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جهان را چگونه مى بينى؟ 
از كجا آمده است؟ به كجا مى رود؟ 

آيا از هم گسيخته و بى هدف است؟ يا نظام مند و هدفدار؟ 
انسان در اين جهان چه جايگاهى دارد؟ چه سرنوشتى در انتظار 

اوست؟ 
و 

«تو» در كجاى اين جهان بى كرانه اى و رو به سوى كجا دارى؟ 

انديشه و قلب
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يادآوری
در سال گذشته دانستيم که قرآن کريم کتاب زندگی و راهنمای ما به سوی رستگاری و خوشبختی 
است و هرکس به هدايت های آن گوش فرا دهد و عمل کند از سقوط در پرتگاه های زندگی رهايی می يابد. 
از اين رو است که با کتاب خدا مأنوس می شويم و پيام های آن را در می يابيم تا بتوانيم به آن ها عمل کنيم. 

راه اصلی انس با کتاب خدا، خواندن مستمر، درک معنای آيات و انديشه و تدبر در آن هاست.
در سال قبل برخی از نمونه های تدبر را تمرين کرديم که عبارت بودند از: 

١ ــ استخراج پيام از آيه 
٢ــ به دست آوردن پاسخ سؤاالت خود از آيات 

٣ ــ کشف ارتباط ميان عبارات يک آيه و يا ارتباط چند آيه با هم 
٤ ــ يافتن مصداق ها و نمونه  های يک موضوع در آيات

٥ ــ کشف رابطه ی شرط و مشروط در آيات 
٦ ــ آوردن استدالل برای يک پيام قرآنی 

٧ ــ معيار و ميزان قراردادن آيات برای تشخيص درستی و نادرستی يک مطلب 
٨   ــ استفاده از حديث و سيره ی معصومين (صلوات الله عليهم) در تبيين و توضيح آيات 

در اين کتاب نيز بار ديگر اين روش ها را تمرين کنيم تا به تدريج به توانايی بيش تری در درک 
آيات الهی دست يابيم و در هنگام تالوت قرآن کريم، از معارف آن بهتر و بيش تر بهره مند شويم تا به سوی 

«حيات طيبه» ای که خداوند آن را در دنيا و آخرت به مؤمنان وعده داده است، پيش برويم. 
٭ ٭ ٭

همچنين در سال قبل در بخش «آمادگی در انديشه و قلب» به دو موضوع مهم پرداختيم: 
الف ــ هدف زندگی. 

ب ــ راه های تقويت ايمان به هدف زندگی. 
برای تبيين اين دو موضوع، مباحث زير مطرح شد: 

حضرت ابراهيم (ع) به مردم آموخت که: آن چه ناپايدار و افول کردنی است، نمی تواند محبوب 
انسان قرار گيرد؛ محبوب و مقصود انسان بايد پايان ناپذير و در بردارنده ی همه ی زيبايی ها باشد. 

براى مطالعه
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برای درک عميق اين پيام، به مطالعه ی حقيقت انسان پرداختيم و آموختيم که: 
١ ــ لحظه های زيبای زندگی انسان، لحظه های شکوفايی استعدادها و رسيدن به کمال است. 

٢ ــ انسان، استعداد ها و کمال های متنوعی دارد و بايد با دو قدرت «علم و آگاهی» و «انتخاب و 
اختيار» استعداد های خود را پرورش دهد و به کمال برساند. پس، انسان مسئول به کمال رساندن خود 

است و زندگی حقيقی جريان شکوفايی استعدادها و رسيدن به کمال. 
ـ  خداوند عالقه و دل بستگی به کمال ها و زيبايی ها را در وجود انسان قرار داده است تا او  ٣ ـ
بتواند به آسانی آن ها را برگزيند و به سوی آن ها حرکت کند. اين کمال ها و زيبايی ها، همان هدف هايی 
است که انسان در زندگی خود انتخاب می کند؛ البته انسان همواره به دنبال کمالی است که پايان نپذيرد 

