحرومازآن،نسبتبهکدامنیازخودبهخداوندمتعالبیتوجههستند؟9 1020
4( آگاهی ـ نیاز در بقا  3( عبادت ـ نیاز در بقا  2( آگاهی ـ نیاز در پیدایش  1( عبادت ـ نیاز در پیدایش 

ماواِت َو ااَلرِضنیازمندیجهاندرکداممرحلهبهخداوندرابیانمیکندومفهومآنچهتعریفیازموجوداتارائهمیدهد؟9 1021 آیءهشریفءه！اللُّٰه نوُر السَّ
)خارج 92 ـ با اندیک تغییر( 2( پیدایش و هستی یافتن ـ آیه  ای از آیات الهی  1( پیدایش و بقا ـ آیه ای از آیات الهی  

4( پیدایش و هستی یافتن ـ نوری از انوار وجود  3( پیدایش و بقا ـ نوری از انوار وجود  
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(9 1022 چراموجوداتپیوستهازخداونددرخواستدارند؟ 

2( »یسأله من فی الّسماوات و األرض« 1( »انتم الفقراء الی اللّٰه«  
4( »کّل یوم هو فی شأن«   ماوات و األرض«   3( »اللّٰه نور السَّ

)هنر 97 ـ با تغییر(9 1023 فهمکدامعبارتبرایتقویتعبودیتوبندگیدرپیشگاهخداوندضروریاست؟ 
2( »یا اَیَُّها النّاُس اَنُتُم الُفَقراُء ِالَی اللِّٰه« 1( »قُِل اللُّٰه خاِلُق ُکلِّ َشیٍء«  

4( »ُکلَّ یَوٍم ُهَو فی َشأٍن«  ماواِت َو ااَلرِض«   3( »اللُّٰه نوُر السَّ
کلیددستیابیبه»مضموندرخواستپیامبر④ازخداوندبرایوانگذاشتناوبهخودش«،درگروفهمکدامعبارتشریفهاستواینمفهومثمرءهچیست؟9 1024

2( »اَنُتُم الُفَقراُء ِالَی اللِّٰه« ـ ابراز ناتوانی در محضر خدا 1( »و اللّٰه هو الغنی الَحمید« ـ ابراز ناتوانی در محضر خدا 
4( »اَنُتُم الُفَقراُء ِالَی اللِّٰه« ـ افزایش معرفت به خود  3( »و اللّٰه هو الَغنی الَحمید« ـ افزایش معرفت به خود 

)خارج 89 ـ با تغییر(9 1025 لذتمعرفتبرتربههنگامگرهخوردنوامتزاجکدامدوبایکدیگر،بهکامجانانسانچشاندهمیشود؟ 
2( پاکی و صفای قلب با توحید در خالقیت 1( پاکی و صفای قلب با عزم و تصمیم   

4( اخالص در عمل با توحید در خالقیت  3( اخالص در عمل با عزم و تصمیم  
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(9 1026 معرفتبیشترانساننسبتبهرابطهاشباخداوند،فزایندءهچیستوچهاحساسیرادرانسانبرمیانگیزد؟ 

2( استغنا و بی نیازی ـ خودشناسی و عبودیت 1( استغنا و بی نیازی ـ ناتوانی و بندگی 
4( درک فقر و نیاز ـ خودشناسی و عبودیت  3( درک فقر و نیاز ـ ناتوانی و بندگی  

بهبیانرسولخدا④،تفکردرموردخداوندباوجودچهشرایطیمیتوانددرزمرءهبرترینعبادتهاباشدوثمرءهدیگرچنیناندیشیدنیچیست؟9 1027
2( ممانعت از شناخت ذات خدا ـ افزایش امید به آینده 1( مداومت در شناخت قدرت خدا ـ افزایش امید به آینده 

4( ممانعت از شناخت ذات خدا ـ ریشه دواندن اعتقاد در قلب و ذهن   3( مداومت در شناخت قدرت خدا ـ ریشه دواندن اعتقاد در قلب و ذهن 
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)اکنون فرهنیگ آموزش 98(9 1028 ازدیدگاهوحیانی،تفکردربارءهنیازمندبودنجهاندرپیدایشخودبهخدایمتعال،عاملوصولمابهکداممقصدخواهدبود؟ 
2( دریافت فطری خدا و معرفت عمیق به او 1( دریافت فطری خدا و درک حضور او 

4( درک چگونگی وجود خدا و صفات و افعال او  3( درک حضور خدا و صفات و افعال او 
شباهتوتفاوتنوربودنخداوندباسایرنورهابهترتیبدرکدامگزینهبهدرستیآوردهشدهاست؟9 1029

2( تجلی بخشی خداوند و سایر موجودات ـ منشأ و مبدأ نور 1( تجلی بخشی خداوند و سایر موجودات ـ ارتباط با اجسام مادی 
4( پیدا و آشکار نمودن امور ـ منشأ و مبدأ نور  3( پیدا و آشکار نمودن امور ـ ارتباط با اجسام مادی 

ماواِت َو األرِضچیستواینآیهچهنقشیبرایموجوداتبیانمیکند؟9 1030 پیامآیءهشریفءه！اللُّٰه نوُر السَّ
1( هر چیزی در این جهان بیانگر وجود مخلوق و آیه ای از آیات الهی محسوب می شود. ـ تجلی بخش خداوند

2( هر چیزی در این جهان بیانگر وجود مخلوق و آیه ای از آیات الهی محسوب می شود. ـ نشانگر صفات و ذات خداوند
3( تمام موجودات وجود خود را از خداوند می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می شوند. ـ تجلی بخش خداوند

4( تمام موجودات وجود خود را از خداوند می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می شوند. ـ نشانگر صفات و ذات خداوند
عاملیکهسببمیشودمعرفِتباخداهرچیزیرادیدن،برایجوانانونوجوانانقابلدسترسباشد،درکدامبیتآوردهشدهاست؟9 1031

جان جاِن  را  ما  تو  ای  باشیم  که  ما   )1 
دشت و  در  و  کوه  بنگرم  جا  هر  به   )2 
َعلَم شیر  ولی  شیران  همه  ما   )3 
دید صفا  و  نور  معرفت  کز  دلی   )4 .

میان در  تو  با  باشیم  ما  که   تا 
بینم تو  رعنا  قامت  از   نشان 
دم به دم باشد  باد  از   حمله مان 
دید خدا  اول  دید،  که  چیزی  هر  . به 

زبانحالموجوداتجهاندرپیشگاهالهیدرکدامعبارتقرآنیآوردهشدهاستوکدامیکدرمقامبیانعّلّیتآناست؟9 1032
ماوات َو األَرِض« ـ »اَنُتُم الُفَقراُء ِالَی اللِّٰه« 2( »یَسأله َمن ِفی السَّ ماوات َو األَرِض« ـ »َو اللُّٰه ُهَو الَغنیُّ الَحمیُد«  1( »یَسأله َمن ِفی السَّ

4( »ُکلَّ یَوٍم ُهَو فی َشأٍن« ـ »اَنُتُم الُفَقراُء ِالَی اللِّٰه« 3( »ُکلَّ یَوٍم ُهَو فی َشأٍن« ـ »َو اللُّٰه ُهَو الَغنیُّ الَحمیُد« 
درمسیرفهمعبارت»ما رأیت شیئاً ااّل و رأیت اللّٰه قبله و بعده و معه«خداوندچهکسانیرایاریخواهدکردولذتاینمعرفترابهآنانخواهدچشاند؟9 1033

1( آنان که تمام موجودات جهان را بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی می بینند.
2( آنان که قدم پیش می گذارند و با عزم و تصمیم قوی حرکت می کنند.

