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 تفکر  و  اندیشه
بخش اّول

اندیشه 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.

اندیشه، بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد،استعدادها را شکوفا می کند و امید به آینده ای 
زیباتر را نوید می بخشد. عالوه بر آن می تواند برترین عبادت ها باشد. پیامبر اکرم  می فرماید: 

1

ٰ
َافَضُل الِعباَدةِ ِادماُن التََّفکُِّر ِفی الّلِٰه َو فی ُقدَرتِه

برترین عبادت، اندیشیدن مداوم دربارٔه خدا و قدرت اوست. 

این بخش از کتاب به همین عبادت پرداخته است: اندیشه دربارٔه خدا 

١ــ میزان الحکمة، ری شهری، ج ٩، ص ٢٣١.
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قرائت

الـَعـزيـُز  هُـَو  َو  االَرِضز  َو  ماواِت  السَّ ِف  ما  ـِه  ِلـّل! َسبََّح 
َو  ُيـيى  االَرِضز  َو  ماواِت  السَّ ُملـُك  َلـهو   1 الـَحـكيـُم 
ُل  االَوَّ هُـَو    2 قَديـٌر  َشءٍ  كُِل ّ  َعـلى!  هُـَو  َو  يُـميـُتز 
َعـيلـٌم  َشءٍ  بِكُِل ّ هُـَو  َو  الـباِطـُنز   َو  الّظاِهـُر  َو  اآل ِخـُر  َو 
ماواِت َو االَرَض ف ِستَِّة اَيّاٍم   3  هُـَو الَّـذى َخـَلـَق السَّ

ثُـمَّ استَوٰى َعـَلى الـَعِشج  يَعـَلـُم ما يَـِلـُج ِف االَرِض  َو 
َو  فيـهاز   يَعـُرُج  ما  َو  ِِّء   ما السَّ ِمـَن  يزَِنُل  ما  َو  ِمهنا   َيـُرُج  ما 
4 َلـهو  ُ    ِبا تَعـَمـلوَن بَصيـٌر  هُـَو َمـَعـكُم اَيـَن ما كُنُتز  َو اهلل

5 ُتَجـُع االُموُر   اهلِل  ِاَل  َو  َو االَرِضز   ماواِت  السَّ ُملـُك 
هُـَو  َو  الَّـيـِلج  ِف  انلَّهاَر  يوِلـُج  َو  انلَّهاِر  ِف  الَّـيـَل  يوِلـُج 
اَنِفقوا  َو  َرسوِلـه!   َو  بِاهلِل  آِمـنوا   6 دوِر  الصُّ بِذاِت  َعـيلـٌم 
ِمـّما َجـَعـَلـكُم ُمستَخـَلـفيـَن فيـِهز  فَالَّـذيـَن آَمـنوا ِمنكُم َو 
7 َو ما َلـكُم ال تُؤِمـنوَن بِاهلِل  اَنَفقوا َلـُهم اَجـٌر َكبيـٌر 
ميـثاقَكُم  اََخـَذ  قَد  َو  ّبِكُم  ِبَ  ِلـتُؤِمـنوا  يَدوعكُم   ارلَّسوُل  َو 
8 هُـَو الَّـذى يُـزَنِّ ُل َعـلى! َعبِده!  آياٍت  ِان كُنُت ُمؤِمـنيـَن  
ِانَّ اهللَ  َو  الـنّوِرز  ِاَل  الظُّـلُـماِت  ِمـَن  ِلـيُخـِرَجـكُم  ّبَِيـناٍت  

9 بِكُم َلـَرئوٌف َرحيـٌم    

ه حديد؛ آيات 1 تا 9 سور

بِسِم اهلِل ارلَّمح!ِن ارلَّحمِي
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ترجمه

 ١ آنچه در آسمان ها و زمین است، خدا را به پاكى مى ستایند و اوست پیروزمند حكیم.   
مالكّیت )و فرمانروایی مطلق( آسمان ها و زمین از آِن اوست؛ زنده مى كند و مى میراند 

 ٢ و او بر هر چیزى تواناست.   
 ٣ اوست اّول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیزى داناست.  