و همه ی کمال های ديگر را در برداشته باشد. 
٤ ــ هدف ها و کمال های انسان يکسان نيستند؛ برخی اصلی و برخی فرعی، برخی برتر و برخی 
پايين ترند. انسان بايد بتواند هدف های اصلی و برتر را در اولويت قرار دهد و هدف های فرعی و پايين تر 

را در مسير هدف های اصلی و برتر انتخاب کند. 
٥ ــ خداوند، کمال و زيبايی بی نهايت است و سرچشمه ی همه ی کمال ها و زيبايی هاست؛ بنابراين، 
او محبوب حقيقی و مقصود برتر زندگی است و اگر کسی تقرب به او را هدف قرار دهد. بهترين پاسخ 

را يافته و صحيح ترين گام را در انتخاب «هدف زندگی» برداشته است. 
اکنون می توانيم دريابيم که چرا حضرت ابراهيم (ع) فرمود: «من پايان پذيرها و افول کردنی ها 

را دوست ندارم». 
راه رسيدن به خدا، راه رسيدن به همه ی زيبايی ها و کمال هاست. 

٦ ــ پس از شناخت هدف زندگی، گام ديگری بايد برداشته شود تا انسان حرکت به سوی هدف 
را آغاز کرده و برای رسيدن به آن برنامه ريزی کند. آن گام، رسيدن به درجه ی «ايمان» است. انسان بايد 

ايمان به خدا و محّبت او را در خود تقويت کند تا جّدی تر و مصممّ تر، راه رسيدن به او را بپيمايد. 
٭ ٭ ٭

اکنون، در مرحله ی اّول اين کتاب می خواهيم به سؤال هايی که در ابتدای اين مرحله طرح شد، 
پاسخ دهيم.
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جلوه هاى حكمت و تدبير*  

يكى از سؤال هاى اصلى هر نوجوان و جوانى اين است كه: «ما در چگونه 
جهانى زندگى مى كنيم؟» 

پاسخ اين سؤال، در نگاه وى به زندگى تأثير مى گذارد و به برنامه ها و 
تصميم هاى او جهت مى دهد. 

براى رسيدن به پاسخ درست، ابتدا از آيات شريفه ى قرآن كريم بهره  
مى بريم و آن گاه به مشاهده ى برخى موجودات پيرامون خود مى پردازيم. 

* دبيران گرامی توجه نمايند که محتوای اين درس بايد به صورت کامل و با دّقت و صرف وقت کافی و با ذکر مثال های مختلف 
تدريس شود. لذا يک جلسه برای تدريس آن کافی نيست و حتمًا بايد در دو جلسه تدريس شود.
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قرائت 

 اين آيات شريفه را به دقت و زيبا بخوانيد. 
 

جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

....................... ذی َخـلَـَق فَـَسـّوٰی  الـَّ

....................... َر فَـَهـدٰی  ذی َقـدَّ َوالـَّ
اعلیٰ  ،  ٢و٣

....................... ماواِت َو اۡالَۡرِض  ِانَّ فـی َخۡلِق الـسَّ

....................... َواۡخـِتـالِف الـلَّـۡيـِل َو الـنَّـهـاِر 

....................... َ   لۡـبـاِب  يـاٍت ِالُوِلـی اۡال َالٔ

....................... هَ  ذيَن يَـۡذکُـروَن الـلـّٰ الـَّ

....................... ِقـيـاًمـا َو ُقـعـوًدا 
 ....................... َو َعـلـٰی ُجـنـوِبـِهـمۡ 
....................... َو يَـَتـَفـکَّـرونَ 
....................... ـمـاواِت َو اۡالَۡرِض  فـی َخـۡلـِق الـسَّ
....................... نـا مـا َخـلَـۡقـَت ٰهـذا بـاِطـًال  ـَّ َرب
....................... ُسـبۡـحـانَـَك 



