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تفکر و اندیشه 1

که 1. در ذهن جوانه می زند، 2. در دل و قلب ریشه می دواند و 3. برگ و بار آن به صورت اعمال، ظاهر می گردد.   اندیشه مانند بذری است 
 اندیشه، 1. بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد، 2. استعداد ها را شکوفا می کند و 3. امید به آینده ای زیباتر را نوید می بخشد. عالوه بر آن می تواند برترین 

عبادت ها )= تفکر و اندیشه( باشد.
  ایستگاه حدیث 

دَرِتِه
ُ
ِر ِفی اهلِل َو ِفی ق

ُ
ّک

َ
ف

َ
ُ الِعباَدِة ِادماُن الّت

کرم )ص(:  َافَضل برترین عبادت، اندیشیدن مداوم دربارۀ خدا و قدرت اوست.پیامبر ا

1 از دیدگاه رسول خدا )ص(، برترین عبادت ها چیست؟  سؤال  

کدام تعبیر پیامبر )ص( در مورد آن صحیح است؟  گر اندیشیدن، مداوم و دربارۀ خدا و صفات او باشد،  2 ا

1 اندیشیدن مداوم دربارۀ خدا و قدرت او  پاسخ  

2 برترین عبادت ها

کتاب )بخش تفکر و اندیشه شامل درس های 1 تا 6( به همین عبادت پرداخته است: اندیشه دربارۀ خدا  این بخش از 
ایستگاه سؤال 

ِر ِفی اهلِل و فی ُقدَرِتِه« را بنویسید.    
ُ
َفّک فَضُل الِعباَدِة ِادماُن الّتَ کرم )ص(: »اَ آیات و احادیث: پیام حدیث شریف پیامبر ا

جای خالی: الف( اندیشه، مانند بذری است که در ............ جوانه می زند، در دل و قلب ............ می دواند و برگ و بار آن به صورت ............ ظاهر می شود.    

ب( اندیشه، ............ را پرطراوت و زیبا می سازد، استعدادها را ............ می کند و امید به ............ را نوید می بخشد.
کوتاه: مایۀ طراوت و زیبایی بهار جوانی و شکوفایی استعدادهای انسان چیست؟     پاسخ 

کدام مورد را برترین عبادت معرفی نموده اند؟     کرم )ص(  گزینه ای: پیامبر ا دو 

2( اندیشیدن مداوم دربارۀ خدا و قدرت او 1( بیان سخن حق در مقابل سلطان ستمگر  
پاسخ تشریحی: سه مورد از آثار و ثمرات تفکر و اندیشه را نام ببرید.    

1. تفکر و اندیشه مربوط به متن قبل از شروع درس اول است.

هستیبخش
1

در این درس می خوانیم 
است،  بندگی  سرچشمۀ  که  خداوند  به  خود  نیاز  به  یافتن  گاهی  آ بقا،  و  پیدایش  در  خدا  به  موجودات  نیازمندی 

شناخت  در  انسان  ناتوانی  و  دیدن  چیز  هر  در  را  خدا  واالی  و  عمیق  معرفت  هستی،  در  خدا  بودن  نور  مفهوم 

چیستی و ذات خداوند.

مشاوره 
3 آیه، 4 حدیث و 4 شعر در این درس، موجود است و بارم این درس در امتحان نوبت اول 3 نمره و در نوبت دوم 

)نهایی( حدود 0/5 تا 1 نمره می باشد.

درساول

دوست من! اول باید منظور از نیازمندی موجودات به خدا در پیدایش و بقا رو همراه با مثال های مرتبط با اون یاد بگیری. بعد به سراغ آیات اون بری. 

ارتباط با همدیگه فرابگیر. فایده و ثمرۀ درک نیازمندی به خدای بی نیاز  آیه، حدیث و ِشعرای مربوط به نور بودن خداوند در هستی رو کنار هم و در 

رو  انسان  شناخت  حیطۀ  نهایت،  در  بخون.  خوب  داره،  زیادی  اهمیت  که  پیامبر  دعای  با  همراه  رو  اونه  سرچشمۀ  آگاهی،  که  بندگی  افزایش  یعنی 

نسبت به هستی و چیستی خدا به طور مشخص بیاموز.
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پاسخ  1. اندیشه دربارۀ خدا و قدرت او، برترین عبادت هاست.

ب( بهار جوانی - شکوفا - آینده ای زیباتر 2. الف( ذهن - ریشه - اعمال 
3. اندیشه
گزینۀ 2  .4

5. اندیشه، 1. بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد، 2. استعدادها را شکوفا می کند و 3. امید به آینده ای زیباتر را نوید می بخشد.

مقدمه

کنون برایتان پیش آمده است که در فضایی آرام نشسته و به دور از هیجان و هیاهوی زندگی دربارۀ این جهان پر جنب وجوش )پرغوغا( تفکر کرده باشید؟  آیا تا
 تفکر دربارۀ جهان دوردست؛ یعنی آسمان بی کران با کهکشان ها، منظومه ها، خورشید و سّیارگان؛ و تفّکر دربارۀ همین جهان نزدیک، یعنی زمین با جنگل ها، 

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

  سؤال    موجودات جهان، هستِی خود را وامداِر )فقیر، نیازمند، وابسته به( چه کسی هستند؟!

که وجود و هستی شان از خودشان نیست و در وجود و هستی، نیازمند به خدا هستند.   جواب    همۀ موجودات، از جمله انسان پدیده هایی هستند 

و  تفکر دربارۀ مبدأ  تعبیری،  به  یا  پایان هستی،  و  آغاز  تفکر در مورد  یا خیر،  کسی هستند  وامدار  را  آیا موجودات، هستی خود  بدانیم  این که  الزمۀ 
که نیازمند تفکر در جهان نزدیک و دوردست می باشد. معاد است 

تلنگر:حواست باشه

نیازمندی جهان به خدا در پیدایش

 شناخت اّولیه و ابتدایی 

 هر کدام از ما، بر اساس 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 مدد می رساند. 