او کسی است كه آسمان ها و زمین را در شش هنگام آفرید آنگاه بر عرش استیال 
یافت. آنچه را در زمین فرو مى رود، و آنچه را از آن خارج مى شود و آنچه از آسمان 
نازل مى گردد و آنچه به آسمان باال مى رود ]همه را[ مى داند. و هر كجا باشید او با 

 ٤ شماست و خدا نسبت به آنچه انجام مى دهید، بیناست.   
مالکّیت ]و فرمانروایی مطلق [ آسمان ها و زمین از آِن اوست و ]همه [ كارها به سوى 

 ٥ خدا بازگردانده مى شود.   
شب را در روز داخل می کند و روز را ]نیز[ در شب فرو می برد و او به راز دل ها 

 ٦ داناست.   
جانشین  آن،  از[  ]استفاده  در  را  شما  آنچه  از  و  آورید  ایمان  او  پیامبر  و  خدا  به 
]دیگران [ كرده، انفاق كنید. پس كسانى از شما كه ایمان آورده و انفاق كنند، پاداش 

 7 بزرگى خواهند داشت.   
و شما را چه شده كه به خدا ایمان نمى آورید در حالى كه پیامبر شما را دعوت مى كند 
تا به پروردگارتان ایمان آورید، و مسلّماً ]خدا[ از شما ]به وسیلهٴ انبیا و درک عقلتان[ 

 8 پیمان گرفته، اگر ایمان دارید.   
[ آیات روشنى فرو مى فرستد، تا شما را  او كسى است كه بر بندٔه خود ]محمد 
از تاریكی ها به سوى نور بیرون كشاند. و به راستی، خدا ]نسبت [ به شما سخت 

9 رئوف و مهربان است.   



6

هستی بخش

آیا تاکنون برایتان پیش  آمده است که در فضایی آرام نشسته و به دور از هیجان و هیاهوی زندگی 
یعنی آسمان  تفّکر دربارٔه جهان دوردست؛  باشید؟  تفّکر کرده  پر جنب وجوش  این جهان  دربارٔه 
بی کران با کهکشان ها، منظومه ها، خورشید و سّیارگان؛ و تفّکر دربارٔه همین جهان نزدیک، یعنی 

زمین با جنگل ها، دریاها، بیابان ها، جانوران، گیاهان و گل های زیبایش.
به راستی این میلیاردها میلیارد  پایان این هستی پهناور فکر کرده اید؟  آیا هرگز دربارٔه آغاز و 
کهکشان و ستاره و سّیاره، با میلیاردها موجود متنّوع از کجا آمده اند؟ موجودات جهان، هستی 

خود را وامدار چه کسی هستند؟!
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نیازمندی جهان به خدا در پیدایش
هر کدام از ما، براساس فطرت خویش، خدا را می یابیم و حضورش را درک می کنیم. به روشنی 
می دانیم در جهانی زندگی می کنیم که آفریننده ای حکیم آن را هدایت و پشتیبانی می کند و به موجودات 
خداوند                       دربارٔه  عمیق تر  معرفت  به  را  ما  کریم  قرآن  اّولیه،  شناخت  این  وجود  با  می رساند.  مدد 
فرا می 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، تفّکر دربارٔه نیازمند بودن جهان، در پیدایش خود، به آفریننده است. بیان 

این راه به شرح زیر است:
٭ اگر به خود نظر کنیم، خود را پدیده ای می یابیم که 
وجود و هستی مان از خودمان نیست. در اشیای پیرامون 
حیوانات،  می بینیم؛  همین گونه  را  آنها  بیندیشیم،  که  نیز 
همه  کهکشان ها،  و  ستاره ها  زمین،  جمادات،  گیاهان، 
و  نبوده  از خودشان  که وجودشان  می یابیم  پدیده هایی  را 

نیست.  
٭ پدیده ها، که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند 
که خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش از خودش باشد؛ همان طور که چیزهایی که شیرین نیستند، برای 
شیرین شدن نیازمند به چیزی هستند که خودش شیرین باشد. عبدالرحمان جامی این معنا را در دو بیت 

چنین بیان می کند:
بخش هستی،  از  نایافته  چون تواند که بود هستی بخش1 ذاِت 
آب دهی2خشک ابری که بود ز آب تهی صفت  وی  از  ناید 

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

داشت؛ همواره بوده است و همواره خواهد بود.
٭ با توجه به دو مقدمٔه فوق می توانیم نتیجه بگیریم که ما و همٔه پدیده های جهان، در پدیدآمدن و 
هست شدن خود به آفریننده ای نیازمندیم که خودش پدیده نباشد و سرچشمه هستی باشد. این وجود 

برتر و متعالی »خدا« نامیده می شود.
١ــ »بخش« در مصرع اول به معنای بهره و سهم است و در مصرع دوم به معنای عطاکردن.