6

....................... فَـِقـنـا َعـذاَب الـّنـاِر 
آل عمران، ١٩٠ و ١٩١

و کوه ها را می بينی، َوتَـَری الـِجـبـاَل 
می پنداری که ساکن هستند ـُـهـا جـاِمـَدةً  تَـۡحـَسـب
در حالی که همچون ابرها در حرکتند حـاِب  َوِهـَی تَـُمـرُّ َمـرَّ السَّ
ساخته ی آن خدايی است که ذی  ِه الـَّ ُصـۡنـَع الـلـّٰ
هر چيزی را استوار ساخته است َاتۡـَقـَن کُـلَّ َشـۡیٍء 
همانا او بدانچه می کنيد آگاه است ه و َخـبـيـر ٌ  ِبـمـا تَـۡفـَعـلـونَ  ـَّ ِان

نمل، ٨٨

....................... ِانّـا کُـلَّ َشـۡیٍء َخـلَـۡقـنـاُه ِبـَقـَدٍر  
قمر، ۴۹

....................... ماواِت َواۡالَۡرضَ   ِبالَۡحِقّ  َخلََق اللُّٰه السَّ
....................... يَـًة ِلـۡلـُمـۡؤِمـنـيـَن  ِانَّ فـی ٰذِلـَك َالٔ

عنکبوت، ٤٤

 
به کمک توضيحات زير، ترجمه ی آيات را کامل کنيد. 

: هدفمند، راست و درست بِـاۡلـَحـِقّ بـاِطـل: بيهوده 
ُجـنوبِِهۡم: پهلوهايشان

ترجمه
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قرآن کريم چه تصوير از جهان به ما نشان مي دهد؟ 

با تأمل در آيات ابتدا درس و تکميل جمالت زير، پاسخ سؤال را به دست آوريد.

سوره / آيهپيامرديف
...........هر يک از موجودات جهان دارای ....................١
........... هر موجودی به گونه ای ساخته شده که ...................... دنبال می کند.٢
.................................... بودن در موجودات جهان راه ندارد. ٣
بر ٤ جهان  که  می يابيم  در  می نگريم،  جهان  استوار  نظم  و  مستحکم  روابط  به  وقتی 

.............. استوار است.
...........

...........استحکام، نظم و هدفمندی مخلوقات جهان نشانه ی ........................... ٥
...........کسی می تواند حقيقت جهان را به درستی دريابد که ...........................٦

قرآن کريم از انسان ها می خواهد که درباره ی اين تصوير بينديشند و با عقل و استدالل و منطق 
آن را بپذيرند. از اين رو مردم را دعوت می کند به پديده های پيرامون خود نظر کنند؛ پديده هايی چون 
آمد و شد شب و روز، خورشيد، ماه، ستارگان، کوه  ها، دشت ها، سپيده دم، گياهان، جانوران، مراحل 
خلقت انسان، حرکت ابرها و نزول باران که انسان ها در زندگی روزانه ی خود مشاهده می کنند و تفکر 
در آن ها برای هر کس امکان پذير است. با وجود اين نشانه ها، هر  کس خردمندی پيشه نکند و به درستی 

نينديشد، زيان آن را خواهد ديد و جايگاه خود در جهان را نخواهد شناخت. سعدی می گويد: 

ديوار اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود بر  بود  نقش  نکند،  فکرت  که  هر 
٭ ٭ ٭

برای شناخت بهتر و دقيق تر جهانی که در آن زندگی می کنيم، ابتدا نظری به يک جهان غيرواقعی 
و پنداری می افکنيم، سپس باز می گرديم و جهان واقعی را نظاره می کنيم. 

جهان غيرواقعی
تصور کنيد در جهانی زندگی می کنيد که در هر لحظه ممکن است بدون علت خاصی، حادثه ای 

پيام آيات
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رخ دهد، موجودی پديد آيد يا از بين برود و اشياء خصوصيات خود را از دست بدهند. 
فرض کنيد صبح که از خواب بيدار می شويد، در هوا معلق می مانيد؛ می بينيد که اجسام لحظه ای 
به زمين جذب می شوند و لحظه ای ديگر از زمين فاصله می گيرند. شير آب را که باز می کنيد، به جای 
آب، آتش خارج شود. هنگام صبحانه، وقتی شکر را در چای حل می کنيد، چای شور شود. همين که 
لقمه ای به دهان می گذاريد، آن لقمه به دهان چسبيده و جدا نشود. و خالصه، از هر موجودی حرکت های 

غير منتظره سرزند و هر چه تالش کنيد، نتوانيد خود را با اين حرکت ها هماهنگ کنيد. 