3( آنان که با دقت و اندیشه در جهان هستی می نگرند و علم و قدرت خداوند را مشاهده می کنند.
4( آنان که با پاکی و صفای قلب خود، این مسیر دشوار را هموار می سازند. 

نگاهاولیءهانسانبهکلمءهنوردرقرآنکریمباچهواکنشیهمراهاستوعملبهمفهومکدامعبارتشریفهمعنایآنرابرایماتبیینمیکند؟9 1034
2( تعمق و مداقه ـ »ما َرأَیُت شیئاً ِااّل و َرأَیُت اللَّٰه قبله َو بعده و َمَعه« 1( تعجب و شگفتی ـ »ما َرأَیُت شیئاً ِااّل و َرأَیُت اللَّٰه قبله َو بعده و َمَعه« 
4( تعمق و مداقه ـ »تََفکَّروا فی ُکلِّ شیٍء و ال تََفکَّروا فی ذاِت اللِّٰه« 3( تعجب و شگفتی ـ »تََفکَّروا فی ُکلِّ شیٍء و ال تََفکَّروا فی ذاِت اللِّٰه« 

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(9 1035 ستودهبودنخدا،برآمدهازکدامعاملاستودرخواستپیوستءههرآنچهدرآسمانهاوزمیناستازخداوند،متبوعچیست؟ 
1( نیازمندی ذاتی مخلوقات به خداوند ـ افزایش آگاهی بندگان از نیازهای خود

2( نیازمندی ذاتی مخلوقات به خداوند ـ تدبیرگری دائمی خداوند در جهان هستی
3( بی نیازی ذاتی خداوند از دیگران ـ تدبیرگری دائمی خداوند در جهان هستی

4( بی نیازی ذاتی خداوند از دیگران ـ افزایش آگاهی بندگان از نیازهای خود 
پیبردنبهوجودخداوندبهعنوانتنهاآفریدگارجهاندرحدیثنبویچگونهخواندهشدهاستودلیلآنچیست؟9 1036

1( »تََفکَّروا فی ُکلِّ َشیٍء« ـ احاطه و دسترسی ذهن انسان در شناخت آن
2( »ال تََفکَّروا فی ذاِت اللِّٰه« ـ احاطه و دسترسی ذهن انسان در شناخت آن

3( »تََفکَّروا فی ُکلِّ َشیٍء« ـ محدودیت ذهن در تصور ذات امور نامحدود
4( »ال تََفکَّروا فی ذاِت اللِّٰه« ـ محدودیت ذهن در تصور ذات امور نامحدود
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درس1:هستیبخش
 پیامبر④ می فرماید: »افضل العبادة ادمان التفکّر في اللّٰه و 9 994

في قدرته: برترین عبادت، اندیشیدن مداوم دربارءه خدا و قدرت اوست.«

 اندیشه مانند بذری است که در ذهن جوانه می زند، در دل 9 995
و قلب ریشه می دواند و برگ و بار آن به صورت اعمال، ظاهر می شود. ثمرءه اندیشه 
این است که بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد، استعدادها را شکوفا می کند 
و امید به آینده ای زیبا را نوید می بخشد و می تواند، برترین عبادت ها باشد. )یعنی 

) الزاماً همواره برترین عبادت نیست! )نادرستی 
 نیاز ذاتی پدیده ها در موجودشدن )پیدایش( و بقا از آیءه »یا ایّها 9 996

النّاس انتم الفقراء الی اللّٰه: ای مردم! شما به خداوند نیازمند هستید.« برداشت می شود.

چیستی 9 997 و  ذات  در  تفکر  از  را  انسان ها  اکرم④  پیامبر   
ذات خداوند  در  ]ولی[  اللّٰه:  »ال تفکّروا فی ذات  است:  فرموده  و  کرده  منع  خداوند 
تفکر نکنید.« زیرا الزمءه شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است و ذهن 
محدود ما نمی تواند به حقیقت خداوند که نامحدود است، احاطه پیدا کند و ذاتش 

را شناسایی نماید.
 الزمءه شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است 9 998

و ذهن محدود ما نمی تواند ذات و حقیقت نامحدود خداوند را تصور کند و به آن 
دسترسی پیدا کند؛ یعنی احاطءه جزء بر کل محال است.

تفکّروا فی 9 999 »تفکّروا فی کّل شیٍء و ال  فرمودند:  پیامبر④   
ذاِت اللّٰه: در همه چیز تفکر کنید ولی در ذات خداوند تفکر نکنید.« زیرا الزمءه شناخت 

هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است و از آن جا که خداوند حقیقتی نامحدود دارد، 
در نتیجه ذهن ما نمی تواند به حقیقت و چیستی خدا )نه هستی او( احاطه پیدا کند.

 پیامبر اکرم④ می فرماید: »در همه چیز تفکر کنید ولی در 9 1000
ذات خداوند تفکر نکنید.«، بنابراین تفکر در ذات خداوند ممنوع است ولی می توان 

در صفات و ویژگی های خداوند تفکر کرد.
 با توجه به معارف اسالمی شناخت »هستی« خداوند ممکن 9 1001

و شناخت »چیستی« خداوند ناممکن است.

درک هستی خداوند )وجود داشتن او( و شناخت صفات و ویژگی های 
او برای انسان ممکن است اما شناخت »چیستی« و »ذات« خداوند 

برای انسان ناممکن می باشد.

 هر کدام از ما، براساس فطرت خویش، خدا را می یابیم و 9 1002
حضورش را درک می کنیم. با وجود این شناخت اولیه، قرآن کریم ما را به معرفت 
عمیق تر دربارءه خداوند فرامی خواند و راه های گوناگونی را برای درک وجود او و نیز 

شناخت صفات و افعال او به ما نشان می دهد. 
 این که انسان در هر چیزی بتواند خدا را ببیند، در نگاه اول 9 1003

مشکل )سخت و دشوار( به نظر می رسد. اما هدفی قابل دسترس است، به خصوص برای 
جوانان که پاکی و صفای قلب دارند. )سبب می شود که نسبت به بقیه آماده تر باشند.(

 آنان که با دقت و اندیشه در جهان هستی می نگرند، در 9 1004
هر چیزی خدا را مشاهده می کنند و علم و قدرت او را می بینند و با هر چیزی خدا 

را دیدن، معرفتی عمیق و واال است.
ماوات و االرض خداوند، 9 1005  با توجه به آیءه ！اللّٰه نور السَّ

نور هستی است و تمام موجودات وجود خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و 
آشکار می شوند و در واقع، هر موجودی در حّد خودش تجلی بخش )نمایش دهندءه( 

وجود خالق خود یعنی خداوند است.