 معرفت عمیق تر 

گونی را برای درک وجود او و نیز شناخت   با وجود این شناخت اّولیه )ابتدایی و فطری(، قرآن کریم ما را به معرفت عمیق تر دربارۀ خداوند فرا می خواند و راه  های گونا
صفات و افعال او به ما نشان می دهد. یکی از این راه ها تفکر دربارۀ نیازمند بودن جهان، در پیدایش خود، به آفریننده است. بیان این راه به شرح زیر است:

 مقدمۀ اول

گر به خود نظر  کنیم، خود را پدیده ای می یابیم که وجود و هستی مان از خودمان نیست. در اشیای پیرامون نیز که بیندیشیم، آن ها را همین گونه می بینیم؛   ا
که وجودشان از خودشان نبوده و نیست. گیاهان، جمادات، زمین، ستاره ها و کهکشان ها، همه را، پدیده  هایی می یابیم  حیوانات، 

چند عبارت مترادف با هم رو ببین! 

  پدیده = مخلوقات = وجودشان از خودشان نیست = فقیر = وابسته = وامدار
تلنگر:حواست باشه

 مقدمۀ دوم

که 1. خودش پدیده نباشد، بلکه 2. وجودش از خودش  که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند   پدیده ها، 
که خودش شیرین باشد. عبدالرحمان جامی این معنا را در  که شیرین نیستند، برای شیرین شدن نیازمند به چیزی هستند  که چیزهایی  باشد؛ همان طور 

دو بیت چنین بیان می کند:
 ایستگاه شعر  

بخــــــش1 هســــــتی،  از  نـایـافتــــــــه  هســـتی بخشذاِت  بـــود  کـــه  توانـــد  چـــون 
تهـــی آب  ز  ُبـــَود  کـــه  ابـــری  نــایــــــــــــد از وی صـــــــــــــفت آب دهــــــــــــیخـشـــــک 

1. در بیت اول، بخش در مصراع اول به معنای سهم و بهره است و در مصراع دوم به معنای عطا کردن.
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کدامین مقدمۀ استدالل نیازمندی جهان به خدا در پیدایش، در این بیت ذکر شده است؟   1 سؤال  

2 مفهوم اصلی این ابیات را بنویسید.

1 مقدمۀ دوم پاسخ  

که خودش پدیده نباشد؛ بلکه وجودش از  که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند  2 پدیده ها 

خودش باشد.

 موجود باشد. در این صورت، 
ً
که خودش ذاتا آری در آفرینش نیز، یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست )بی نیاز و غنی است(، 

چنین چیزی دیگر پدیده نیست و نیاز به پدیدآورنده نخواهد داشت؛ همواره بوده است و همواره خواهد بود.
که ما و همۀ پدیده های جهان، در پدید آمدن و هست شدِن خود به آفریننده ای )خالق(،  گفته شده می توانیم نتیجه بگیریم    نتیجه    با توجه به دو مقدمۀ 

نیازمندیم که خودش پدیده نباشد و سرچشمۀ هستی باشد. این وجود برتر و متعالی »خدا« نامیده می شود.
 تفکر در متن   

توضیحات قبل را به صورت یک استدالل، به طور خالصه بنویسید.

که وجودمان از خودمان نیست و هستی ما از خودمان سرچشمه نمی گیرد. مقدمۀ اول: ما و این جهان، پدیده هایی هستیم 
مقدمۀ دوم: موجوداتی که پدیده هستند و وجودشان از خودشان نیست، در موجود شدن نیازمند به وجودی هستند که وجودش از خودش باشد.

نتیجه: ما و همۀ پدیده های جهان در پدیدآمدن و هست شدن نیازمند به وجودی هستیم که وجودش از خودش و عین ذاتش می باشد.

پدیدآورنده،  مانند:  است؛  دوم  مقدمۀ  بیانگر  کند،  اشاره  خدا  به  که  بیاید  جمله  در  لفظی  گر  ا دوم،  و  اول  مقدمۀ  به  مربوط  عبارات  تشخیص  در 
دیگری، هستی بخش، وجودش از خودش باشد، پدیده نیست، همواره هست، مستقل و قائم به خود است، هستی از او جدا نمی شود، وجودش 

عین ذاتش است، هستی او ذاتی است. 

نکته راهبردی

ایستگاه سؤال 

که خودش ............ باشد.      جای خالی: یک موجود فقط در صورتی در وجوِد خود به دیگری نیازمند نیست 

که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند به چه چیزی هستند؟      کوتاه: پدیده هایی  پاسخ 

ل نمایید.      پاسخ تشریحی: نیازمندی جهان به خدا در پیدایش را با دو مقدمه و یک نتیجه، استدال

پاسخ  1. ذاتًا موجود

که خودش پدیده نباشد؛ بلکه وجودش از خودش باشد. 2. نیازمند به پدیدآورنده ای هستند 
که وجود و هستی مان از خودمان نیست. 3. مقدمۀ اول: ما و این جهان پدیده هایی هستیم 

که وجودش از خودش باشد و ذاتًا موجود باشد. که پدیده اند، نیازمند به پدیدآورنده ای هستند  مقدمۀ دوم: موجوداتی 
که سرچشمۀ هستی باشد. نتیجه: ما و این جهان در پدید آمدن و هست شدن به آفریننده ای نیازمندیم 

نیازمندی جهان به خدا در بقا

که در جوار حرم مطهر امام رضا )ع( است، شنیده اید. شاید بارها آن را دیده و در آن نماز خوانده اید. این مسجد یکی از  گوهرشاد را   شما حتمًا نام مسجد 
گردشگران و زائران دارد. این مسجد باشکوه هم چنان باقی است، اما از معمار و  شاهکارهای هنر ایرانِی بازمانده از دورۀ تیموریان است و جاذبۀ زیادی برای 

کرده اند، خبری نیست )فانی(. که آن  را با عشق و هنر بنا  بّنا و کارگرانی 

  سؤال    آیا رابطۀ خدا با جهان نیز مانند رابطۀ بّنا با مسجد است؟

ک و سنگ و  گوهرشاد از مصالح ساختمانی مانند خا که یک تفاوت بنیادین میان این دو رابطه وجود دارد. مسجد  کنیم، درمی یابیم  گر اندکی دقت    جواب    ا

گچ و چوب و کاشی و ... تشکیل شده که هیچ کدام از آن ها را بّنا به وجود نیاورده است. هر یک 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 خواص آن اجزا را.