٢ــ جامی، هفت اورنگ، سبحة االبرار، بخش ١٩.
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تفکر در متن
توضیحات صفحه قبل را به صورت یک استدالل، به طور خالصه بنویسید.

 ................................................. مقدمه اّول: ما و این جهان 
 ................................................. مقدمه دوم: موجوداتی که 
 ............................................................... نتیجه: 

برخی می پرسند: چرا موجودات این جهان باید به آفریننده نیاز داشته باشند اّما خود آفریننده 
به خالق نیاز نداشته باشد؟! 

متوجه  کنیم،  مرور  را  قبل  صفحه  در  شده  بیان  استدالل  بیشتر  دقت  با  اگر  می گوییم:  پاسخ  در 
به  »هر موجودی«  که  نمی گوید  استدالل  آن  نمی ماند.  باقی  سؤال  این  طرح  برای  جایی  که  می شویم 
آفریننده نیاز دارد. بلی، اگر کسی این را بگوید، باید نتیجه بگیرد که خدا هم به آفریننده نیازمند است. 
نتیجٔه چنین حرفی این است که هیچ چیزی وجود پیدا نکند، زیرا هر موجودی را که ما فرض کنیم، 
باید قبل از آن موجودی باشد تا آن را پدید آورد و این سلسله تا بی نهایت پیش خواهد رفت و هیچ گاه، 

هیچ موجودی پدید نخواهد آمد.
به عنوان مثال، در ساختار ساعت، ممکن است ده ها چرخ دنده وجود داشته باشد که هریک باعث 
حرکت دیگری می شود. چرخ دندٔه اول، چرخ دندٔه دوم را می چرخاند و چرخ دندٔه دوم چرخ دندٔه سوم را 
و…  . اگر به حرکت این چرخ دنده ها دقت کنید متوجه خواهید شد که موتور   درون ساعت علت اصلی 
حرکت این چرخ دنده هاست که آن موتور برای حرکت خودش، نیاز به هیچ چرخ دنده ای ندارد. حال 
فرض کنید تعداد این چرخ دنده ها بی نهایت است و همگی در حال چرخیدن هستند. آیا امکان دارد که 

زنجیره این چرخ دنده ها به هیچ موتوری که حرکت دهندٔه چرخ دنده ها باشد، نرسد؟
چنین چیزی غیرممکن است؛ یعنی امکان ندارد که بی نهایت چرخ دنده درحال چرخیدن باشند ولی هیچ 
محرِّ ک )موتور( مستقل و بی نیازی سبب ایجاد حرکت در آنها نباشد. این همان مفهوم »تسلسل علت ها« 
است، یعنی اینکه سلسلٔه علت و معلول ها تا بی نهایت ادامه یابد و به علتی نخستین ختم نشود، و این مطلب 

از نظر عقلی محال است.

پاسخ به یک پرسش
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که  همان طور  دارد،  نیاز  آفریننده  به  موجودی  هر  که  نمی گوید  انسان  عقل  نکته،  این  به  توجه  با 
نمی گوید تمام چیزهای شیرین، حتی شکر و قند، نیازمند به یک شیرین کننده هستند، بلکه ذهن ما اگر 
موجودی را ببیند که قبالً نبوده و بعد پدید آمده، در اینجا می گوید »پدیده« نمی تواند خود به خود پدید 

آید و حتماً آفریننده ای آن را پدید آورده است. 
همان طور که ذهن ما نمی پذیرد که یک پدیده بدون پدید آورنده باشد همان طور هم، برعکس، نمی پذیرد 

وجودی که ذاتاً موجود است نیازی به پدید آورنده داشته باشد. 

نیازمندی جهان به خدا در بقا 
، است، شنیده اید. شاید بارها  شما حتماً نام مسجد گوهرشاد را که در جوار حرم مطهر امام رضا 
آن را دیده و در آن نماز خوانده اید.این مسجد یکی از شاهکارهای هنر ایرانِی بازمانده از دورٔه تیموریان 
است و جاذبٔه زیادی برای گردشگران و زائران دارد. این مسجد باشکوه همچنان باقی است، اما از 
معمار و بّنا و کارگرانی که آن را با عشق و هنر بنا کرده اند خبری نیست. آیا رابطٔه خدا با جهان نیز مانند 