 نتیجءه دو مقدمءه نیازمندی جهان در پیدایش به خداوند 9 1006
به  خود  هست شدن  و  پدیدآمدن  در  جهان،  پدیده های  همءه  و  ما  که:  است  این 

آفریننده ای نیازمندیم که خودش پدیده نباشد و سرچشمءه هستی باشد.
این وجود برتر و متعالی »خدا« نامیده می شود.

و  وجود  جهان  پدیده های  همءه  و  »ما  که  بخش  این   گزینهها: سایر بررسی
نیازمندی پدیده ها که  هستی مان از خودمان نبوده« مربوط به مقدمءه اول است. 
وجودشان از خودشان نیست، به پدیدآورنده، مربوط به مقدمءه دوم است.  این که 
یک موجود فقط در صورتی در وجود نیازمند به دیگری نیست که خودش ذاتاً موجود 

باشد، مربوط به مقدمءه دوم است.
ایجاد 9 1007 در  که  هستیم  پدیده هایی  موجودات  دیگر  و  ما   

)پیدایش( و بقا به پدیدآورندءه هستی یعنی خداوند نیازمندیم. در واقع رابطءه ما با 
خداوند تا حّدی شبیه رابطءه جریان برق با مولد برق است؛ همین که مولد متوقف 

شود جریان برق هم قطع می شود و المپ های متصل به آن نیز خاموش می شوند.
این تشبیه به فقیربودن موجودات و غنی و بی نیاز بودن خداوند اشاره می کند.

برای 9 1008 نیست،  خودشان  از  وجودشان  که  پدیده ها،   
بلکه  نباشد،  پدیده  خودش  که  هستند  پدیدآورنده ای  به  نیازمند  موجودشدن 
وجودش از خودش باشد. بیت »خشک  ابری که بود ز آب تهی/ ناید از وی صفت 

آب دهی« به همین مفهوم اشاره می کند.
بود 9 1009 که  تواند  چون  بخش/  هستی،  از  نایافته  »ذات  بیت   

که  اشاره می کند  پیدایش  در  به خداوند  نیاز جهان  دوم  مقدمءه  به  هستی بخش« 
براساس آن یک موجود فقط در صورتی برای موجودبودن به دیگری نیازمند نیست 

که خودش ذاتاً موجود باشد.
اول  بین گزینه ها، گزینءه )1(دربرگیرندءه مفهوم مقدمءه  در  بررسیسایرگزینهها:
است و گزینءه )2( ربطی به صورت سؤال ندارد. در گزینءه )3( نیز این که خودش 
مستقل و قائم به دیگری بوده، نادرست است و اگر عبارت قائم به ذات به کار برده 

می شد، درست بود.
معرفتی 9 1010 ببیند،  را  خدا  چیزی  هر  با  بتواند  انسان  این که   

عمیق و واال است که در نگاه نخست مشکل به نظر می آید، اما هدفی قابل دسترس 
است. اگر قدم پیش گذاریم و با عزم و تصمیم قوی حرکت کنیم، به یقین خدا نیز 

کمک خواهد کرد و لذت چنین معرفتی را به ما خواهد چشاند.

چیزی  هر  با  که  معرفتی  به  رسیدن  یعنی  هدف  این  به  دسترسی 
بتوان خدا را دید، برای جوانان و نوجوانان به دلیل پاکی و صفای 

قلب راحت تر خواهد بود.

از 9 1011 پیدایش،  در  خدا  به  جهان  نیازمندی  اول  مقدمءه  در   
پدیده بودن انسان و سایر موجودات صحبت می شود و این که پدیده ها وجودشان از 

.) خودشان نیست )قسمت دوم گزینه های  و 
در مقدمءه دوم نیز از نیازمندبودن هر پدیده به پدیدآور صحبت می شود و این که 
یک موجود در چه شرایطی پدیده نیست و به پدیدآور هم نیاز ندارد: یک موجود 
موجود  ذاتاً  به دیگری نیست که خودش  نیازمند  فقط در صورتی در وجود خود 
( در این صورت، چنین چیزی دیگر پدیده  و باشد. )قسمت اول گزینه های 
نیست و نیاز به پدیدآورنده نخواهد داشت، همواره بوده است و همواره خواهد بود.

 به ترتیب خواسته شده در سؤال دقت کنید، سؤال در ابتدا مقدمءه دوم 
را خواسته و بعد مقدمءه اول.
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 حضرت علی⒔ می فرماید: »ما رأیت شیئاً ااّل و رایت اللّٰه 9 1012
قبله و بعده و معه: هیچ  چیزی را ندیدم مگر این که خداوند را قبل و بعد و با آن 

دیدم.« سخن ایشان، این مفهوم را بیان می کند که انسان اگر دارای معرفت عمیق 
و واال باشد و در جهان تفکر کند، هر آن چه را که می بیند تجلی خداوند و آیه ای از 
آیات اوست، چون خداوند نور هستی است. باباطاهر در بیت »به هر جا بنگرم کوه و 

در و دشت/ نشان از قامت رعنا تو بینم« نیز به همین مفهوم اشاره می کند.
 تفکرکردن پیرامون جهان و این که آغاز و پایان این هستی 9 1013

پهناور از کجا و چگونه است، در ادامه این پرسش را در ذهن ما طرح می کند که 
»موجودات جهان، هستی خود را وامدار چه کسی هستند؟«

 ذهن انسان توان و گنجایش فهم چیستی و ذات موضوعاتی 9 1014
را دارد که محدودند و کهکشان های دور هم همین ویژگی را دارند؛ یعنی اموری 
محدود هستند و ذهن انسان ها بر آن ها احاطه دارد و هم می تواند چیستی و ماهیت 
آن ها را بشناسد و هم هستی و صفات آن ها را. در مورد خداوند نیز انسان فقط قادر 

به شناخت هستی و صفات او است و این شناخت برای او بعید و ناممکن نیست.

محاط بودن یعنی توسط چیزی احاطه شدن؛ پس بخش اول گزینه های 
بر شناخت  انسان  اندیشءه  باشد، چون  نمی تواند درست   )4( و   )3(
کهکشان های دور احاطه دارد نه این که توسط آن ها احاطه شده است.

خداوند 9 1015 زیرا  است،  خداوند  به  وابسته  موجودات  هستی   
آن ها را خلق کرده و هر لحظه که اراده کند، آن ها از بین می روند به همین جهت 
)یعنی به دلیل خالقیت خداوند(، جهان همواره و در هر »آن«، به خداوند نیازمند 

است و این نیاز هیچ گاه قطع یا کم نمی شود.
در آیءه شریفءه ！یا ایّها النّاس انتم الُفقراء ِالی اللّٰه ... نیز به این نیازمندی اشاره 

شده است: »ای مردم شما به خداوند نیازمند هستید.«
َعلَم/ حمله مان 9 1016 ولی شیر  »ما همه شیران  بیت  در   شاعر 

از باد باشد دم به دم« با بیان تشبیه انسان به شیرهای روی پرچم که خود توانایی 
به  )انسان(  نیاز خود  و  فقر  به  تکان می خورند،  باد  با وزش  تنها  و  ندارند  حرکت 
خداوند اشاره می کند و کسی که فقر و نیازمندی اش نسبت به خداوند را احساس 
کند، ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز خواهد کرد و همانند پیامبر گرامی اسالم 
این گونه دعا می کند که: »اللّهّم ال تکلنی الی نفسی طرفة عین ابداً: خدایا هیچ گاه مرا 

چشم برهم زدنی به خودم وامگذار.«

اگر کمی دقت کنید، می بینید که در بین گزینه ها، تنها گزینءه )3( 
بسیار  گزینه،  انتخاب  در  این  و  دارد  درخواست  و  دعایی  حالت 

کمک کننده است.