گچ و چوب، و خواص آن ها و حّتی خالق خود بّنا است. بر این اساس وجود  کردن مواد و چینش آن ها است. اّما خداوند، خالق سنگ و  کار بّنا فقط جابه جا   
کند، آن ها از بین می روند و ساختمان متالشی می گردد. بّنا و نیز وجود مصالح و خواص آن ها، همه وابسته به خداست و خداوند هر لحظه اراده 

خرداد  98
شهریور 1400
خرداد  98
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  نتیجه    به همین جهت، جهان همواره و در هر »آن« به خداوند نیازمند است )نیازمندی در بقا( و این نیاز هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود )ثابت و دائمی(.

د برق با جریان برق است؛ همین که موّلد متوقف شود، جریان برق هم 
ّ
  مثال    به عنوان مثال می توان گفت که رابطۀ خداوند با جهان، تا حدی شبیه رابطۀ مول

قطع می گردد و المپ های متصل به آن نیز خاموش می شوند.

 رابطۀ خداوند با جهان، مشابه رابطۀ بّنا و مسجد نیست. 
رابطۀ خداوند با جهان تا حّدی، مشابه رابطۀ موّلد برق با جریان برق است.

تلنگر:حواست باشه

 بنابراین، مسجد با ساخته شدن، از بّنا بی نیاز می شود، اما موجودات چنین نیستند و پس از پیدایش نیز همچنان، مانند لحظۀ نخسِت خلق شدن، به 

خداوند نیازمند هستند. از این رو دائمًا با زبان حال، به پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند. )نیاز دائمی به خدا(

 فهم نیاز مداوم موجودات به خداوند در همۀ شئون زندگی )در پیدایش و بقا(، سبب عرض نیاز به پیشگاه الهی می شود.
تلنگر:حواست باشه

 زبان حال موجودات را مولوی این گونه بیان می کند:
ایستگاه شعر  

توســـت ز  مـــا  در  نـــوا  و  ناییـــم  چـــو  کوهیـــم و صـــدا در مـــا ز توســـتمـــا  مـــا چـــو 
کـــه باشـــیم ای تـــو مـــا را جـــاِن جـــان میـــانمـــا  در  تـــو  بـــا  باشـــیم  مـــا  کـــه  تـــا 
ــامـــا عدم هاییـــم و هســـتی  های مـــا ــ ــ ــ ــ ــی نم ــ ــ ــ ــ ــی، فان ــ ــ ــ ــ ــود مطلق ــ ــ ــ ــ ــو وج ــ ــ ــ ــ ت
َعلَـــم دممـــا همـــه شـــیران ولـــی شـــیر  بـــه  دم  باشـــد  بـــاد  از  حمله مـــان 

ی ابیات فوق را بنویسید.
ّ

کل 1 مفهوم  سؤال  

2 طبق ابیات فوق، موجودات جهان در چه شرایطی به خدا نیازمندند؟

1 موجودات دائمًا با زبان حال، به پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند. پاسخ  

2 موجودات پس از پیدایش نیز همچنان، مانند لحظۀ نخسِت خلق شدن، به خداوند نیازمند هستند. )نیازمندی دائمی در پیدایش و بقا(

  ایستگاه آیه - فاطر ، 15 

ی اهلِل َو اهلُل ُهَو الَغِنّیُ الَحمیُد
َ
راُء ِال

َ
ق

ُ
نُتُم الف َها الّناُس1 اَ ّیُ اَ که ]تنها[ بی نیاِز ستوده است.یا  ای مردم شما به خدا نیازمند هستید و خدا است 

ی اهلِل و اهلُل ُهَو الَغِنّیُ الَحمیُد نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی می شود؟ 
َ
راُء ِال

َ
ق

ُ
1 با توجه به آیۀ َانُتُم الف سؤال  

کسانی است؟ ی اهلِل خطاب به چه 
َ
راُء ِال

َ
ق

ُ
2 عبارت قرآنی َانُتُم الف

1 نیاز در پیدایش و بقا پاسخ  

2 مردم

  ایستگاه آیه - رحمن ، 29 

 َیوٍم ُهَو فی َشأٍن
َّ

ُکل رِض 
َ
ماواِت َو اال ُه َمن ِفی الّسَ

ُ
ل

َ
َیسأ

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

1 علت این که خداوند پیوسته دست اندر کار امری است، چیست؟ سؤال  

کدام است؟ 2 نتیجۀ درخواست پیوستۀ موجودات از خداوند 

1 درخواست پیوستۀ موجودات جهان از خدا پاسخ  

2 دست اندرکار بودن خدا به طور دائمی

1. در ایـن آیـه مخاطـب، مردم هسـتند ولی از آن جا که انسـان اشـرف مخلوقات اسـت، اگـر او به خدا نیازمند اسـت، پـس همۀ مخلوقات حتمـاً نیازمنـد خواهند بود، 
لـذا همۀ مخلوقـات مورد نظر اسـت.

خرداد  99
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|   دین و زندگی  3   |

 تدبر در قرآن 

کنید و به سؤاالت پاسخ دهید. در آیات قبل تدبر 

1. فکر می کنید چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند؟ 

گذار کند، همه نیست و نابود می شوند. گر خدا لحظه ای آنان را به خود وا  زیرا در هر لحظه به خدا نیازمندند و همۀ امور عالم به تدبیر خداوند صورت می گیرد و ا
2. نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی می شود؟

نیازمندی در همۀ شئون حیات، لحظه به لحظه، از پیدایش تا بقا؛ تمام داشته های انسان سر تا پا از خداست و نیاز به او هیچ گاه قطع یا کم نمی شود.