١ـ آيا در چنين جهاني مي توان از قانون و قانون مند سخن گفت؟ چرا؟ 
٢ ـ در چنين جهاني ، رسيدن به علم و دانش تا چه اندازه امکان پذير است؟ چرا؟ 

٣ ـ اگر بخواهيم نامي برا اين جهان خيالي انتخاب کنيم، آن نام چيست؟
٤ ـ شما در چنين جهاني ، چه احساسي خواهيد داشت؟ 

٥ ـ آيا با ديدن چنين جهاني مي پذيريد که سازنده ا حکيم و خبير داشته باشد؟ 
چرا؟ 

جهان واقعی
اکنون به جهان واقعی پيرامون خويش بينديشيد. نمونه هايی از موجودات و عناصر پيرامون خود 
را زير نظر بگيريد و ببينيد چه تفاوتی ميان آن تصوير خيالی و اين موجودات واقعی هست. برای اين 
منظور، ويژگی ها و نحوه ی همکاری چند عنصر ساده، اّما بسيار مؤّثر و مفيد را بررسی می کنيم و سپس 

يکی از ترکيبات پيچيده ی جهان را نظاره می کنيم تا ببينيم چه نتيجه ای به دست می آيد. ۱ 

١ ــ اکسيژن و هيدروژن دو عنصر ساده از عناصر طبيعت اند. هر کدام ساختمان 
خاصی دارند که با ديگری متفاوت است. اّما جهان به گونه ای سامان يافته که از ترکيب 
اين دو، نظامی جديد به نام آب پديد می آيد که حيات موجودات زنده بر روی کره ی زمين 

١ــ بندهای ١ تا ٤ که ترکيبات شيميايی و نظم طبيعی موجودات را نشان می دهد، فقط برای طرح در کالس و به دست آوردن نتايج 
پايانی است و سؤال از آن ها در امتحانات، ضرورت ندارد. 

ارزيابى
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به وجود آن بستگی دارد. شايد اين ترکيب و همکاری را بتوان مؤثرترين همکاری ميان 
اجسام دانست، زيرا بزرگ ترين نتيجه و فايده را به دنبال داشته است. چه تدبير هدفمندی 

در  اين ترکيب نهفته است! 

اکسيژن،  ٢ ــ کربن يکی ديگر از عناصر طبيعت است. اين عنصر در ترکيب با 
ماّده ی جديدی به نام «دی اکسيد کربن» را پديد می آورد که نقش مهمی در حيات موجودات 

دارد. گياهان سبز به کمک اين گاز غذا سازی می کنند و زنده می مانند. 
خوب است در اين جا به اين نکته ی زيبا هم اشاره کنيم که، انسان ها و حيوان ها 
برای حيات خود نيازمند اکسيژن هستند که گياهان آن را توليد می کنند و آ ن ها نيز برای 
زنده ماندن به دی اکسيد کربن نياز دارند که ما در هنگام بازدم به محيط می فرستيم. اين 

يک هماهنگی و همکاری است که نقشی در طراحی آن نداشته ايم. 

(C) يک اتم کربن             (O۲)  دو اتم اکسيژن                         (CO۲) مولکول دی اکسيد کربن               

(H) دو اتم هيدروژن                (O)  يک اتم اکسيژن                            (H۲O) مولکول آب

١ــ اقتباس از کتاب زندگی بر روی زمين، دونالد ام. سيلور، انتشارات مدرسه برهان، صص ٦ تا ١٤.

