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با كاروان هستى

در درس گذشته به سراغ برخى موجودات رفتيم و با مشاهده ى نظام مندى 
آن ها، حضور حكمت و تدبير الهى را دريافتيم.

اكنون مى خواهيم به گستره ى جهان نظر كنيم و نظام آن را بررسى نماييم 
تا به پاسخ اين سؤال برسيم كه: 

جهان رو به سوى كجا دارد 
و رهسپار چه هدفى است؟

بپردازيم  جهان  مشاهده ى  به  ابتدا  كه  است  آن  درس  اين  در  ما  روش 
و سؤال هايى را كه براى ما پيش مى آيد به قرآن كريم عرضه كنيم تا پاسخ 

صحيح را به دست آوريم.
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آيات شريفه ی زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.

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

 ........................ ـمـاواِت َواۡالَۡرَض  مـا َخـلَـۡقـَنـا الـسَّ
 ........................ َو مـا بَـۡيـَنـُهـمـا ِاّال ِبـالۡـَحـِقّ 

و سرآمدی معّين و مشّخص ـی  َو َاَجـٍل ُمـَسـم
........................ ذيـَن کَـَفـروا  َوالـَّ

از آن چه انذار شدند،رويگردانند.     َعـّمـا ُانۡـِذروا ُمـۡعـِرضـونَ 
       احقاف، ٣

 ....................... ِه  يُـَسـِبّـُح ِلـلـّٰ
 ....................... ـماواِت َو مـا ِفـی اۡالَۡرِض  مـا ِفـی الـسَّ
 .......................... لَـُه الۡـُمـۡلـُک َو لَـُه الۡـَحـۡمـدُ 
 ....................... َو هُـَو عـلـٰی کُـِلّ َشـۡیٍء َقـديـرٌ 

تغابن، ١

  ....................... ـماواِت َواۡالَۡرَض ِبـالۡـَحـِقّ  َخـلَـَق الـسَّ
 ....................... َرکُـمۡ              َو َصـوَّ

 ....................... فَـاَۡحـَسـَن ُصـَوَرکُـمۡ 
 ....................... َو ِالَـيـِه الۡـَمـصـيـرُ 

تغابن، ٣

قرائت 
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 ....................... ِه يَـبۡـغـوَن                 َافَـَغـۡيـَر ديـِن الـلـّٰ
 ....................... َو لَـهو َاۡسـلَـمَ 
 ....................... ـمـاواِت َو اۡال َۡرِض   َمن ِفـى الـسَّ

ـًا  طَـۡوًعـا َو کَـۡره
 ....................... َو ِالَـۡيـِه يُـۡرَجـعـوَن                

آل عمران، ۸۳

در آفرينش خدای رحمان  ۡحـٰمـِن   مـا تَـرٰی فـى َخـۡلـِق الـرَّ
بی نظمی نمی بينی ِمـۡن تَـفـاُوٍت۱ 

پس بار ديگر ديده بگردان فَـاۡرِجـِع الۡـبَـَصـرَ 
آيا هيچ شکافى مى بينى؟ َهـۡل تَـرٰى ِمـۡن فُـطـوٍر 

ُملک، ۳

به کمک توضيحات زير، ترجمه ی آيات را کامل کنيد.
ُمـۡلـك: پادشاهی              َيـۡبـغـوَن: مى جويند                  ُيـرَجـعـوَن: بازگردانده می شوند   

َرُکۡم: شما را صورتگری کرد       َله و َاۡسَلَم: به فرمان اوست   َطوًعا َو َکۡرًها: خواه ناخواه         َصوَّ

۱ــ در فرهنگ نامه ى مفردات راغب آمده که «فوت» به معنى دور شدن است. تفاوت نيز که اختالف دو چيز در اوصاف و خصوصيات 
يعنى  چنين است که هر دو از هم دور مى شوند.  گويا  تفاعل است،  يکديگر مى شود. و چون تفاوت از باب  شدن آن دو از  است، سبب دور 