عبادت، 9 1017 برترین  اکرم④،  پیامبر  فرمایش  به  توجه  با   
اللّٰه و  التّفکّر فی  ادماُن  العبادة  »افضل  اوست:  قدرت  و  دربارءه خدا  مداوم  اندیشیدن 

فی قدرته«.

اندیشه، بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد، استعدادها را شکوفا می کند و امید 
به آینده ای زیباتر را نوید می بخشد )ظهور ثمرءه اندیشیدن(.

از خداوند که: »اللّهم ال تکلنی الی نفسی 9 1018 این درخواست   
طرفَة عیٍن ابداً: خدایا هیچ گاه مرا چشم به هم زدنی به خودم وامگذار.« از سوی پیامبر 

اکرم④ و هر انسان دیگر ناشی از دریافت و درک بیشتر فقر و نیاز خود نسبت 
به خداوند است که این مفهوم را می توان از بیت: »ما همه شیران ولی شیر َعلَم/ 
به  را  انسان ها  بیت مولوی،  این  برداشت کرد. )در  باشد دم به دم«  باد  از  حمله مان 

شیرهایی تشبیه کرده که بر روی پرچم نقاشی شده اند و تنها بر اثر وزش باد تکان 
می خورند و خودشان دارای قدرت نیستند.(

این سؤال و دو سؤال قبل تر، دارای یک مفهوم هستند و فقط به دو 
صورت مطرح شده اند. اگر مفاهیم را خوب بدانید، نوع طرح سؤال 

مهم نیست؛ حتماً قادر به پاسخگویی خواهید بود.

 موالنا در بیت »ما چو ناییم و نوا در ما ز توست/ ما چو 9 1019
کوهیم و صدا در ما ز توست« به زیبایی نیازمندی مخلوقات به خداوند متعال در 
هر آن را بیان می کند: »ما همچون نِی هستیم که برای ایجاد صدا به دمیدن تو 

نیازمندیم و مانند کوه هستیم که صدای تو را بازتاب می دهیم.« 
مفهوم بیت »دلی کز معرفت نور و صفا دید ...«: کسی که  بررسیسایرگزینهها:
به دقت و اندیشه در جهان هستی می نگرد، در هر چیزی خدا را مشاهده می کند. 
بیت »این  همه نقش عجب بر در و دیوار وجود ...« انسان را به تفکر در جهان 
مفهوم بیت »خشک  ابری که  هستی برای معرفت بیشتر به خدا دعوت می کند.
بود ز آب تهی/ ناید از وی صفت آب دهی«: به مقدمءه دوم نیازمندی جهان به خدا 
در پیدایش اشاره می کند و این که پدیده ای که وجودش از خودش نیست، نمی تواند 

هستی بخشی کند و خود نیازمند پدیدآورنده است.
 علم و آگاهی، سرچشمءه بندگی خداوند است، زیرا هر چه 9 1020

معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود، نیاز به او را بیشتر احساس و 
ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند. 

انسان های ناآگاه نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند )نیاز در بقا(، بی توجه اند اما 
انسان های آگاه دائماً سایءه لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و خود را نیازمند 

عنایات پیوستءه او می دانند.
 قرآن کریم خداوند را نور هستی معرفی می فرماید: »اللّٰه 9 1021

ماوات و األرض: خداوند نور آسمان ها و زمین است.« یعنی تمام موجودات،  نوُر السَّ

»وجود« خود را از او می گیرند، به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصءه هستی 
می گذارند و وجودشان به وجود او وابسته است. به همین جهت، هر چیزی در این 

جهان، بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب می شود.
لحظءه 9 1022 مانند  هم چنان،  نیز  پیدایش  از  پس  موجودات   

نخسِت خلق شدن، به خداوند نیازمند هستند: ！انتم الفقراء الی اللّٰه از این رو دائماً 
ماوات و األرض:  با زبان حال، به پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند: »یسأله من فی السَّ

هر آن چه در آسمان ها و زمین است، پیوسته از او درخواست می کند.«
که  صورتی  در  خواسته  شده،  موجودات  درخواست  عّلت  سؤال  در   
ماوات و األرض همان درخواست موجودات است، پس  عبارت ！یسأله من فی السَّ

نمی تواند پاسخ باشد.
 هر چه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر 9 1023

شود، نیاز به او را بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند. پس 
برای تقویت عبودیت و بندگی در پیشگاه خداوند، درک فقر و نیازمندی به او ـ که 
در آیءه »یا ایّها النّاس انتم الفقراء الی اللّٰه: ای مردم شما به خداوند نیازمند هستید.« 

مطرح شده است ـ ضروری می باشد.
 کسی که فقر و نیازمندی خود نسبت به خداوند را بیشتر 9 1024

درک کند یعنی مفهوم ！انتم الفقراء الی اللّٰه را بیابد و آن را درک کند، نیاز به 
او را بیشتر ابراز می کند، بندگی و عبودیتش نسبت به خداوند افزایش پیدا می کند 
و سبب می شود که مانند پیامبر ④ این گونه دعا کند: »خدایا هیچ گاه مرا چشم  
برهم زدنی به خودم وامگذار.« این مفاهیم ثمرءه آن است که انسان خود را بشناسد 

)افزایش معرفت به خود( و رابطه اش را با خدا بیشتر کند.
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 رسیدن به این معرفت برتر که انسان بتواند با هر چیزی 9 1025
خدا را ببیند برای جوانان و نوجوانان به دلیل پاکی و صفای قلبی که دارند قابل 
معرفت  این  به  که  عواملی که می تواند سبب شود  از  یکی  است؛ پس  دسترس تر 
برسیم، پاکی و صفای قلب است. از طرف دیگر آن چه که مهم است عزم و تصمیم 
قوی برای حرکت است، زیرا در این صورت است که خداوند به انسان کمک خواهد 
کرد. پس »پاکی و صفای قلب، همراه با عزم و تصمیم دو عامل یا زوجی هستند که 

اگر با هم گره بخورند لذت معرفت برتر به کام جان انسان چشانده می شود.
با خدا بیشتر 9 1026 انسان به خود و رابطه اش   هر چه معرفت 

شود، نیاز به او را بیشتر احساس )درک بیشتر فقر و نیاز( و ناتوانی و بندگی خود 
را بیشتر ابراز می کند.