٣ ــ موجودات زنده از جمله انسان نيازمند ماده ای به نام «قند» هستند تا انرژی 
خود را تأمين کنند و زنده بمانند. اين ماده از ترکيب آب و دی اکسيد کربن و به کمک 

خورشيد در گياه ايجاد می شود. گياه، خود 
از آن استفاده می کند و حيوان و انسان را هم 
رشد  ترتيب  بدين  و  می سازد  بهره مند  آن  از 

موجودات زنده ادامه می يابد.۱ 
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اکنون اگر به ماده ی قند که در ميوه ها وجود دارد، نگاه کنيم، درمی يابيم که اين 
همه  فايده نتيجه ی ترکيبی بسيار دقيق است که اگر آن ترکيب به هم بخورد، تمام آن فايده ها 

از دست می رود. 
می توان گفت يکی از مهم ترين همکاری های روی کره ی زمين به وسيله ی سه عنصر 
ارمغان  هيدروژن و کربن به انجام می رسد و بزرگ ترين فايده ها را به  اکسيژن،  ساده ی 
می آورد. آب، قسمت اعظم بدن موجودات زنده، از جمله انسان را تشکيل می دهد. قند 
نيز نقش اساسی در بدن ما دارد و تأمين کننده ی اصلی انرژی در بدن است. اگر هر يک 
از اين دو ماده از حّد معينی در بدن ما کاهش يابد، حيات ما به خطر خواهد افتاد. پس، 
هر  عنصری ساختمان خاصی دارد که وقتی با ديگری همکاری می کند و ترکيب می شود، 
نظام و ساختمان جديدی را پديد می آورند که دارای خواص و آثار تازه ای خواهد بود. 
فلزات،  سنگ ها،  در  بيابيم؛  خود  پيرامون  موجودات  تمام  در  می توانيم  را  حالت  اين 

گياهان، حيوان  ها و انسان.
پيچيده تر  نمونه ای  به  اکنون  ۴ــ 
زيبايی  زمين  به  که  نمونه ای  کنيم؛  نگاه 
بی شماری  فايده های  و  داده  طراوت  و 
از  درختی  هر  درخت.  است؛  داشته 
تعدادی غير قابل شمارش اتم، ميلياردها 
سلول و ميليون ها بافت تشکيل شده که 
خاصی  کار  و  ترکيب  جنس،  کدام  هر 
يعنی  درخت،  اصلی  اعضای  و  دارند 
برگ را می سازند.  شاخه و  تنه،  ريشه، 
مخصوص  نقشی  اعضا  اين  از  يک  هر 
جنس  و  ساختمان  با  که  دارند  برعهده 
فعاليت  نتيجه ی  است.  هماهنگ  آن ها 
هماهنگ و همکاری آن ها پيدايش ميوه 
ییاست. اگر آن اتم ها، سلول ها و بافت های 
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مخصوص وجود نمی داشت و اگر اين اعضا هر کدام کار خاص خود را نمی کردند، اين 
ثمر به بار نمی نشست. و اگر همه ی آن کارها صورت می گرفت ولی ميوه ای در کار نبود، 

همه ی آن کارها بيهوده و باطل می شد. 

بنابراين، عناصر موجود در طبيعت، که هر کدام ساختمان و آثار خاص خود را دارند، در دسته ها 
و شکل های مختلف با هم همکاری می کنند که حاصل آن پيدايش موجودات جديد با ساختمان جديد 
و با خواص و آثار تازه است. هر يک از اين همکاری ها از نظم و قانون مندی خاصی پيروی می کند و 

نتايج معينی را در پی دارد. پس، وقتی به موجودات پيرامون خود نگاه می کنيم، می بينيم که: 
١ــ هر موجودی از اجزای خاص و معينی تشکيل شده است. 

٢ ــ اين اجزا با آرايش مخصوص به خود در کنار يکديگر قرار گرفته اند. 
٣ ــ هر جزء کار مخصوصی انجام می دهد و وظيفه ی معينی برعهده دارد. 

٤ ــ ميان وظايف و مسئوليت ها پيوستگی و ارتباط مشاهده می شود، به گونه ای که کار هر يک 
مکمل و ادامه ی کار ديگری است و کارها و مسئوليت ها در ارتباط با هم معنا می يابند و اگر به کار يک 

جزء به تنهايی نگاه شود، ناقص و ناتمام به نظر می آيد. 
٥ ــ هر سامان و نظمی و هر همکاری و فعاليتی، به دنبال هدف خاصی است که آن را از ساير 

سامان دهی ها و همکاری ها جدا می کند. 