رابطٔه بّنا با مسجد است؟
مسجد  دارد.  وجود  رابطه  دو  این  میان  بنیادین  تفاوت  یک  که  در می یابیم  کنیم،  دقت  اندکی  اگر 
که  شده  تشکیل  و...  کاشی  و  چوب  و  گچ  و  سنگ  و  خاک  مانند  ساختمانی  مصالح  از  گوهرشاد 
هیچ کدام از آنها را بّنا به وجود نیاورده است. هریک از این مصالح نیز خواّصی دارند که بّنا آن را ایجاد 
نمی کند. بّنا نه چسبندگی گچ را ایجاد می کند و نه سختی و استحکام سنگ را؛ به عبارت دیگر بّنا نه 
اجزای ساختمان را پدید آورده و نه خواّص آن اجزا را. کار بّنا فقط جابه جا کردن مواد و چینش آنها 
است. اما خداوند، خالق سنگ و گچ و چوب، و خّواص آنها و حّتی خالق خود بّنا است. بر این اساس 
وجود بّنا و نیز وجود مصالح و خواّص آنها، همه وابسته به خداست و خداوند هر لحظه اراده کند، آنها 
از بین می روند و ساختمان متالشی می گردد. به همین جهت، جهان همواره و در هر »آن« به خداوند 

نیازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع یا کم نمی شود. 
به عنوان مثال می توان گفت که رابطٔه خداوند با جهان، تا حّدی شبیه رابطٔه مولّد برق با جریان برق است؛ 

همین که مولّد متوقف شود جریان برق هم قطع می گردد و المپ های متصل به آن نیز خاموش می شوند.
بنابراین، مسجد با ساخته شدن، از بّنا بی نیاز می شود اما موجودات چنین نیستند و پس از پیدایش 
نیز همچنان، مانند لحظٔه نخسِت خلق شدن، به خداوند نیازمند هستند. از این رو دائماً با زبان حال، به 

پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند.
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زبان حال موجودات را مولوی این گونه بیان می کند:
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 
مـا هسـتی های  و  عدم هاییـم  نمـامـا  فانـی  مطلقـی،  وجـود  تـو 
َعلَم١ شیر  ولی  شیران  همه  دم2ما  به  دم  باشد  باد  از  حمله مان 

١ــ َعلَم: پرچم؛ در اینجا مولوی انسان ها را به شیرهایی تشبیه کرده که بر روی پرچم نقاشی شده اند و بر اثر وزش باد تکان می خورند.
٢ــ مثنوی، مولوی، دفتر اول )با اندکی تلخیص(

٣ــ سورٔه فاطر، آیٔه ١٥
٤ــ سورٔه رحٰمن، آیٔه ٢٩.

تدّبر در قرآن 
در آیات زیر تدبّر کنید وبه سؤاالت پاسخ دهید.

....................................  یـا َایَُّها الـّنـاُس   

....................................    َانـُتُم الُفـَقراُء ِالَـی الّلِٰه  

....................................    َو الـّلٰـُه ُهـَو الَغنِیُّ الَحـمیُد٣  

هر آنچه در آسمان ها و زمین است، پیوسته از او  ماواِت َو ااَلرضِ   َیسأَلُـه و َمن ِفی السَّ
درخواست می کند.      

او همواره دست اندرکار امری است    ُکـلَّ َیـوٍم ُهَو فی َشـأٍن٤  
1ــ فکر می کنید چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند؟

2ــ نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی می شود؟
3ــ چرا خداوند هر لحظه دست اندرکار امری است؟

آگاهی، سرچشمۀ بندگی
انسان های ناآگاه نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند، بی توجه اند؛ اّما انسان های آگاه دائماً سایٔه لطف و 
رحمت خدا را احساس می کنند و خود را نیازمند عنایات پیوستٔه او می دانند. هرچه 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. 

افزایش خودشناسی ← درک بیشتر فقر و نیاز ← افزایش بندگی
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برای همین است که پیامبر گرامی ما، 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:
َالّلُٰهمَّ ال تَکِلنی ِالٰی نَفسی طَرَفـَة َعیٍن َابًَدا؛ خدایا هیچ گاه مرا چشم به هم زدنی به خودم وامگذار.1

نور هستی
ما  برای  اّول  نظر  بیان می کند که در  با کلمه ای  را  میان خداوند و جهان هستی  قرآن کریم، رابطٔه 

شگفت انگیز می نماید. اما پس از تفّکر دقیق به معنای آن پی می بریم؛ قرآن کریم می فرماید:
ـماواِت َو االَرِض2… َالـّلٰـُه نوُر الـسَّ