خصوصيات اين در آن نيست و خصوصيات آن در اين.
مرحوم عالمه طباطبايى در تفسير الميزان درباره ى همين آيه مى فرمايد: منظور از عدم تفاوت اين است که تدبير الهى چون حلقه هاى 
زنجير، در سراسر جهان به هم پيوسته و متصل است. موجودات به گونه اى با يکديگر مربوطند که آثار فعاليت يکى، نصيب ديگرى مى شود، 
همان طور که خودِ آن براى ثمر دادن، به موجودات ديگر وابسته و نيازمند است… پس منظور از نبودن تفاوت در خلقت آن است که خداوند اجزا 

و اعضاى جهان خلقت را طورى آفريده که بتوانند به هدفى که براى آن خلق شده اند برسند و ديگران مانع او نشوند…
هم چنين ذيل آيه ۱۰۳ سوره ى انعام مى فرمايد: آيات ديگرى نيز هست که مى رساند اجزاى عالم همه به هم متصل و مربوطند و پيوستگى 

آن ها به حدى است که همه را به صورت يک موجود درآورده و نظام واحدى در آن حکمفرماست. 

ترجمه
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نظام های به هم پيوسته
که  يافته اند  سامان  به گونه ای  آن  اجزاء  که  است  مجموعه ای  نظام مند،  مجموعه ی  که  دانستيم 
فعاليت دسته جمعی آن ها منتهی به هدفی معين می شود. و دانستيم که شاخصه ی اصلی چنين مجموعه ای 

«هدفمندی» است.
اگر نگاه عميق تری به مجموعه های پيرامون خود بيفکنيم، می يابيم که هريک از آن ها از نظام های 
کوچک تری ساخته شده اند که آن نظام های کوچک هم برای خود هدف و غايت خاصی دارند. و چه بسا 
که آن نظام های کوچک هم از نظام های کوچک تری تشکيل شده باشند. اين نگاه عميق ما را به نظام هايی 
تودرتو می رساند که به زيبايی هرچه تمام تر يک نظام را می سازند که منتهی به «هدف واحد» می شود، 
بدون اين که هيچ بی نظمی و خللی در اين ميان پديد آيد. پس نظام های موجود از نظام های کوچک شروع 
می شوند و به نظام های بزرگ و بزرگ تر می رسند و منتهی به يک نظام کّل بزرگ می شوند که همه ی آن 

نظام های کوچک تر را دربر می گيرد.

بدن انسان را به عنوان يک نظام بزرگ درنظر بگيريد۱. اين بدن از دستگاه های 
مختلفی، مانند گوارش، گردش خون، اعصاب و تنفس تشکيل شده است. اگر بدن انسان 
را يک دايره ى بزرگ فرض کنيم، اين دستگاه ها به صورت دايره هاى مرتبط به هم، درون 

آن قرار دارند. هدف تمامی اين دستگاه ها، حيات انسان است.

حال اگر يکى از اين دستگاه ها را جداگانه مورد مطالعه قرار دهيم، مى بينيم که هر 
دستگاه نيز از چند قسمت تشکيل شده است و با يکديگر ارتباط دارند. يعنى در داخل اين 
دايره، دايره هاى کوچک ترى هستند که با يکديگر همکارى مى کنند. به طور مثال، دستگاه 

١ــ آن چه درباره ی بدن انسان می خوانيم، فقط برای طرح در کالس و به دست آوردن نتايج است. و سؤال از آن ها در امتحان پايانی 
ضرورت ندارد.

دستگاه های بدن

چشم

گوش
گوارش

گردش 
خون

مغز و 
تنفساعصاب

برخی دستگاه های بدن انسان
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گردش خون قسمت هايى مانند قلب، سرخرگ، سياهرگ و مويرگ دارد. هدف مجموعه ی 
اين دستگاه رساندن مواد غذايی از طريق خون به بدن می باشد. و می دانيم که تا اين هدف 

به انجام نرسد، حيات انسان که هدف کّل دستگاه است، تحقق نخواهد يافت.

اگر جلو برويم و يکى از قسمت هاى دستگاه گردش خون، مثًال قلب را مطالعه کنيم، 
مى بينيم که آن نيز از قسمت هايى مانند بطن، دريچه و دهليز تشکيل شده که با يکديگر ارتباط 
دارند و همکارى مى کنند. هدف مجموعه ی اين عضو پخش خون به تمام بدن است. اگر 

اين هدف نيز به انجام نرسد، هدف قبلی تحقق پيدا نخواهد کرد.