 با بررسى ساختمان يك حيوان يا برخى از قسمت هاى آن، مانند ساختمان 
چشم، گوش و قلب، ويژگى هاى ذكر شده را در آن ها مشخص سازيد. 

شاخصه ی اصلی
اصلی  شاخصه ی  که  است  ويژگی  کدام  قبل،  صفحه ی  در  شده  ذکر  ويژگی های  ميان  در 
مجموعه های بزرگ و کوچک جهان محسوب می شود و آن ها را به يک نظام تبديل می کند و در همه ی 

نمونه يابى
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اجزا و فعاليت های آن مجموعه حضور دارد و به آن ها معنی می بخشد؟ 
اين شاخصه ی اصلی همان «هدف» و «غايت» است. بدون «هدف»، پيوستگی، ارتباط و هماهنگی 
معنا ندارد و اساسًا مجموعه ی دارای نظام، شکل نمی گيرد. همکاری، پيوستگی و نظام، همواره برای 

آن است که به هدف معينی منجر شود و به سرانجام روشنی برسد. 
اگر شاخصه ی هدفمندی در کار نباشد، تمام فعاليت های يک مجموعه «عبث»، «بيهوده» و در  يک 
کالم، «باطل» می شود و با بودن آن، مجموعه ی فعاليت ها، «ثمربخش»، «هدفمند» و در يک کالم، «حق» 
می گردد.۱ اگر به مثال های قبل برگرديم، می بينيم که هر همکاری و ترکيبی، ثمرات و اهداف بسيار بزرگی 

به دنبال داشت و هيچ کدام بر «باطل» و «بيهوده» نبود. 

  سؤال
چه  می شوند؟  جمع  يکديگر  کنار  دارند،  که  هدفی  با  متناسب  مجموعه ها،  اين  اجزای  چگونه 
عامل و انگيزه ای سبب اين همکاری ها و تقسيم کار است؟ آيا پای «انتخاب»، «گزينش» و «طرح» قبلی 

در کار است؟ 
در اين جا با سه فرض مواجه هستيم: 

١ــ همه ی اين هماهنگی ها و همکاری ها خود به خود و بدون نقشه ی قبلی اتفاق می افتند. 
٢ ــ خود اجزا از اين آگاهی برخوردارند و متناسب با آن هدف گرد هم می آيند و همکاری را 

آغاز می کنند. 
ـ   خالقی آگاه، خبير و حکيم، متناسب با هدفی که در نظر دارد، اجزا را به وجود می آورد و با  ٣ ـ

طرح و نقشه و برنامه ی معين، همکاری  ها را شکل می دهد تا آن هدف و غايت محقق شود. 

١ــ «حق» و «باطل» دو کلمه در مقابل هم هستند که به چند معنا به کار می روند؛ يکی از معانی آن ها، «هدفمند بودن» و «بی هدف 
بودن» است. معنای ديگر «حق»، واقعيت داشتن است؛ که در اين صورت، معنای «باطل» واقعيت نداشتن و موهوم بودن است. مثًال وقتی 
می گوييم خداوند و عالم غيب حق است، يعنی خداوند و عالم غيب واقعيت دارد. و وقتی می گوييم شانس و غول باطل است، يعنی واقعيت 
ندارند و موهومند. معنای ديگر «حق» سخن درست و راست و معنای ديگر باطل سخن نادرست و دروغ است. وقتی می گوييم «اين سخن 

حق است»، به معنای آن است که حقيقت دارد و دروغ نيست. 
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اين سه فرض را با يكديگر مقايسه كنيد و نتيجه را بيان نماييد. 

شرح

فرض اّول

فرض دوم

فرض سوم

نتيجه

1 ــ   نتيجه ى به دست آمده را با تصويرى كه از قرآن كريم به دست آمد، 
مقايسه كنيد. 