ما با نور خورشید، نور المپ و انواع نورهای دیگر آشنا هستیم و می دانیم که خداوند از نورهایی 
نیست که از اجسام ناشی می شوند، یعنی منشأ مادی دارند. پس، نور بودن خداوند به چه معناست؟

نور آن چیزی است که خودش پیدا و آشکار است و سبب پیدایی و آشکار شدن چیزهای دیگر نیز 
می شود. نورهای معمولی هم این خاصّیت را دارند که خودشان آشکارند و سبب آشکارشدن اشیای 

دیگر هم می شوند.
خداوند نور هستی است. یعنی تمام موجودات، »وجود« خود را از او می گیرند، به سبب او پیدا و 
آشکار شده و پا به عرصٔه 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. درواقع، هر موجودی 
در حّد خودش تجلّی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است. از 
همین رو 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.
به هر چیزی که دید، اّول خدا دید3 دید صفا  و  نور  معرفت  کز  دلی 

و به تعبیر بابا طاهر:
بــه دریــا بنگــرم دریــا تــو بینــم بـه صحـرا بنگـرم صحـرا تـو بینـم
ــم٤ ــو بین ــا ت ــت رعن ــان از قام نش و دشت در  و  بنگرم کوه  هر جا  به 

١ــ تفسیر قمی، علی بن ابراهیم قمی، ج ٢، ص 7٤.
٢ــ سورٔه نور، آیٔه ٣٥.

٣ــ گلشن راز، شیخ محمود شبستری.
٤ــ بابا طاهر، دو بیتی شمارٔه ١٦٢.
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تفکر در حدیث
امام علی  می فرماید:

ما َرَایُت َشیئًا ِااّل َو َرَایُت الّلَٰه َقبـلَـه و َو بَعـَده و َو َمـَعـه و1  
مقصود امام علی  از اینکه می فرماید قبل و بعد و همراه هر چیزی خدا را دیدم چیست؟

١ــ علم الیقین، ماّل محسن فیض کاشانی، ج ١، ص ٤٩.

اینکه انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واالست که در نگاه نخست مشکل به 
نظر می آید، اّما هدفی قابل دسترس است، به خصوص برای جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب 
دارند. اگر قدم پیش گذاریم و با عزم و تصمیم قوی حرکت کنیم، به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد 

و لّذت چنین معرفتی را به ما خواهد چشاند.

ناتوانی در شناخت ذات و چیستی خداوند
اکنون ممکن است برای شما این سؤال پیش آید که آیا می توان به ذات خداوند پی برد و چیستی او 

را مشخص کرد؟
در پاسخ می گوییم: موضوعاتی که می خواهیم دربارهٔ آنها شناخت پیدا کنیم، دو دسته اند: 

گیاهان، حیوان ها،  مانند  می گیرند،  قرار  ما  در محدودٔه شناخت  که  اول موضوعاتی هستند  دستٔه 
ستارگان و کهکشان ها؛ حتی کهکشان های بسیار دور هم ممکن است روزی شناسایی شوند و انسان 
بتواند به ماهیت و ذات آنها دست یابد. در حقیقت، ذهن ما توان و گنجایش فهم چیستی و ذات چنین 

موضوعاتی را دارد، زیرا همٔه آنها اموری محدود هستند.
الزمٔه  زیرا  ندارد؛  را  آنها  درک  گنجایش  ما  ذهن  و  نامحدودند  که  هستند  موضوعاتی  دوم  دستٔه 
خود  ذهن  بودن  محدود  به دلیل  ما  واقع،  در  است.  آن  به  دسترسی  و  احاطه  چیزی  هر  شناخت 
حقیقتی  دریابیم.خداوند  را  وجودشان  چگونگی  و  کنیم  تصّور  را  نامحدود  امور  ذات  نمی توانیم 
شناسایی  را  ذاتش  و  کند  پیدا  احاطه  او  حقیقت  به  نمی تواند  ما  ذهن  نتیجه،  در  دارد؛  نامحدود 
را  او  صفات  و  می بریم  پی  جهان  آفریدگار  عنوان  به  خداوند  وجود  به  ما  اینکه  با  بنابراین،  نماید. 
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(، مترجم و گردآورنده: ابوالقاسم پاینده، ص ٣8٩. ١ــ نهج الفصاحه )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول 
٢ــ سورٔه انعام، آیٔه ١٠٣.