افزایش خودشناسی و معرفت انسان به رابطه اش با خداوند  درک بیشتر فقر و 
نیاز  افزایش ناتوانی و بندگی )عبودیت(

 پیامبر④، برترین عبادت را اندیشیدن مداوم دربارءه خدا 9 1027
و قدرت او می داند )مداومت در شناخت قدرت خدا( و یکی از ثمره های اندیشیدن 

این است که امید به آینده ای زیباتر را نوید می بخشد.
خداوند 9 1028 دربارءه  عمیق تر  معرفت  به  را  ما  کریم  قرآن   

فرامی خواند و راه های گوناگونی را برای درک وجود او و نیز شناخت صفات و افعال 
او به ما نشان می دهد. یکی از این راه ها، تفکر دربارءه نیازمندبودن جهان، در پیدایش 
به مقصِد درک  ما  تفکر، عامل وصول )رسیدن(  این  آفریننده است. پس  به  خود 

حضور خدا و صفات و افعال او است.
و  عبارت »دریافت فطری وجود خدا«  بررسیسایرگزینهها:در گزینه های 
نادرست است، زیرا دریافت فطری را همءه انسان ها دارند و قرآن کریم می خواهد ما 
وارد مرحلءه عمیق تری شویم.  عبارت »چگونگی« یا چیستی وجود خدا نادرست 

است، زیرا انسان قادر به درک آن نمی باشد.
 نور آن چیزی است که خودش پیدا و آشکار است و سبب 9 1029

پیدایی و آشکار شدن چیزهای دیگر نیز می شود )شباهت نوربودن خداوند و سایر نورها(.
خداوند نور هستی است. یعنی تمام موجودات »وجود« خود را از او می گیرند، به 
سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصءه هستی می گذارند و وجودشان به وجود او 
وابسته است، پس خداوند منشأ و مبدأ همه چیز و سایر نورهاست )تفاوت نوربودن 

خداوند و سایر نورها(.
ماوات و األرض، بیان می کند 9 1030  آیءه شریفءه ！اللّٰه نور السَّ

او می گیرند،  از  را  تمام موجودات وجود خود  یعنی  است؛  نور هستی  که خداوند 
به همین جهت،  به عرصءه هستی می گذارند.  پا  و  و آشکار شده  پیدا  او  به سبب 
الهی  آیات  از  آیه ای  و  مخلوق!(  )نه  خالق  وجود  بیانگر  این جهان،  در  هر چیزی 
و  خداوند«  »تجلی بخش  خودش  حّد  در  موجودی  هر  واقع  در  می شود.  محسوب 

نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است )نه ذات خداوند(.
 رسیدن به این معرفت که با هر چیزی خدا را ببینی برای 9 1031

این  و  است  دسترس تر  قابل  قلبشان،  و صفای  پاکی  دلیل  به  نوجوانان  و  جوانان 
مسئله را می توان در شعر »دلی کز معرفت نور و صفا دید/ به هر چیزی که دید اول 

خدا دید« نیز مشاهده کرد.
مانند 9 1032 هم چنان،  نیز  پیدایش  از  پس  جهان  موجودات   

لحظءه نخسِت خلق شدن، به خداوند نیازمند هستند و از این رو دائماً با زبان حال، به 
ماوات و األرض: هر آن چه در  پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند: »یسأله َمن فی السَّ

آسمان ها و زمین است، پیوسته از او درخواست می کند.«
عّلت این درخواست نیز همان طور که گفته شد فقر و نیازمندی موجودات است: 

»انتم الفقراء الی اللّٰه: شما به خداوند نیازمند هستید.«

 در مسیر فهم عبارت »ما رأیت شیئاً ااّل و رأیت اللّٰه قبله 9 1033
و بعده و معه: هیچ  چیزی را ندیدم مگر این که خداوند را قبل و بعد و با آن دیدم.« 

)یعنی با هر چیزی خدا را دیدن(، خداوند کسانی را که قدم پیش گذاشته و با عزم 
و تصمیم قوی حرکت کنند، به یقین کمک خواهد کرد و لذت چنین معرفتی را 

به آن ها خواهد چشاند.
 قرآن کریم، رابطءه میان خداوند و جهان هستی را با کلمه ای 9 1034

بیان می کند )نور( که در نظر اول برای ما شگفت انگیز می نماید. اما پس از تفکر دقیق 
به معنای آن پی می بریم. پیامبر اکرم④ نیز در عبارت »تفکّروا فی کّل شیٍء و ال تفکّروا 

فی ذات اللّٰه« انسان ها را به تفکر پیرامون همه چیز به جز ذات الهی تشویق کرده اند.

 قرآن کریم در آیءه 15 سورءه فاطر می فرماید: »و اللّٰه هو 9 1035
ستوده بودن  واقع  در  است.«،  ستوده  بی نیاِز  ]تنها[  که  است  خدا  و  الحمید:  الغنّی 

خداوند، برآمده از بی نیازی ذاتی او از دیگران است. )چون خداوند بی نیاز و غنی 
است، پس ستوده شده است.(

از  است  زمین  و  آسمان ها  در  آن چه  هر  پیوستءه  درخواست  کریم  قرآن  براساس 
خداوند، متبوع یا عّلت این مسئله است که خداوند همواره دست اندرکار امری است 
و دائماً جهان هستی را تدبیر می کند: »یسأله من فی الّسماوات و األرض کّل یوم 
هو فی شأن: هر آن چه در آسمان ها و زمین است، پیوسته از او درخواست می کند 

)عّلت/ متبوع(. او همواره دست اندرکار امری است )معلول/ تابع(«. 

و  می کند  را طلب  دائمی  فیض  و  لطف  موجودات،  دائمی  نیازهای 
خداوند هر لحظه دارای فیضی جدید و مستمر برای آفریده ها است.

 پی بردن به وجود و هستی خداوند به عنوان تنها آفریدگار 9 1036
آن  جزء  می تواند  پس  کند؛  تفکر  آن  در  می تواند  انسان  که  است  موردی  جهان 
دسته ای باشد که پیامبر④ می فرماید: »تفکّروا فی کّل شیء« و عّلت آن هم احاطه 

و دسترسی ذهن انسان در شناخت هستی )وجود( خداوند است.
 در بیشتر موارد از قسمت دوم حدیث پیامبر ④ برای تأکید بر منع 
انسان در تفکر در چیستی خداوند استفاده شده است و در کم تر سؤالی این حدیث 
برای بخش اول آن در نظر گرفته شده است و همین ممکن است باعث شود که شما 

سؤال را به خوبی نخوانید و در دام افتاده و گزینءه )4( را انتخاب کنید.
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اندیشءه انسان:
 مانند بذری است که در ذهن جوانه می زند، در دل و قلب ریشه می دواند و 

برگ و بار آن به صورت اعمال ظاهر می گردد.

ثمرات اندیشه

بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد.
استعدادها را شکوفا می کند.

امید به آینده ای زیباتر را نوید می بخشد.
می تواند برترین عبادت ها باشد.

حدیث پیامبر④

موضوع حدیث: اندیشءه انسان 
ِر  َفکُّ اَفَضُل الِعباَدِة ِادماُن التَّ

ِفی اللِّٰه َو فی ُقدَرتِه

برترین عبادت، اندیشیدن مداوم 
دربارءه خدا و قدرت اوست.