اگر باز هم جلو برويم و قسمتى از قلب، مانند بطن راست را مشاهده کنيم، مى بينيم 
که آن هم از تعداد زيادى سلول تشکيل شده که با يکديگر ارتباط دارند و همکارى مى کنند. 
اين قسمت نيز هدف معينی دارد که اگر انجام پذيرد، قلب نيز کار خود را درست انجام 

خواهد داد.

دستگاه گردش خون 

قلب

دستگاه گردش خون 

مويرگ

قلب قلب

سياهرگسرخرگ

دهليز 
راست

بطن 
راست

دريچه ها

دهليز 
چپ

بطن 
چپ

بطن راستاجزا ی بطن

سلول

سلولسلول
سلول

سلولسلول
سلول

سلولسلول
سلول

سلول
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سلول ها نيز خود به قسمت های کوچک تری 
هدف  و  خاص  نظام  دارای  هرکدام  که  می رسند 
هستند. حال اگر از کوچک ترين قسمت  خاصی 
شروع کنيم، مى بينيم که سلول براى بطن، بطن براى 
دستگاه  و  خون  گردش  دستگاه  براى  قلب  قلب، 
گردش خون براى بدن کار مى کند تا حيات و رشد 
بدن تأمين گردد. در اين جا با يک پيوستگى مواجهيم 
به گونه اى که هدف جزء کوچک در خدمت هدف جزء 
بزرگ قرار دارد و آن نيز در خدمت جزء بزرگ تر، تا 

به برترين هدف، يعنى حيات بدن مى رسيم.

بدن انسان
 دستگاه گردش خون

قلب
بطن راست
سلول

ارتباط به هم پيوسته دستگاه ها

اکنون می توان درباره ی بدن چنين گفت:
۱ ــ فعاليت هر سلول در هر قسمت بدن نه تنها در خدمت همان قسمت است، بلکه در خدمت 

نهايى ترين هدف، يعنى رشد و حيات بدن نيز هست.
۲  ــ هر دستگاهى نظم، قانون مندى و هدف خاص خود را دارد. اّما اين امر نه تنها مانع هماهنگى 

و همکارى سراسرى آن ها براى رسيدن به هدف نهايى نيست، بلکه در خدمت آن است.
۳ ــ نظام هاى بزرگ از به هم پيوستن نظام هاى کوچک شکل مى گيرند؛ بدين صورت که بطن ها، 
دهليزها و دريچه ها قلب را مى سازند، قلب و سرخرگ و مويرگ دستگاه گردش خون، و مجموعه اى 

از دستگاه ها نيز بدن را شکل مى دهند.
۴ــ هرچه دايره ى نظام، بزرگ تر مى شود، نظم و قانون مندى گسترده ترى الزم است که نظام هاى 
کوچک  تر را در درون خود جاى دهد. به طور مثال خاصيت رشد و نمو به قسمت خاصى از بدن مربوط 
نيست، بلکه به مجموعه ى بدن و دستگاه هاى آن مربوط است و همه ى اين دستگاه ها به نحوى براى اين 

هدف فعاليت مى کنند.
۵   ــ اين نظام هاى به هم پيوسته و تودرتو که بدن را مى سازند، فعاليت هماهنگ و سازمان يافته اى 

انجام مى دهند که در پايان منجر به حيات و رشد مى شود.



22

هماهنگى  و  درونى  انسجام  اين  گوياى  درس  ابتداى  آيات  از  كدام يك 
خلل ناپذير در موجودات است؟ پيام آن آيه را توضيح دهيد.