3. منظور از این که خداوند هر لحظه دست اندرکار امری است، چیست؟

 یعنی خداوند دائمًا به موجودات، هستی می بخشد و فیض می رساند.

ایستگاه سؤال 

که قطع نمی شود.      صحیح و غلط: رابطۀ خدا با انسان مانند رابطۀ مسجد با سازندۀ آن است 

کردن مواد و ............ آن ها است، اما خداوند، ............ مصالح و خواّص آن ها است.     کار بّنا فقط ............  جای خالی: در رابطۀ مسجد با سازندۀ آن، 

کوتاه: چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند؟     پاسخ 

پاسخ  1. غلط؛ رابطۀ خدا با انسان مانند رابطۀ مسجد با سازندۀ آن نیست و تفاوت اساسی با آن دارد.

2. جابه جا - چینش - خالق
3. زیرا موجودات همواره به خدا نیازمندند.

گاهی، سرچشمۀ بندگی آ

گاه، دائمًا سایۀ لطف و رحمت خدا را احساس می کنند )شهود خدا( و خود را  گاه نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند، بی توجه اند؛ اما انسان های آ  انسان های ناآ

نیازمند عنایات پیوستۀ او می دانند. هر چه معرفت انسان به خود )خودشناسی( و رابطه اش با خدا بیش تر شود، 1. نیاز به او را بیش تر احساس و 2. ناتوانی و بندگی خود 

را بیش تر ابراز می کند. 

افزایش بندگیافزایش خودشناسی درک بیشتر فقر و نیاز

که برای یک  گرامی ما، با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی، عاجزانه از خداوند می خواهد  که پیامبر   برای همین )خودشناسی و معرفت بیشتر( است 

گذار نکند. )سنت توفیق الهی( لحظه هم، لطف و رحمت خاصش را از او نگیرد و او را به حال خود وا

  ایستگاه حدیث 

َبًدا.  اَ  َعیٍن 
َ

ة
َ
ُهّمَ ال َتِکلنی ِالی َنفسی َطرف

ّ
لل اَ خدایا هیچ گاه مرا چشم به هم زدنی به خودم وا مگذار.پیامبر )ص(: 

کامل نسبت به نیازمندی اش به خدا و معرفت به رابطۀ خود با خداوند، چگونه دعا می کند؟ گاهی  1 رسول خدا )ص( با آ سؤال  

وم شود؟ َاَبًدا« انسان چه زمانی نباید از لطف و رحمت خاص خدا محر  َعیٍن 
َ

ة
َ
ُهّمَ ال َتِکلنی ِالی َنفسی َطرف

ّ
2 مطابق دعای پیامبر )ص(: »َالل

3 تکیه و اعتماد انسان در تمام لحظات بر چه پشتوانه ای صحیح و بر چه چیزی نادرست است؟

گذار نکند؟  که او را به حال خود وا 4 چرا پیامبر اسالم )ص( عاجزانه از خدا می خواهد 

1 خدایا هیچ گاه مرا چشم به هم زدنی به خودم وا مگذار. پاسخ  

2 هیچ گاه، حتی چشم به هم زدنی

گذار نشود. کند و به نفس خود وا 3 انسان باید بر خدا تکیه 

4 هر چه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیش تر شود، نیاز به او را بیش تر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیش تر ابراز می کند.

دی  98
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ایستگاه سؤال 

کوتاه: سرچشمۀ بندگی چیست؟     پاسخ 

پاسخ تشریحی: نتیجۀ افزایش معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا چیست؟    

جای خالی: انسان های ............ دائمًا سایۀ لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و خود را نیازمند ............ او می دانند.    

گاهی پاسخ  1. آ

2. هر چه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیش تر شود، نیاز به او را بیش تر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیش تر ابراز می کند.
گاه - عنایات پیوستۀ 3. آ

نور هستی

که در نظر اول برای ما شگفت انگیز می نماید. اما پس از تفکر دقیق به معنای  کلمه ای )نور( بیان می کند  کریم، رابطۀ میان خداوند و جهان هستی را با   قرآن 

کریم می فرماید: آن پی می بریم؛ قرآن 
  ایستگاه آیه - نور ، 35 

رِض
َ
ماواِت َو اال خداوند نور آسمان ها و زمین است.اهلُل نوُر الّسَ

که خداوند نور آسمان ها و زمین است، چیست؟  رِض معنای این 
َ

ماواِت و اال 1 با توجه به آیۀ اهلُل نوُر الّسَ سؤال  

کلمه ای بیان می کند؟ کریم، رابطۀ مخلوقات با خداوند را از جهت پیدایی و آشکاری با چه  2  قرآن 

1 تمام موجودات وجود خود را از خداوند می گیرند و پا به عرصۀ هستی می گذارند. پاسخ  

2 نور

 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. 

  سؤال    پس، نور بودن خداوند به چه معناست؟

  جواب    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 خاصیت را دارند 

که خودشان آشکار هستند و سبب آشکار شدن اشیای دیگر هم می شوند.

 خداوند، نور هستی است. یعنی تمام موجودات، »وجود« خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصۀ 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. در واقع، هر موجودی، در حّد 

که به دقت و اندیشه در جهان هستی می نگرند  آنان  از همین رو  صفات الهی است.  رحمت و سایر  قدرت،  حکمت،  ی بخش خداوند و نشانگر 
ّ

تجل خودش 

)علت(، در هر چیزی خدا را مشاهده می کنند )شهود خدا( و علم و قدرت او را می بینند. 