این  و  باشد  اندیشه  در  او  قدرت  و  دربارءه خدا  مداوم  باید  انسان  پیام حدیث: 
خودش برترین عبادت است.

حدیث مرتبط: تََفکَّروا فی ُکلِّ َشیٍء َو ال تََفکَّروا فی ذاِت اللّٰهِ 
)در هر دو حدیث به تفکر اشاره شده است.( )همین درس(

شناخت اولیه:
شناخت اولیه براساس فطرت انسان، است؛ چون هر کس در فطرت خویش 
حضور خدا را درک می کند و به روشنی می داند که جهان را آفریننده ای 

حکیم هدایت و پشتیبانی می کند و به موجودات مدد می رساند.
شناخت عمیق:

با وجود شناخت اولیه، قرآن کریم انسان را به معرفت عمیق تر دربارءه خداوند 
فرامی خواند و راه های گوناگونی را برای درک وجود او و نیز شناخت صفات 

و افعال او به انسان نشان می دهد.

برای شناخت عمیق تر نسبت 
به خداوند دو راه وجود دارد

  تفکر دربارءه نیازمندی جهان به خدا در پیدایش

 تفکر دربارءه نیازمندی جهان به خدا در بقا

 یکی از راه های شناخت 
عمیق خداوند، تفکر دربارءه نیازمندبودن جهان در پیدایش خود، به آفریننده است.

مقدمءه اول:
ما و همءه موجودات جهان پدیده هایی هستیم که وجودمان از خودمان نبوده 

و نیست. )ما و همءه پدیده ها غیرمستقل هستیم.(
مقدمءه دوم:

پدیده هایی که وجودشان از خودشان نیست، برای موجودشدن نیازمند به 
پدیدآورنده ای هستند که:

دیگر  پدیده های  و  )ما  باشد.  خودش  از  وجودش  و  نباشد  پدیده  خودش 
نیازمند به پدیدآورنده هستیم.(

به  نیازمند  برای شیرین شدن  نیستند،  همان طور که چیزهایی که شیرین 
چیزی هستند که خودش شیرین باشد.

در آفرینش نیز یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری 
نیست که خودش ذاتاً موجود باشد. در این صورت چنین چیزی دیگر پدیده 
همواره  و  است  بوده  همواره  داشت؛  نخواهد  پدیدآورنده  به  نیاز  و  نیست 

خواهد بود.

شعر عبد1لرحمان جامی

موضوع شعر: مقدمءه دوم نیازمندی جهان به خدا در پیدایش

بخش هستی،  از  نایافته  هستی بخش؟ذاِت  بود  که  تواند  چون 
تهی آب  ز  بود  که  اب��ری  آب ده���یخشک   ص��ف��ت  وی  از  ن��ای��د 

و  هستند  نیازمند  آفریننده  و  پدیدآورنده  به  خود  پدیده ها  شعر:  مفهوم 
وجودشان از خودشان نیست و نمی توانند هستی بخش باشند؛ مانند ابر خشکی 

که قدرت بارش و آب رسانی را ندارد.
پیام شای شعر: 

 در آفرینش، یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری 
نیست که خودش ذاتاً موجود باشد.

 هر پدیده نیازمند پدیدآورنده ای بی نیاز است.
آیٔه مرتبط: یا ایّها النّاس انتم الفقراء الی اللّٰه )که در آن به فقر و نیازمندی انسان، 
درس( )همین  می کند.(  اشاره  هستی بخش،  خداوند  به  است،  پدیده  یک  که 

 ما و همءه پدیده های جهان، در پدیدآمدن و هست شدن خود، به 
آفریننده ای نیازمندیم که خودش پدیده نباشد و سرچشمءه هستی باشد. این 

وجود برتر و متعالی، خدا نامیده می شود.
 همان طور که می دانید، مسجد 
گوهرشاد در جوار حرم مطهر امام رضا⒔ یکی از شاهکارهای هنر ایرانِی 
زائران  و  برای گردشگران  زیادی  و جاذبءه  است  تیموریان  دورءه  از  بازمانده 
دارد. این مسجد باشکوه با گذشت سال ها، هم چنان باقی است، اما از معمار 

و بّنا و کارگرانی که آن را با عشق و هنر بنا کرده اند خبری نیست. 
مقایسءه رابطءه خدا و جهان با رابطءه بنّا و مسجد:

تفاوت بنیادین میان این دو رابطه وجود دارد:
 هیچ کدام از مصالح به کاررفته در مسجد را بّنا به وجود نیاورده است. هر 
یک از مصالح، خواّصی دارند که بّنا آن را ایجاد نمی کند، کار بّنا فقط جابه جا 

کردن مواد و چینش آن ها است.
� اما خداوند، خالق همه چیز از جمله خالق سنگ و گچ و چوب و خواّص 

آن ها و حّتی خالق خود بّنا است.
 مسجد با ساخته شدن، از بّنا بی نیاز می شود اما موجودات چنین نیستند 
و پس از پیدایش نیز هم چنان، مانند لحظءه نخسِت خلق شدن، به خداوند 
نیازمند هستند. از این رو دائماً با زبان حال، به پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند.

� وجود بّنا و نیز وجود مصالح و خواّص آن ها، همه وابسته به خداست و خداوند 
و ساختمان متالشی می گردد. بین می روند  از  آن ها  کند،  اراده  لحظه  هر 
بنابراین جهان همواره و در هر لحظه )هر آن( به خداوند نیازمند است و این 

نیاز هیچ گاه قطع یا کم نمی شود.
 رابطءه خداوند با جهان، تا حّدی شبیه رابطءه موّلد برق با جریان 
و  می گردد  قطع  هم  برق  جریان  شود  متوقف  موّلد  که  همین  است؛  برق 

المپ های متصل به آن نیز خاموش می شوند.
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شعر مولوی

موضوع شعر: عرض نیاز و زبان حاِل مخلوقات به پیشگاه الهی

توست ز  ما  در  نوا  و  ناییم  چو  ما چو کوهیم و صدا در ما ز توستما 
میانما که باشیم ای تو ما را جاِن جان در  تو  با  باشیم  ما  که  تا 
ما هستی های  و  عدم هاییم  نماما  ف��ان��ی  مطلقی،  وج���ود  ت��و 
َعلَم شیر  ول��ی  شیران  همه  دم ب��ه دمما  باشد  ب��اد  از  حمله مان 

مفهوم شعر: جهان همواره و در هر لحظه به خداوند نیازمند است و این نیاز 
هیچ گاه قطع یا کم نمی شود.

پیام شای شعر: 
 مخلوقات در هر آن و لحظه به خداوند نیازمندند. 

 وجود همءه موجودات و هستی تمام آن ها در واقع، همان هستی خداست، 
»همه اوست«.

 خداوند هستی مطلق است و هستی منحصر در اوست و همءه موجودات، 
غیر از خدا، معدوم و نیست  هستند.