نظام واحد جهان
اکنون از محدوده ی بدن انسان بيرون می آييم و به 
جهان پيرامون نظری می افکنيم. کوچک ترين مجموعه ی 
نظام مندی که بشر تاکنون شناخته است، اتم می باشد. که 
ذّره ی اّوليه ی موجودات را تشکيل می دهد. اين واحد 
شده  ساخته  الکترون  تعدادی  و  هسته  يک  از  کوچک، 
سرب،  اکسيژن،  آهن،  مانند  جهان،  اين  عناصر  است. 
هيدروژن، نقره و طال از اجتماع و پيوستگی اتم ها پديد 
آمده و مجموعه های بزرگ تر را سامان داده اند. اين عناصر 
نيز به نوبه ی خود، به هم پيوسته و مجموعه های عظيم تری 

را به وجود آورده اند.
اين پيوستگی و ترکيب ادامه می يابد و نظام های 
بزرگ تر و بزرگ تر پديد آمده تا به ظهور کوه ها، درياها، 
درختان، حيوانات و انسان ها در اين کره ی خاکی منجر 
شده است؛ به طوری که وقتی به کره ی زمين نگاه می کنيم، 
موجودات بی شماری را که هرکدام سامان خاص خود 
را دارند، مشاهده می کنيم که همه به هم وابسته اند و يک 
سبب  و  داده اند  شکل  کره  اين  در  را  عظيم  مجموعه ی 
شده اند که حيات و زندگی بر روی کره ی زمين ادامه يابد 
و  فردی  زندگی  بتوانند  انسان ها  حيات،  اين  پرتو  در  و 
اجتماعی خود را سامان دهند و برای رسيدن به هدف های 

خود برنامه ريزی کنند.
پيوستگى و ارتباط ميان پديده ها و نظام ها از زمين 

عرضه
       بر آيات

کره ی زمين
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بيشتر بدانيم

هم فراتر مى رود و به رابطه ى بين سيارات و ستارگان کشيده مى شود. تأثيرات خورشيد و ماه بر زمين از 
جمله ی روابط بين کرات است که تاکنون بشر بدان پی برده است. 

منظومه شمسی

کهکشان راه شيری

کهکشان ها

نور خورشيد از عوامل مهم حيات در کره ى 
زمين است. اين نور، پرتو انفجارهاى بزرگى است 
که در خورشيد رخ مى دهند و آن را به صورت يک 

کره ى هميشه گدازان درمى آورد. 
ميزان ورود نور خورشيد به زمين توسط هواى 
گازهاى  خاص  مى شود.ترکيب  کنترل  ما،  پيرامون 
تشکيل  دهنده ى هوا به اين کنترل کمک مى کند. اين 
نور کنترل شده، عالوه  بر روشن کردن زمين و معتدل 
کردن دما، تأثيرات شيميايى و زيستى فراوانى دارد. ماه 
نيز برزمين تأثير دارد؛ از جمله سبب جزر و مّد درياها و 
اقيانوس ها مى شود و اين جزر و مد بر جانداران دريايى 
و ساختار سواحل دريا اثر مى گذارد. ما امروزه مى دانيم 
به  دست  دور  کرات  از  فراوانى  مغناطيسى  امواج  که 
سوى زمين مى آيند و بر زمين اثر مى  گذارند. همچنين، 
تعادل  نتيجه ى  شمسى،  منظومه ى  در  زمين  جايگاه 
نيروى جاذبه ى همه ى سيارات اين منظومه و خورشيد 
مى توانيم  امروز،  دنياى  در  علم  گسترش  با  است. 
نمونه هاى ديگرى از اين ارتباط و هم بستگى را بيابيم.در 
حقيقت مى توان گفت زمين جزيى از منظومه ى شمسى 
و  شيرى  راه  کهکشان  از  جزيى  شمسى  منظومه ى  و 
کهکشان راه شيرى جزيى از نظام کيهانى پيرامون ماست 

و اين يک پيوستگى طولى را به ما نشان مى دهد.
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بنابراين، جهانی که در آن زندگی می کنيم، مانند بدن انسان، يک مجموعه بهم پيوسته، مرتبط و هماهنگ 
را تشکيل می دهد و آن پنج ويژگی که برای بدن انسان ذکر شد، در جهان نيز مشاهده می شود. از اين رو 
مجموعه ی موجودات جهان را می توان نظام واحد ناميد. اکنون اين سؤال به ذهن هر انسان انديشمندی راه 
می يابد که: اگر شاخصه ی اصلی يک مجموعه ی نظام مند غايت و مقصد اوست، اين مجموعه ی بزرگ جهانی 

چه هدف و مقصدی را دنبال می کند؟ و برای رسيدن به کجا اين چنين پرتالش به پيش می رود؟
آيا کسی بهتر از خداوند که خالق اين جهان است می تواند پاسخ اين سؤال را برای ما روشن کند و 

حقيقت را آشکار نمايد؟ پس به سراغ کالم الهی می رويم تا به پاسخ درست برسيم.