ماواِت َو ااَلرِض، هر چیزی در این جهان جلوه ای از جلوه های الهی است، نه »نوری از انوار وجود«!  مطابق آیۀ اهلُل نوُر الّسَ
تلنگر:حواست باشه

)شیخ محمود شبستری، گلشن راز( -ایستگاه شعر  

ــد ــا دیـ ــور و صفـ نـ ــت  ــز معرفـ ــی کـ دیـــددلـ خـــدا  اّول  دیـــد،  کـــه  چیـــزی  هـــر  بـــه 

1 مفهوم اصلی بیت فوق را بنویسید.  سؤال  

کدام یک از شرایط دستیابی به معرفت عمیق و واال اشاره می کند؟ 2 این بیت به 

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. 1 آنان  پاسخ  

کی و صفای قلب 2 پا

شهریور  99
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|   دین و زندگی  3   |

 و به تعبیر باباطاهر:
ایستگاه شعر  

بینـــم تـــو  صحـــرا  بنگـــرم  صحـــرا  بینــــــمبـــه  تــــــو  دریــــــا  بنگــــــرم  دریــــــا  بــــــه 
کـــوه و در و دشـــت بینــــــمبـــه هـــر جـــا بنگـــرم  تــــــو  رعنــــــا  قامــــــت  از  نشــــــان 

1 مفهوم اصلی ابیات فوق را بنویسید.  سؤال  

2 از دیدگاه شاعر، معرفت عمیق و واال چیست؟

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. 1 آنان  پاسخ  

2 این که انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند.

  ایستگاه حدیث 

ُه َو َبعَدُه َو َمَعُه 
َ

بل
َ
یُت اهلَل ق َراَ  َو 

ّ
یُت َشیًئا ِاال َراَ هیچ چیزی را ندیدم مگر این که خداوند را قبل و بعد و با آن دیدم.امام علی )ع(: ما 

1 حضرت علی )ع( خداوند را در چه شرایطی مشاهده می کند؟  سؤال  

2 معرفت عمیق و واالی حضرت علی )ع( از زبان ایشان چگونه وصف یافته است؟ 

1 قبل، بعد و با هر چیز پاسخ  

2 با هر چیزی خدا را دیدن

 تفکر در حدیث  

مقصود امام علی )ع( از این که می فرماید قبل و بعد و همراه هر چیزی خدا را دیدم، چیست؟

کردن وجود خدا در هستی به واسطۀ معرفت عمیق و واال، با توجه به این که موجودات جهان جلوۀ خداوند هستند، انسان را به مرحلۀ  احساس 
که در همه چیز خدا را می بیند. گر اهل تفکر و تقوا باشد، به لطف الهی به مقامی می رسد  شهود خدا می رساند. از این رو انسان ا

که در نگاه نخست مشکل به نظر می آید، اما هدفی قابل دسترس )ممکن( است، به    این که انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واالست 

کنیم، به یقین خداوند نیز کمک خواهد  گذاریم و با عزم و تصمیم قوی حرکت  گر قدم پیش  کی و صفای قلب دارند. ا که پا خصوص برای جوانان و نوجوانان 

کرد و لذت چنین معرفتی را به ما خواهد چشاند.
ایستگاه سؤال 

جای خالی: خداوند نور هستی است، یعنی تمام موجودات ............ خود را از او می گیرند و به سبب او آشکار می شوند.     

کوتاه: چرا نوجوانان و جوانان در معرفت خداوند موفق تر هستند؟      پاسخ 

گزینه ای: هر موجودی در حّد خودش تجّلی بخش ............ الهی است.     دو 

2( ذات 1( صفات  

پاسخ  1. وجود

کی و صفای قلب دارند. 2. زیرا پا
گزینۀ 1  .3

ناتوانی انسان در شناخت ذات و چیستی خداوند

کرد؟ که آیا می توان به ذات خداوند پی برد و چیستی )ماهیت( او را مشخص  کنون ممکن است برای شما این سؤال پیش آید    سؤال    ا

کنیم، دو دسته اند:   جواب    در پاسخ می گوییم: موضوعاتی که می خواهیم دربارۀ آن ها شناخت پیدا 

حتی  کهکشان ها؛  و  ستارگان  حیوان ها،  گیاهان،  مانند  می گیرند،  قرار  ما  شناخت  محدودۀ  در  که  هستند  موضوعاتی  اول  دستۀ  محدود:  موضوعات  الف( 

کهکشان های بسیار دور هم ممکن است روزی شناسایی شوند و انسان  بتواند به ماهیت و ذات آن ها دست یابد. در حقیقت، ذهن ما توان و گنجایش فهم 

چیستی و ذات چنین موضوعاتی را دارد، زیرا همۀ آن ها اموری محدود هستند.

  دی 1400
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ب( موضوعات نامحدود: دستۀ دوم موضوعاتی هستند که نامحدودند و ذهن ما گنجایش درک آن ها را ندارد؛ زیرا الزمۀ شناخت هر چیزی، احاطه و دسترسی 

را دریابیم. خداوند  چگونگی )چیستی( وجودشان  کنیم و  را تصور  نمی توانیم ذات امور نامحدود  محدود بودن ذهن خود  به آن  است. در واقع ما به دلیل 
به وجود  با این که ما  را شناسایی نماید )ناممکن(. بنابراین،  کند و ذاتش  احاطه پیدا  او  نمی تواند به حقیقت  حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه، ذهن ما 

خداوند به عنوان آفریدگار جهان پی می بریم و صفات او را می توانیم بشناسیم، اما نمی توانیم ذات و چیستی او را دریابیم.
کرم )ص( فرموده است:   از همین رو )ناتوانی ما در معرفت به چیستی و ذات خدا( پیامبر ا