)نیازمندی  است.  خدا  به  وابسته  لحظه  هر  در  موجودات  حرکات  همءه   
مخلوقات در هر لحظه و برای هر حرکت به خداوند(

به  انسان  نیازمندی  به  )که  اللّٰه  الی  الفقراء  انتم  النّاس  ایّها  یا  آیات مرتبط:  
خداوند در پیدایش و بقا اشاره می کند.( )همین درس(

 یسأله من فی الّسماوات و األرض کل یوم هو فی شأن )که نیاز پدیده ها را به 
خداوند در هر آن و درخواست آن ها را بیان می کند.( )همین درس(

ً حدیث مرتبط: اللّهّم ال تکلنی الی نفسی طرفة عیٍن ابدا
)کسی که مفهوم ابیات موالنا به  ویژه ابیات اول و چهارم که بیانگر نیازمندی 
به خداوند در هر آن است را درک کند، مانند پیامبر④، دعا کرده و از خداوند 

می خواهد که به خود واگذاشته نشود.(

آیۀ 5د سوسۀ فاطر

موضوع آیه: نیازمندی جهان به خداوند در پیدایش و بقا و بی نیازی خداوند 

یا اَیَُّها الّناُس

اَنُتُم الُفَقراُء ِالَی اللِّٰه 

َو اللُّٰه ُهَو الَغِنیُّ الَحمیُد

ای مردم 
شما به خداوند نیازمند هستید 

و خدا است که ]تنها[ بی نیازِ ستوده است.

مفهوم آیه: همءه مخلوقات به خداوند نیازمندند و خداوند در ذات خود بی نیاز و 
شایستءه ستایش شدن است.

پیام شای آیه: 
 انسان هر چه دارد از خدا دارد و تمام داشته هایش از خدا است و نیاز او به 
خداوند شامل همه چیز است؛ از جمله باالترین داشتءه انسان که همان نعمت 
وجود است که خدا به او عطا کرده است و این نیاز هیچ گاه قطع یا کم نمی شود.

 هیچ  کس از خدا بی نیاز نیست.
 غنی واقعی و مطلق و کامل، تنها خدا است.

 خداوند غنای خود را در راه رفع نیاز و نفع مخلوقات به کار می برد.
1تیات مرتبط:

توست ز  ما  در  نوا  و  ناییم  چو  ما چو کوهیم و صدا در ما ز توستما 
علم شیر  ول��ی  شیران  همه  دم ب��ه دمما  باشد  باد  از  حمله مان 

)که بیانگر نیازمندی مخلوقات در هر آن به خداوند است.(
آیءه  معلول  عبارت  این  واقع  )در  ماوات و األرض  السَّ یسأله من فی  آیۂ مرتبط: 
！انتم الفقراء الی اللّٰه ... است؛ چون مخلوقات نیازمند خدا هستند )عّلت( در 

هر آن از خداوند درخواست می کنند )معلول((.

آیۀ 29 سوسۀ سحمن

موضوع آیه: نیازمندی جهان به خدا در بقا 
ماواِت َو األرِض َیسألُُه َمن ِفی السَّ

ُکلَّ َیوٍم ُهَو فی َشأٍن

هر آن چه در آسمان ها و زمین است، 
پیوسته از او درخواست می کند. 

او همواره دست اندرکار امری است.
مفهوم آیه: تمام موجودات برای بقا به طور پیوسته به خدا نیازمند هستند.

پیام شای آیه: 
 همءه موجودات حتی فرشتگان و موجودات آسمانی نیز همچون زمینیان، 

دست نیاز به سوی خدا دارند.
 جهان همواره و در هر لحظه به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچ گاه 

کم نمی شود.
 چنین نیست که خداوند، عالم را آفریده و آن را به حال خود رها کرده 

باشد، بلکه همواره امور هستی را تدبیر و اداره می کند.
نیازمند خدا  برای لحظه لحظءه وجود خود محتاج و   چون همءه موجودات 
ماوات و  هستند )عّلت(، پیوسته از خداوند درخواست دارند یَسأله من فی السَّ

األرض )معلول(.
و  لطف  )عّلت(،  ماوات و األرض  السَّ یسأله من فی  موجودات  دائمی  نیاز   
فیض دائمی را طلب می کند و خداوند هر لحظه دارای فیضی جدید و مستمر 
برای آفریده هاست و در واقع همواره دست اندرکار امری است. کّل یوٍم هو فی 

شأن )معلول(.

آیۂ مرتبط: انتم الفقراء الی اللّٰه  )که در واقع عّلت درخواست دائمی مخلوقات، 
یعنی نیازمندی را بیان می کند.( )همین درس(

مفهوم مرتبط: توحید در ربوبیت )درس 2، دوازدهم( )زیرا بیان می کند که خداوند 
همواره امور هستی را تدبیر و اداره می کند: کّل یوٍم هو فی شأن.(

اما  بی توجه اند؛  خداوند،  به  انسان  دائمی  نیاز  به  نسبت  ناآگاه  انسان های 
انسان های آگاه دائماً سایءه لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و خود را 
نیازمند عنایات پیوستءه او می دانند. هر چه معرفت انسان به خود و رابطه اش 
با خدا بیشتر شود )عّلت(، نیاز به او را بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود 

را بیشتر ابراز می کند. )معلول(.
 

برای همین است که پیامبر④ با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی، 
عاجزانه از خداوند می خواهد که برای یک لحظه هم، لطف و رحمت خاصش 
را از او نگیرد و او را به حال خود واگذار نکند. )چون پیامبر از همه بیشتر 

نسبت به خدا معرفت داشته و رابطه اش با خدا بیشتر بوده است.(

حدیث پیامبر④

موضوع حدیث: ابراز بندگی 

چشم  به هم زدنی اَللُّهمَّ ال َتِکلنی اِلی َنفسی َطرَفَة َعیٍن اََبداً مرا  هیچ گاه  خدایا 
به خودم وامگذار.

احساس  را  خدا  رحمت  و  لطف  سایءه  دائماً  آگاه  انسان های  حدیث:  مفهوم 
می کنند و خود را نیازمند عنایات پیوستءه او می دانند.

به  را  خود  نیازمندی  و  فقر  انسان ها  سایر  به  نسبت  پیامبر④  حدیث:  پیام 
خداوند  از  عّلت،  همین  به  است  آگاه  آن  به  و  می کند  درک  بیشتر  خداوند 

می خواهد که او را حتی لحظه ای به خود وانگذارد.
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قرآن کریم، رابطءه میان خداوند و جهان هستی را با کلمءه نور بیان می کند که 
در نظر اول برای ما شگفت انگیز می نماید؛ اما پس از تفکر دقیق به معنای 

آن پی می بریم.
خداوند از نورهایی نیست که از اجسام ناشی می شوند، یعنی منشأ مادی دارند.
و  پیدایی  سبب  و  است  آشکار  و  پیدا  خودش  که  است  چیزی  آن  نور 
آشکارشدن چیزهای دیگر نیز می شود. نورهای معمولی هم این خاصّیت را 

دارند که خودشان آشکارند و سبب آشکارشدن اشیای دیگر هم می شوند.