با تدبر در آيات ابتداى درس و تكميل عبارت هاى زير، پاسخ سؤال طرح 
شده را به دست آوريد.

سوره/آيهپيامرديف
١ … دارای… و  شده اند  آفريده  به……  جهان  اين  مخلوقات  تمام 

مشخص می باشند
………

… خلق شده اند و آن چه را ٢ هريک از مخلوقات در بهترين……
که الزمه ی رساندن آن ها به هدف بوده، ………………

سوره ی تغابن
آيه ی ٣

هريک از مخلوقات و مجموعه ی آن ها که نظام واحد جهانی را تشکيل می دهند، ٣
دارای انسجام کامل و پيوستگی دقيق برای رسيدن به هدف می باشند

………

و ٤ می کنند  عمل  الهی  واحد  قانون مندی  تحت  عالم  مخلوقات  همه ی 
… که مقصد نهايی آنهاست روان می باشند به سوی……

………

………کاروان هستی همان طور که از………، رو به سوی……… دارد٥

بنابراين آيات، جهان به بهترين شکل و در بهترين نظم آفريده شده و هيچ گونه خلل و بی نظمی در 
آن راه ندارد و به سوی خداوند که کمال مطلق است در حرکت است. يعنی حرکتی رو به رشد و رو به 

تکامل دارد. حرکتی که فتح همه ی قله های کمال و زيبايی را هدف قرار داده است.
می رويم باال  و  باالييم  ز  می رويم۱ما  دريا  و  درياييم  ز  ما 

١ــ ديوان شمس ، مولوی 

پيام آيات
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بيشتر بدانيم
الهام از نظام خلقت

٭ به قول اينشتين ـ فيزيک   دان نامى قرن بيستم ـ «تمام تالش ها و تفکرات منظم 
بشرى در مقايسه با نظام عجيب و دقيق کائنات، انعکاسى ضعيف و ناقابل است»۱ زيرا 
اين دستاوردهاى علمى مديون همين نظام خلقت است. همه ى مصنوعات بشرى با الهام 
از طبيعت و به کارگيرى قوانين حاکم  بر آن است؛ براى مثال، پرواز هواپيما با پيروى از 
قانون جاذبه و فرمول هاى مربوط به آن ممکن شده است. اگر امروزه انسان با استفاده از 
علم ژنتيک به تغيير نژاد گياهان و حيوانات مى پردازد، به مدد شناختى است که از قوانين 

حاکم     بر طبيعت و با پيروى دقيق از آن حاصل شده است.
هرقدر علم انسان به قوانين خلقت کامل تر و دقيق تر باشد، به ساخت مصنوعات 
متنوع تر و دقيق ترى موفق خواهد شد. کار انسان با کشف قوانين طبيعت است و بشر 

هيچ گاه نمى تواند از سيطره ى قوانين خارج 
شود. خداوند انسان را در دامن طبيعت 
مى آفريند و به او استعدادى علمى مى بخشد 
روابط  کند،  نظاره  را  طبيعت  بتواند  که 
پديده  ها را کشف نمايد، آن ها را به کا  ميان 
آن ها  خويش،  مصنوعات  ساخت  با  و  بندد 
را مورد بهره بردارى قرار دهد. آن گاه که اي 
مصنوعات را مشاهده مى کنيم، ردپاى علم و 
تدبير انسان را در آن ها مى بينيم و بر سازندگان 

آن ها آفرين مى گوييم.
آن  از  برتر  و  بزرگ تر  «آفرين»  اّما 
ما  تا  آفريده  را  نظام  اين  که  کسى  کيست؟ 
طبيعت،ابزارهاى  از  بهره گيری  با   بتوانيم 

١ــ دنيايی که من می بينم، آلبرت اينشتين، ص ٦١

ر
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و

علم بی پايان الهی

نظام خلقت

علم انسان

مصنوعات انسان



26

زندگى را بسازيم.  
                  مؤمنون، ۱۴« َفـتَـبـاَرکَ الـّلٰـُه َاۡحـَسـُن اۡلـخـالِـقـيـنَ » 