  ایستگاه حدیث 

وا فی ذاِت اهلِل ر
َ
ّک

َ
 َشیٍء َو ال َتف

ّ
ُکِل وا فی  ر

َ
ّک

َ
کرم )ص(: َتف کنید ولی در ذات خداوند تفکر نکنید. پیامبر ا در همه چیز تفکر 

وا فی ذاِت اهلِل« را بنویسید.  ر
َ
ّک

َ
ِ َشی ٍء َو ال َتف

ّ
ُکل وا فی  ر

َ
ّک

َ
1 پیام حدیث »َتف سؤال  

وا فی ذاِت اهلِل« چرا انسان از تفکر در ذات الهی نهی شده است؟  ر
َ
ّک

َ
ِ َشی ٍء و ال َتف

ّ
ُکل وا فی  ر

َ
ّک

َ
2 براساس حدیث پیامبر )ص( : »َتف

1 با این که ما به وجود خداوند به عنوان آفریدگار جهان پی می بریم و صفات او را می توانیم بشناسیم، اّما نمی توانیم ذات و چیستی او را دریابیم. پاسخ  

2 به دلیل محدود بودن ذهن انسان )نامحدود بودن ذات الهی(

 شناخت چیستی، ذات، ماهیت و چگونگی خدا  ناممکن

کیستی و ...  ممکن شناخت هستی، وجود، صفات، افعال، 

تلنگر:حواست باشه

ایستگاه سؤال 

کرده و ذاتش را بشناسد.      صحیح و غلط: خداوند حقیقتی نامحدود دارد و انسان می تواند به حقیقت او احاطه پیدا 

جای خالی: الزمۀ شناخت هر چیزی، ............ به آن است.    

پاسخ تشریحی: علت ناتوانی انسان در شناخت ذات و چیستی خدا را بنویسید.     

کند و ذاتش را بشناسد. پاسخ  1. غلط؛ خداوند حقیقتی نامحدود دارد و انسان نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا 

2. احاطه و دسترسی
کند و ذاتش را شناسایی نماید. کامل پیدا  3. خداوند حقیقتی نامحدود دارد و ذهن محدود ما نمی تواند به حقیقت او احاطۀ 

 اندیشه و تحقیق 

با وجود شباهت های ظاهرِی رابطۀ خدا و جهان با رابطۀ ساعت ساز و ساعت، تفاوت های این دو رابطه را بنویسید. 

تفاوت هاشباهت ها

و  خالق  به  و  پدیده اند  دو  هر  ساعت  و  جهان   .1
سازنده نیازمندند.

1. ساعت ساز، هستی بخش اجزای ساعت نیست و فقط نظم دهندۀ اجزا است، اما خداوند، 
هم هستی بخش است و هم نظم دهنده.

2. جهان و ساعت هر دو مرکب از اجزا هستند.
به  وابسته  جهان  بقای  و  دوام  اما  نیست،  ساعت ساز  به  وابسته  ساعت  بقای  و  دوام   .2

خالق آن است.

3. جهان و ساعت هر دو منظم و هدف دارند.
3. نظم و پیچیدگی جهان بسیار فراتر از پیچیدگی یک ساعت است و نظم ساعت با نظم 

جهان قابل مقایسه نیست.

تعریف اصطالحات و مفاهیم کلیدی

 پدیده: موجودی که وجودش از خودش نبوده و نیست.
 نور: چیزی است که خودش پیدا و آشکار است و سبب پیدایی و آشکار شدن چیزهای دیگر نیز می شود.

 معرفت عمیق و واال: این که انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واالست.
 امور محدود: موضوعاتی که ذهن ما گنجایش درک آن ها را دارد.

 امور نامحدود: موضوعاتی که ذهن ما توان و گنجایش فهم چیستی و ذات آن ها را ندارد.

خرداد  98

شهریور  1400

خرداد  99 و 1400

دی  98
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درس در یک نگاه

که آفریننده ای حکیم، جهان را هدایت و پشتیبانی می کند.  خدایابی فطری: با فطرت می یابیم و احساس می کنیم 

که نتیجۀ تفکر دربارۀ نیازمندی جهان به خدا در پیدایش است.  معرفت عمیق تر به صفات و افعال خدا، 

گنجایش فهم چیستی آن ها را ندارد. نامحدود: ذهن ما 

محدود: در ذهن می گنجند  چیستی آن ها را می  شناسیم.

نُتُم الُفَقراُء ِاَلی اهلِل َو اهلُل ُهَو الَغنّیُ الَحمیُد اَ ها الّناُس  آیه: یا اّیُ

کّل یوم هو فی شأن  ُلُه َمن فی الّسماوات و االرض 
َ
آیه: َیسأ

آیات مرتبط با 
پیدایش و بقا

مانند رابطۀ ساختمان با معمار و بّنا )یا ساعت  با ساعت ساز( نیست. زیرا بّنا نه اجزای ساختمان را پدید آورده 

کردن مواد و چینش آن ها است. کار بّنا  فقط جابه جا  و نه خواص آن اجزا را. 

نیز هم چنان مانند  لحظۀ  از پیدایش  زیرا موجودات، پس  با موّلد برق است.  رابطۀ جریان برق  تا حدی شبیه 

نخسِت خلق شدن، به خداوند نیازمند هستند. از این رو دائمًا به پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند. 

کوهیم و صدا در ما ز توست ... شعر: ما چو ناییم و نوا در ما ز توست/ ما چو 

نیازمندی جهان 
به خدا در بقا

دو دسته  انسان ها
گاه: به نیاز دائمی خود به خدا بی توجه اند. ناآ

گاه: دائمًا سایۀ لطف و رحمت خدا را مشاهده می کنند و خود را نیازمند او می بینند. آ

َبًدا« اَ رَفَة َعیٍن 
َ
دعای پیامبر )ص(: »الّلُهّمَ ال َتِکلنی ِالی َنفسی ط

افزایش معرفـت انسان به خود و رابـطـه اش با خدا  درک بیش تر فقر و نیاز  افزایش بندگی 

ُکّلِ َشیٍء« روا فی 
َ
صفات و وجود او  ممکن است »َتَفّک

روا فی ذاِت اهلِل«
َ
ذات و چیستی و ماهیت  برای انسان ناممکن است »ال َتَفّک

شناخت خدا

سّن مناسب: جوانی و نوجوانی

تعریف: دیدن خدا با هر چیزی

کی و صفای قلب  عزم و تصمیم قوی الزمه ها: پا

نیازمندی جهان 
به خدا در پیدایش

مقدمۀ 1: ما و این جهان پدیده ایم و وجودمان از خودمان نیست.