آیۀ 35 سوسۀ نوس

موضوع آیه: رابطءه میان خداوند و جهان هستی 

ماواِت َو األَرِض خداوند نور آسمان ها و زمین است ... .اللُّٰه نوُر السَّ

مفهوم آیه: خداوند نور هستی است.
پیام شای آیه: 

 جهان هستی، فیض خداوند و پرتویی از نور اوست و قوام و بقای آن از اوست.
 تمام موجودات، »وجود« خود را از او می گیرند، به سبب او پیدا و آشکار 

شده و پا به عرصءه هستی می گذارند و وجودشان به وجود او وابسته است.
بیانگر وجود  این جهان،  نور هستی است، هر موجودی در   چون خداوند 

خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب می شود.
نورانیت  اندازه  به همان  ارتباط دارد،  او  با  به هر نسبت که   هر موجودی 

کسب می کند.

خداوند نور هستی است )عّلت( یعنی:
 تمام موجودات وجود خود را از او می گیرند.

 به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصءه هستی می گذارند.
 وجودشان به وجود او وابسته است.

بنابراین:
 هر چیزی در این جهان، بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب 

می شود )معلول(.
 هر موجودی در حد خودش تجّلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، 

رحمت و سایر صفات الهی است )معلول(.
 آنان که به دقت و اندیشه در جهان هستی می نگرند، در هر چیزی خدا را 

مشاهده می کنند و علم و قدرت او را می بینند.

شعر شیخ محموس شبختری

موضوع شعر: تجلی خداوند در مخلوقات

دید صفا  و  نور  معرفت  کز  به هر چیزی که دید، اول خدا دیددلی 

مفهوم شعر: با دقت و اندیشه در جهان هستی، می توان در هر چیزی خدا را 
مشاهده کرد.

پیام شعر: برای رسیدن به معرفت عمیق و دیدن خدا در هر چیزی باید دلی 
پاک و بامعرفت داشت. 

شعر تاتاطاشر

موضوع شعر: تجلی خداوند در مخلوقات

بینم تو  صحرا  بنگرم  صحرا  بینمبه  ت��و  دری��ا  بنگرم  دری��ا  ب��ه 
بینمبه هر جا بنگرم کوه و در و دشت تو  رعنا  قامت  از  نشان 

مفهوم شعر: با دقت و اندیشه در جهان هستی، می توان در هر چیزی خدا را 
مشاهده کرد.

پیام شعر: هر چیزی در این جهان، بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی 
محسوب می شود.

حدیث 1مام علی⒔

موضوع حدیث: تجّلی خداوند در مخلوقات 
ما َرأَیُت َشیئاً 

ِااّل َو َرأَیُت اللَّٰه 

َقبلَه َو َبعَده َو َمَعه

هیچ  چیزی را ندیدم
مگر این که خداوند را

قبل و بعد و با آن دیدم.

مفهوم حدیث: خدا همه جا هست و می توان در هر چیزی خدا را مشاهده کرد.
پیام حدیث: خداوند بی پایان بر تمام جهان احاطه دارد و همه جا حضور دارد؛ یعنی 
هم در دل تک تک ذرات عالم حضور دارد و هم خارج از آن ها. از این رو انسان اگر 
اهل تفکر باشد به لطف الهی به مقامی می رسد که در همه چیز خدا را می بیند.

مقصود امیرالمؤمنین از عبارت »قبله و بعده و معه«: 
تعبیر »رأیت اللّٰه قبله« اشاره به این نکته دارد که: آن حضرت با نگاه دقیق خود 
وقتی به اشیای پیرامون خود می نگرند درمی یابند که همءه این اشیا پدیده هایی 
هستند که قبال ًنبوده اند؛ پس حتماً عّلتی آن ها را به وجود آورده است، پس 

پی به خالق آن می برد.
تعبیر »معه« اشاره به این دارد که: آن حضرت وقتی می نگرند که این شیء سرتاسر 
نیاز و فقیر در حال حاضر وجود دارد، پس درمی یابد که بقای آن مرهون خداست.

تعبیر »بعده« اشاره به این دارد که: ایشان وقتی می بینند که این شیء بعد از 
مدتی از بین رفت، می دانند که تنها خداست که خالق موت و حیات است؛ پس 

در فنای شیء نیز باز خدا را مشاهده می کنند.

شعر مرتبط: 
بینم تو  صحرا  بنگرم  صحرا  بینمبه  ت��و  دری��ا  بنگرم  دری��ا  ب��ه 
و دشت در  و  کوه  بنگرم  جا  هر  بینمبه  ت��و  رعنا  قامت  از  نشان 

***
دید صفا  و  نور  معرفت  کز  به هر چیزی که دید، اول خدا دیددلی 

)در اشعار و حدیث به دیدن خداوند با همه چیز و تجّلی خداوند در آفریده ها 
اشاره شده است.( )همین درس(

 این که انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و 
واالست که در نگاه نخست مشکل به نظر می آید، اما هدفی قابل دسترس 
است. به خصوص برای جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند. )پاکی 

و صفای قلب جوانان دسترسی به این هدف را برایشان ساده تر می کند.( 
به طور کلی برای دسترسی به این هدف باید قدم پیش بگذاریم و با عزم 
و تصمیم قوی حرکت کنیم، به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد و لذت 

چنین معرفتی را به ما خواهد چشاند.

موضوعاتی که انسان می خواهد دربارءه آن ها شناخت پیدا کند، دو دسته هستند:
دستءه اول:

گیاهان،  مانند  می گیرند،  قرار  انسان  شناخت  محدودءه  در  که  موضوعاتی 
حیوان ها، ستارگان و حتی کهکشان های بسیار دور هم ممکن است روزی 

شناسایی شوند و انسان بتواند به ماهیت و ذات آن ها دست یابد.
 ذهن انسان توان و گنجایش فهم چیستی و ذات چنین موضوعاتی را دارد، 

زیرا همءه آن ها اموری محدود هستند.
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دستءه دوم:
موضوعاتی که نامحدودند و ذهن انسان گنجایش درک آن ها را ندارد؛ زیرا 
الزمءه شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است و احاطءه جزء بر کل 

محال است.
انسان به دلیل محدودبودن ذهن خود نمی تواند ذات امور نامحدود را تصور 

کند و چگونگی وجودشان را دریابد.
خداوند حقیقتی نامحدود دارد )عّلت( بنابراین:

 ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید 
)معلول(.

 با این که ما به وجود خداوند به عنوان آفریدگار جهان پی می بریم و صفات 
او را می توانیم بشناسیم، اما نمی توانیم ذات و چیستی او را دریابیم. )معلول(

حدیث پیامبر④

موضوع حدیث: حدود تفکر انسان 
َتَفکَّروا فی ُکلِّ َشیٍء 

َو ال َتَفکَّروا فی ذاِت اللِّٰه

در همه چیز تفکر کنید
ولی در ذات خداوند تفکر نکنید.

مفهوم حدیث: منع تفکر دربارءه ذات خدا
انسان  است.  آن  به  و دسترسی  احاطه  هر چیزی  پیام  حدیث: الزمءه شناخت 
به دلیل محدودبودن ذهن خود نمی تواند ذات امور نامحدود را تصور کند و 

چگونگی وجودشان را دریابد.
حدیث مرتبط: افضل العبادة ادمان الّتفکر فی اللّٰه و فی قدرته 

)در این حدیث نیز به تفکر در وجود خدا و قدرت او تشویق شده است.(
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