رفته،  كار  به  و «باطل»  كلمات «حق»  آن ها  در  كه  آياتى  در  ديگر  بار  2 ــ 
بينديشيد و ببينيد كه اين آيات در بردارنده ى چه پيامى هستند؟ 

بخوانيد و  نهج البالغه آمده است،  خطبه ی حضرت علی (ع) را که در  ابتدا اين 
ويژگی های خلقت خداوند را از آن استخراج کنيد. 

او خداوندی است که موجودات را آفريد، بدون اين که از هيچ نمونه ی آماده و 
پيش ساخته  ای ايده بگيرد و از کار خالق ديگری که پيش از وی جهانی را آفريده باشد، 

تقليد کند. 
... آثار صنع و نشانه های حکمتش در نوآوری های بی سابقه و خلقت بی نظيرش 

داورى

انديشه 
و تحقيق

عرضه
       بر آيات
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هويداست. 
بنابراين، هر يک از موجوداتی که خدا آفريده، برهان آفريدگاری و دليل خداوندی 
اوست؛ حتی اگر آن موجود، جامد و بی زبان باشد. چرا که آن هم با زبان بی زبانی خالق 
نيازی  گفتن  سخن  به  که  اين  بدون  می گويد،  باز  را  خدا  تدبير  و  می کند  معرفی  را  خود 
داشته باشد. داللتش بر وجود خدا همواره استوار است و در هر لحظه آفريننده ی خود 

را نشان می دهد. 
... خدای متعال همه ی مخلوقات را براساس مقياس، نظم مشخص، اندازه های 
مخصوص و متناسب با هر يک از آن مخلوقات آفريد و در آفرينش آن ها طوری اندازه ها 
را برقرار کرد که محکم و استوار بمانند و از هم فرونپاشند. هر چيزی را مطابق برنامه ای 
دقيق به بهترين شکل طراحی کرد و آن گاه بدان نظم و ظرافت بخشيد و آن را در مسير 

انجام وظيفه و دست يابی به هدف خاص وی هدايت کرد. 
همه ی اين کارها بدان جهت بود که هيچ يک از مخلوقات از محدوده  و چهارچوب 
تعيين شده از جانب خداوند تجاوز نکند و برای رسيدن به مقصد مورد نظر و کمال نهايی 
و  نباشد  دشوار  وی  بر  دادنش  انجام  داد،  دستوری  او  به  خداوند  اگر  و  ننمايد  کوتاهی 

سرکشی نکند. 
بخشی از خطبه ی ٩٠ نهج البالغه

١ ــ قرآن کريم در آيه های ٦٨ و ٦٩ سوره ی نحل، درباره ی زنبور عسل سخن 
گفته است. درباره ی اين زنبور و چگونگی فعاليت آن برای توليد عسل تحقيق کنيد و 

نتيجه را در کالس ارائه دهيد. 
ـ برنامه ريزی برای رسيدن به هدف را در موجودات طبيعی مشاهده کرديم و ديديم  ٢ ـ
که نظم و پيوستگی و قانونمندی بدون هدف معنا ندارد. شما در زندگی شخصی خود چه 

اهدافی داريد؟ آيا برای رسيدن به آن ها برنامه ريزی کرده ايد؟ 
به  را  آن  است.  بهار  درباره ی  سعدی  بلند  شعر  از  قسمت هايی  مقابل  شعر  ٣ــ 
دقت بخوانيد و بگوييد در بردارنده ی چه پيامی برای شماست. هم چنين بکوشيد که آن 

را حفظ کنيد. 

پيشنهاد
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١ ــ تنبيه: آگاهی، آگاهی دهنده 
٢ــ ُحّقه: ظرف کوچک، در اين جا منظور پوسته ی انار است که دانه های ياقوتی آن را چون قطعه ای در برگرفته است. 

٣ــ ُزنَّار: کمربندی است که کفار به کمر می بستند. 
٤ ــ ِانعام: بخشش 

قسمت هايی از قصيده ی بهارّيه ی سعدی 

١

۲

۳

۴