مقدمۀ 2: هر پدیده، نیازمند به پدیدآورنده است )شعر: ذات نایافته از هستی ، بخش / ...(

نتیجه: ما و این جهان به سرچشمۀ هستی )خدا( نیازمندیم.

معنا: تمام موجودات، وجود خود را از خدا می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می شوند.

خداوند، نور هستی

پیام: هر موجودی آیه ای از آیات الهی و تجّلی بخش خدا و نشانگر حکمت، قدرت و رحمت و سایر صفات الهی است.

اهلل نور الّسماوات و االرض :آیه

یُت اهلل قبله و بعده و معه«.  و راَ
ّ

حدیث: »ما رأیُت شیًئا ِاال

که دید، اول خدا دید کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزی  بیت: دلی 

شعر: به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم ...

هستی بخش

الزمۀ شناخت هر چیزی، احاطه و دسترسی به آن است.

ناتوانی انسان در شناخت ذات و چیستی خداوند: موضوعات

خداشناسی

معرفت عمیق و واال

گاهی، سرچشمۀ بندگی آ
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درساول:هستیبخش
سؤاالتتشریحی

آیاتقرآنواحادیث الف

ی اهلِل و اهلُل ُهَو الَغنّیُ الَحمیُد به پرسش های زیر پاسخ دهید:    
َ
راُء ِال

َ
ق

ُ
َها الّناُس أنُتُم الف ّیُ

َ
أ از تدبر در  آیۀ شریفۀ یا 

)خرداد 99 و خرداد انسانی 99 و دی 97( �انسان�به�خدا�شامل�چه�چیزهایی�می�شود؟�� آ(�نیاز
کند؟ �انسان�و�هر�موجود�دیگری�را�برطرف� ب(�چرا�خداوند�می�تواند�نیاز

کلی�آیه�را�بنویسید. پ(�پیام�
کریم،�خداوند�را�با�صفت�...............�و�مخلوقات�را�با�صفت�...............�نام�برده�است. ت(�قرآن�

 َیوٍم ُهَو فی َشأٍن به سؤاالت زیر جواب دهید:    
َّ

ُکل رِض 
َ
ماواِت َو اال ه و َمن ِفی الّسَ

ُ
ل

َ
براساس آیۀ مبارکۀ َیسا

�امری�است،�چیست؟ �این�که�خداوند�هر�لحظه�دست�اندرکار �از آ(�منظور
ب(�چرا�موجودات�از�خداوند�درخواست�دارند؟

�امری�است؟ پ(�چرا�خداوند�هر�لحظه�دست�اندرکار

    :رِض
َ
ماواِت َو اال طبق آیۀ نورانی اهلُل نوُر الّسَ

کلمه�ای�بیان�می�کند؟ آ(�خداوند�رابطۀ�میان�خود�و�جهان�هستی�را�با�چه�
)شهریور 99 و خرداد 1400( ب(�معنای�این�که�خداوند�نور�آسمان�ها�و�زمین�است،�چیست؟��

َاَبًدا« چه درخواستی از خداوند دارد؟      َعیٍن 
َ

ة
َ
ُهّمَ ال َتِکلنی ِالٰی َنفسی َطرف

ّ
کرم )ص( در دعای »الل رسول ا

ه و َو َبعَدهو َو َمَعهو«، از دیدن خدا، قبل و بعد و همراه هر چیزی چیست؟    
َ

بل
َ
 َو َرَایُت اهلَل ق

ّ
مقصود امام علی )ع( در حدیث »ما رَایُت َشیًئا اال

)خرداد خارج از کشور 98(     وا فی ذاِت اهلِل« را بنویسید.  ر
َ
ّک

َ
ِ َشیٍء َو ال َتف

ّ
ُکل وا فی  ر

َ
ّک

َ
پیام حدیث »َتف

)شهریور 98(     کنید ولی در ذات خداوند تفکر نکنید.«؟  چرا رسول خدا )ص( می فرماید: »در همه چیز تفکر 

)شهریور 1400(     وا فی ذاِت اهلِل« چرا انسان از تفکر در ذات الهی نهی شده است؟  ر
َ
ّک

َ
ِ َشیٍء َو ال َتف

ّ
ُکل وا فی  ر

َ
ّک

َ
بر اساس حدیث پیامبر )ص(: »َتف

دَرِته « بنویسید.    
ُ
ِر ِفی اهلِل َو فی ق

ُ
ّک

َ
ف

َ
 الِعباَدِة ِادماُن الّت

ُ
که فرمود: »َافَضل پیام حدیث شریف پیامبر )ص( را 

صحیح/غلط ب

)دی 98(      که قطع نمی شود.   رابطۀ خدا با انسان مانند رابطۀ مسجد با سازندۀ آن است 

موجودات هستی، پس از پیدایش نیز هم چنان، مانند لحظۀ نخست خلق شدن، به خداوند نیازمند هستند.      

ما و همۀ پدیده های جهان، فقط در پدید آمدن و هست شدِن خود به آفریننده ای بی نیاز محتاجیم.      

)شهریور 99(       موجود باشد.  
ً
که خودش ذاتا یک موجود فقط در صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست 

که وجودش از خودش نباشد، برای موجود بودن نیازمند به دیگری نیست.       هر چیزی 

که منشأ مادی داشته باشد.       که از اجسام ناشی می شوند  نور بودن خداوند، مانند نورهایی نیست 

)دی خارج از کشور 99(      کاماًل شبیه رابطۀ بّنا و ساختمان دانست.   رابطۀ خداوند با جهان را می توان 

رابطۀ خداوند با موجودات جهان در بقا تا حّدی شبیه رابطۀ ساعت ساز و ساعت است.     