٭ دانشمندان در ضمن مطالعه ى طبيعت، پى برده اند که طبيعت يک تدبير درونى 
و  گياهان  انواع  مى کند۱.  حفظ  تباهى  و  فساد  از  را  خود  که  به طورى  دارد  دقيق  بسيار 
حيوان ها، پراکندگى آن ها در کره ى زمين و بهره مندى آن ها از يکديگر به گونه اى است که  
همواره طراوت، شادابى و پويايى طبيعت حفظ مى شود. اين تدبير درونى، به طور جداگانه 
در  مثال،  به طور  مى شود.  مشاهده  نيز  انسان  بدن  در  جمله  از  موجودات،  از  هريک  در 
هنگام کمبود آب و غذا احساس تشنگى و گرسنگى مى کنيم تا با خوردن آب و غذا نياز بدن 
تأمين شود و دچار بيماری نشويم. بيش تر زخم ها و آسيب هاى بدن به وسيله ى خود بدن 
ترميم مى شود. ميزان قند، چربى و ساير مواد غذايى به وسيله ى دستگاه هايى تنظيم و کنترل 
مى شوند و اگر از حد تجاوز کنند با عالمت هايى هم چون باال يا پايين آمدن فشارخون به ما 

اطالع مى دهند.
به همين جهت گروهى از دانشمندان دوستدار طبيعت معتقدند که هرجا بشر با علم 
ناقص خود در طبيعت دخالت کرده، نظم آن را به هم زده و موجبات فساد زمين را فراهم 
ساخته است. به طور مثال، توليد انبوه مواد پالستيکى و پراکنده شدن آن ها در سطح زمين 
سبب نامرغوب شدن خاک ها شده است. زيرا اين مواد، برعکس مواد طبيعى، هزاران 
سال طول مى کشد تا در طبيعت تجزيه شود و جزء مواد طبيعى زمين گردند. اين گروه 
آينده  نسل هاى  زندگى  براى  آن  شدن  نامساعد  يا  زمين  نابودى  درباره ى  دانشمندان  از 
هشدارهاى جّدى مى دهند. آنان مى گويند خسارتى که انسان متمدن در صد سال اخير بر 
طبيعت وارد کرده، چندين برابر خسارت زندگى هزاران ساله ى انسان است. در فروردين 
۱۳۸۴ در گزارش بسيار مهمى که به وسيله ى صدها دانشمند در سطح جهان به سازمان 
ملل داده شد و درباره ى زيست بوم (اکوسيستم) کره ى زمين بود، آمده که بشر ۶۰ درصد 
امکانات کره ى زمين را که تاکنون شناخته، مصرف کرده و بدون جايگزين کردن، فقط ۴۰ 
درصد را براى فرزندان خود در آينده گذاشته است. گاندى، رهبر مبارزه ى مردم هند عليه 
انگلستان مى گويد زمين پاسخ گوى نياز انسان هست، اّما پاسخ گوى آز او نيست. ايـن 
گروه از دانشمندان پيشنهاد مـى کنند کـه انسان کم تـر طبيعت را دست کـارى کند. آنـان 

١ــ کتاب توحيد، استاد شهيد مطهری، ص ١٠٨ به بعد
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مى گويند درست است که آدميان براى رفع نيازهاى خود ناچار به استفاده ى از طبيعت 
هستند، اّما اين استفاده بايد به حداقل خود برسد. به خصوص که انسان با علم اندک خود 
به گونه اى در طبيعت دست مى برد که آينده ى آن به هيچ وجه قابل پيش بينى نيست. استفاده ى 
بيش از حد از انرژى زمين، استخراج منابع زيرزمينى و خالى شدن فضاهاى بزرگى در 
اعماق زمين، استفاده از مواد شيميايى براى توليدات کشاورزى، انهدام نسل بسيارى از 
گياهان و جانوران و ده ها مسأله ى ديگر اين دانشمندان را واداشته تا به بشر هشدار دهند 
که با تکيه بر دانش اندک خود نظام بسيار دقيق، پيچيده و مستحکم طبيعت را به خاطر 