دانش تکمیلی
اگر می خواهید در موارد زیر اطالعات بیشتری به دست آورید، به وبگاه گروه قرآن و معارف 
اسالمی دفتر برنامه ریزی و تألیف به آدرس http://quran - dept.talif.sch.ir مراجعه کنید:

1ــ آشنایی با دالیلی دربارٔه وجود خداوند
2ــ پاسخ به این پرسش که: آیا نظریٔه تکامل داروین و یا نظریٔه بیگ بَنگ می تواند به مباحث 

خداشناسی لطمه ای بزند؟

چگونه می توان خدا را دید؟
رؤیت خداوند با چشم غیرممکن است، زیرا چشم ساختار مادی و جسمانی دارد و فقط از اشیا 
می تواند عکس برداری کند؛ آن هم اشیایی که طیف نوری قابل درک برای چشم را منعکس کنند؛ مثالً 
چشم ما نورهای مادون قرمز و ماورای بنفش را نمی بیند. بنابراین، چشم حّتی توانایی دیدن همه اشیای 
مادی را هم ندارد، چه برسد به موجودات غیرمادی )مانند فرشتگان( و از این باالتر به وجود مقدس 
خداوند که هیچ شکل و تصویری و هیچ طول و عرض و ارتفاعی ندارد. بنابراین، خداوند را نه تنها در 

این دنیا نمی توان با چشم مادی دید، بلکه در آخرت نیز نمی توان او را با این چشم مشاهده کرد.
چشم ها او را در نمی یابند ال ُتدِرکُُه االَبصاُر  

و اوست که دیدگان را در می یابد َو ُهَو ُیدِرُك االَبصاَر  
و او لطیف آگاه است َو ُهَو اللَّطیُف الَخبیُر2  

فردوسی، شاعر حماسه سرا، در ابتدای شاهنامه با الهام از قرآن کریم و امامان بزرگوار، همین 
معانی را در قالب شعر به ما رسانده است. او می گوید:

برنگذرد اندیشه  برتر،  کزین  خرد و  جان  خداوند  به نام 
رهنمای روزی دِه  خداوند  جای خداوند  و  نام  خداوند 

پیامبراکرم   رو  همین  از  دریابیم؛  را  او  چیستی  و  ذات  نمی توانیم  اّما  بشناسیم،   می توانیم 
فرموده است:

تَـَفکَّروا فی کُِلّ َشیءٍ َوال تَـَفـکَّروا فی ذاِت الّلِٰه1

پاسخ به یک پرسش
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اندیشه و تحقیق
با رابطٔه ساعت ساز و ساعت،  با وجود شباهت های ظاهری رابطٔه خدا و جهان 

تفاوت های این دو رابطه را بنویسید.

مهر و  ناهید  و  ماه  فروزندٔه  سپهر گردان  و  کیوان  خداوند 
1 است  گوهر  شده  بر  نگارندٔه  برترست گمان  و  نشان  و  نام  ز 
2 را  بیننده  دو  مرنجان  نبینی،  را آفریننده  بینندگان  به 
3 جایگاه  از  و  نام  از  برتر  او  که  راه اندیشه  نیز  بدو  نیابد 
همی بیند  که  گزیند  را  همان  همی برگزیند  سخن  گر  خرد 
4 بست  ببایدت  را  بندگی  میان  ستودن نداند کس او را چو هست

اما نوعی از دیدن وجود دارد که نه تنها امکان پذیر است، بلکه از برترین هدف های زندگی است  و هر 
کس باید برای رسیدن به چنین دیدنی تالش کند. این مرتبه، دیدن به وسیلهٴ »قلب« و مالقات با خداست.

است من  به  من  از  نزدیک تر  دورمدوست  وی  از  من  که  وین عجب تر 
دوست که  گفت  توان  که  با  کنم  مهجورم5چه  من  و  من  کنار  در 

١ــ او از خیال و تصور ما برتر است. او پدیدآورنده و به تصویر کشاننده برتر گوهر عالم وجود است. مصور که به معنی صورت دهنده و 
نّقاش است، یکی از نام های خدا در قرآن کریم است.

٢ــ به وسیله چشم ها نمی توانی آفریننده را ببینی. پس دو چشم خود را به زحمت نینداز.
٣ــ اندیشه و فهم انسان نمی تواند او را درک کند. او برتر از هر توصیفی است و تعالی است که ما به او بدهیم )ُسبحاَن اللِّٰه َعما یَِصفوَن(

٤ــ کسی نمی تواند او را آن گونه که هست بستاید. پس باید کمر بندگی را محکم بست و او را عبادت کرد.
٥  ــ گلستان سعدی، باب دوم در اخالق درویشان.