رفاه و آسايش شخصى خود دست کارى نکند و خود را با آن سازگار سازد.
درواقع، خالق هستى چنان نظام دقيق و حکيمانه اى بر خلقت حاکم کرده که هرگونه 
خود  و  طبيعت  به  جبران ناپذير  خسارت هاى  آمدن  وارد  سبب  آن،  با  ناهماهنگ  حرکت 

مى شود و امکان زيستن و حيات نسل هاى بعد را مشکل مى سازد.
اين موعظه ى حکيمانه و عاقالنه را همواره درنظر داشته باشيم که:

نظام  که  کنيم  اقدام  آن جا  تا  خود  بدن  و  الهى  آفريده هاى  از  استفاده  در 
بازسازى را از  اصالح و  توانايى  نگردد و  مختل  ما  بدن  پيرامون و  طبيعِت  خود کنترلى 

دست ندهد.
تذکر اين موعظه به ديگران يکى از مصاديق امر به معروف و نهى از منکر است.

همراه با كاروان هستى
جهان از خداست و رو به سوى او دارد؛ حقيقت بزرگى كه بر 

تمام افكار و اعمالم تأثير مى گذارد و به زندگى ام جهت مى دهد.
مى كوشم كه اين حقيقت را هرچه بهتر و عميق تر درك كنم و 
زندگى خود را با آن تنظيم نمايم تا از كاروان هستى عقب نمانده و 

به سرمنزل مقصود برسم.

گام اّول
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١ــ برخى از آيات قرآن کريم با عبارت « َو ِمۡن آياِته ی …» آغاز مى شود. به آيات 
۲۲ تا ۲۵ سوره ى روم و ۲۹ سوره ى شورى' مراجعه کنيد و با بهره مندى از آن ها حکيمانه 

بودن خلقت را توضيح دهيد.
٢ــ کسى که می داند جهان از خداست و رو به سوى او دارد، اين عقيده چه تأثيرى 

در زندگى او خواهد داشت؟

۱ــ با توجه به آن چه در خطبه ی ٩٠ نهج البالغه و قسمت «الهام از طبيعت» آمد، 
دو جدول مانند جدول زير تنظيم کنيد و ويژگى هاى علم الهى و علم انسان و جهان خلقت 

و مصنوعات انسان را بنويسيد.
علم انسانعلم الهیرديف
١………………………………………………
٢………………………………………………
٣………………………………………………
٤………………………………………………

مصنوعات انسانجهان خلقترديف
١………………………………………………
٢………………………………………………
٣………………………………………………
٤………………………………………………

۲ــ در آثار بزرگان علم و دانش تحقيق کنيد و نظريات آنان درباره ى جهان خلـقت 
را يادداشت نماييد.(منابع:١ــ آفرينش جهان از ژرژ گاموف؛ ٢ــ اثبات وجود خدا از 
جان کلوورمونا؛ ٣   ــ در جست و جوى خدا از جان  هاتون؛ ٤ ــ حواس اسرارآميز حيوانات 
از ويتوس دروشر؛ ٥ــ دنيايى که من مى بينم از اينشتين؛ ٦ ــ راز آفرينش انسان از کرسى 

موريسن؛ ٧ــ نشانه هاى او از رضا صدر)

انديشه 
و تحقيق

پيشنهاد



به سوى او
ذّره اى کوچک، نامش اتم

هسته اى در ميان و پيرامونش سّياره هايى 
پروانه وار در َگرِدش.

دنيايى از حرکت، تکاپو و تالش 
در حال شدن، در جست و جو

منظومه اى بزرگ، نامش کهکشان
با انبوهى از منظومه ها

هر منظومه، هسته اى در ميان و پيرامونش سّياره هايى 
پروانه وار در گردش.

دنيايى از حرکت، تکاپو و تالش
در حال شدن، در جست و جو

منظومه ى شمسى، عضوى از کهکشان راه شيرى
طول اين کهکشان، هزار ميليون ميليارد ( ١٠١٨) کيلومتر، با صد ميليارد ( ١٠١١) 
ستاره؛ هر ستاره در مرکز يک منظومه، حدود صد ميليارد منظومه در کهکشان راه شيرى! 
و در اين کهکشان، نزديک ترين ستاره به زمين، در فاصله ى چهل هزار ميليارد  (١٠١٣×٤) 

کيلومتر! و کهکشان راه شيرى، يکى از يک ميليارد کهکشان شناخته شده.
اگر نورى از آخرين کهکشان شناخته شده هم اکنون به سوى زمين حرکت کند، 

حدود ده ميليارد (١٠١٠ ) سال طول می کشد تا به ما برسد!
آن روز ما کجاييم؟

کهکشان ها در حرکت،
منظومه ها در جست و جو، 

پيشنهاد



ستاره ها در پويش،
سّياره ها در تکاپو،

و جهان در حال شدن،
و  حيوان ها  گياهان،  خاک ها،  سنگ ها،  با  کهکشان،  از  گوشه اى  در  زمين،  و 

انسان، در تالش
در حال رفتن،

به هر چه مى نگرى، روز بعد، نه، لحظه اى بعد گونه اى ديگر است، حالى ديگر يافته است.
هرچيزى براى رفتن آمده، از ماندن مى هراسد،
در ماندن نابودى مى بيند و در ايستايى، مرگ!
چون مى رود هست، هست براى اين که برود.

به کجا؟
همه چيز رودى شتابان، نه مردابى ساکن. سکوت، قرار و آرام معنا ندارد. اگر خوب 
گوش دهى، ترّنم جارى جهان را مى شنوى؛ اگر خوب نگاه کنى قدم هاى شتابان رفتن را 
مى بينى و اگر حسى قوى داشته باشى، نسيم اين جريانِ همواره را احساس مى کنى که:

جهان، يک شکفتن است.
آن قطره ى آب که بر صخره مى چکد،

اين دانه که از زمين سر مى زند، 
اين ماهى که در دل دريا مى رقصد،

آن آفتاب که بر عالم مى تابد، 
آن پرنده که در آسمان پرواز مى کند،

همه سرود رفتن سر داده اند، مى گويند مى رويم تا بمانيم.
حتى آن ُگلى که در خزان پژمرده مى شود، 

آن دانه اى که در خاک مى رود،
در رستخيزى جديد و تحولى ديگر، مى شکفند، جان مى گيرند

طلوع مى کنند و از خاک برمى آيند.
جهان ـ از ذره هاى اتم تا کهکشان هاى بزرگ ـ مى روند،

به  سوى او، او که آن ها را به  سوى خود مى خواند،



او که باقى و جاودانه است.
او جهان را براى جاودانگى آفريد، براى حيات،

براى زيبايى! براى خود که عين بقا، حيات و زيبايی است.
آن روز که خدا اولين خشت بناى عالم را نهاد،

 ِگل آن را با محبت خود آميخت
و چنين شد که تمام ذرات هستى رو به سوى او آورد.

٭ ٭ ٭
و آن روز که ِگل آدم را سرشت،

به او ميل به جاودانگى بخشيد، و خود جاودانه ترين بود،
به او ميل به زيبايى و نيکى داد، و خود خير و زيبايى مطلق بود،

و از آن روز که آدم به زمين هبوط کرد،
بنى آدم در هجر آن خير و زيبايى و کمال، بى قرار شد،

و از آن هنگام، در ميان بنى آدم، آنان که حقيقت هجران را يافتند؛ مشتاقانه، بر در 
هستى مى کوبند، به اميد لقاى او و رسيدن به آستان او.

«گفت پيغمبر رکوع است و سـجود           بـر در حـق کـوفتن حلقه ى وجود»۱ 
و اين چنين، زندگى شدنى به سوى او گرديد

و رفتنى تا بى نهايت، تا مطلق؛ 
و اين گونه بود که حيات، زيبايى و نشاط يافت و اندوه و نگرانى رخت بربست.

٭ ٭ ٭
۱ــ متنى که خوانديد، نگاهى بود به جهان و آينده ى آن؛ بگوييد که چه پيامى را 

به  شما منتقل مى کند. چنين نگاهى در زندگى انسان چه تأثيرى دارد؟
از  را  خود  ديدگاه  زيبا،  تصويرى  يا  طرح  با  شعر،  يا  نثر  به  ادبى،  قطعه اى  با  ۲ــ 

جهان ترسيم کنيد.

١ــ مثنوی،دفتر پنجم