)خرداد خارج از کشور انسانی 99(      د برق با جریان برق است. 
ّ
رابطۀ خداوند با جهان، تا حدی شبیه رابطۀ مول

کم نمی شود.      نیازمندی موجودات به خداوند هیچ گاه قطع یا 

کردن مواد و چینش آن ها است.       نقش بّنا در ساختن یک بنا فقط جابه جا 

گنجایش فهم چیستی و ذات تمام موضوعات را دارد.       ذهن آدمی توان و 

)خرداد 99 و 1400(      کرده و ذاتش را بشناسد.  خداوند حقیقتی نامحدود دارد و انسان می تواند به حقیقت او احاطه پیدا 

25 min

اسکن کنید

ــاهدۀ 25 دقیقــــه  ــرای مشــ ــ ب
فیلم آموزشـــی شب امتـــــحان

 اسکن کنید
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جایخالی ج

کدام از ما بر اساس ............ خویش، خدا را می یابیم و حضورش را ............ می کنیم.      هر 

)خرداد خارج از کشور 98(      که خودش............ باشد.  یک موجود فقط در صورتی در وجود خود به دیگری نیازمند نیست 

هر چه ............ انسان به خود و رابطه اش با خدا بیش تر شود، نیاز به او را بیش تر احساس و ............ خود را بیش تر ابراز می کند.     

هر موجودی در حّد خودش ............ خداوند و نشانگر ............ است.     

الزمۀ شناخت هر چیزی، ............ به آن است.     

کنیم.      ما به دلیل ............ ذهن خود، نمی توانیم چیستی امور ............ را تصور 

که به ............ در جهان هستی می نگرند، در هر چیزی خدا را مشاهده می کنند و ............ او را می بینند.      آنان 

)دی 1400 و دی خارج از کشور انسانی 99(      خداوند نور هستی است، یعنی تمام موجودات ............ خود را از او می گیرند و به سبب او آشکار می شوند.  

معرفت عمیق و واالی با هر چیز خدا را دیدن در نگاه نخست ............ به نظر می آید، اّما هدفی ............ است.     

)شهریور خارج از کشور 98(      گنجایش درک موضوعات نامحدود را ندارد، زیرا الزمۀ شناخت هر چیزی  ............ به آن است.  ذهن ما 

سؤاالتپاسخکوتاه د

)شهریور انسانی 1400(      که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند به چه چیزی هستند؟  پدیده هایی 

)دی خارج از کشور انسانی 99(      نیازمندی جهان به خداوند شامل چه مراحلی می شود؟ یا )انسان و سایر موجودات در چه مراحلی به خداوند متعال نیاز دارند؟( 

)دی انسانی 99(      یک موجود در چه صورتی، در وجود خود نیازمند به دیگری نیست؟ 

سرچشمۀ بندگی چیست؟     

)شهریور 98(      ثمرۀ درک نیازمندی به خدای بی نیاز چیست؟ 

گاهی انسان از فقر و نیازمندی اش به خدای بی نیاز چیست؟      نتیجۀ آ

کرد؟      کمک خواهد  در چه صورت خداوند ما را در رسیدن به معرفت عمیق و واال 

)دی انسانی 99 و خرداد انسانی 1400(      در آفرینش، یک موجود در چه صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست؟ 

کرده است، چیست؟      که قرآن به ما توصیه  یکی از راه های درک وجود خدا و شناخت صفات و افعال او 

کسی هستند، چیست؟      که موجودات، هستِی خود را وام دار چه  الزمۀ پاسخ به این پرسش 

نور بودن خدا به چه معناست؟     

کنید، اّما در ذات خدا تفکر نکنید.«؟      کرم )ص(می فرماید: »در همه چیز تفکر  چرا پیامبر ا

)دی 1400 و شهریور 98(      چرا رسیدن به معرفت عمیق و واال برای جوانان آسان تر و قابل دسترس تر است؟ یا )چرا نوجوانان و جوانان در معرفت خداوند موفق تر هستند؟( 

الزمۀ شناخت هر چیزی، چیست؟     

)خرداد 99(      گذار نکند؟  که او را به حال خود وا چرا پیامبر اسالم )ص( عاجزانه از خدا می خواهد 

کدام مرتبه از نیازمندی موجودات به خدا اشاره می کند؟      که بود هستی بخش« به  بیت »ذات نایافته از هستی، بخش / چون تواند 

م / حمله مان از باد باشد دم به دم« به چه مفهومی اشاره می کند؟     
َ

بیت »ما همه شیران ولی شیر َعل

دوگزینهای ه

کدام مفهوم اشاره دارد؟      که دید، اول خدا دید« به  کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزی  بیت »دلی 
1(�خداوند�خالق�ساخته�های�انسان�و�حتی�خود�انسان�است.

که�به�دقت�و�تأّمل�در�جهان�هستی�می�نگرند،�در�هر�چیزی�خدا�را�مشاهده�می�کنند. 2(�آنان�

کدام موضوع پی می بریم؟      از مقایسۀ نیازمندی موجودات به خدا در پیدایش و بقا به 
1(�موجودات�پس�از�پیدایش�نیز�هم�چنان،�مانند�لحظۀ�نخسِت�خلق�شدن،�به�خداوند�نیازمند�هستند.

�نیازمندی�به�خدا�در�بقاست. 2(�نیاز�موجودات�به�خداوند�در�لحظۀ�پیدایش،�بسیار�بیش�تر�از

میان رابطۀ بّنا با مسجد و رابطۀ خدا با جهان از نظر نیازمندی در بقا یک ............... وجود دارد.     
2(�تشابه�اساسی � 1(�تفاوت�بنیادین�
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که در نظر اول برای ما ............... به دنبال دارد.      کلمه ای بیان می کند  کریم، رابطۀ میان خداوند و جهان هستی را با  قرآن 
2(�شگفتی � 1(�معنای�دقیقی�

جهان همواره و در هر »آن« به خداوند نیازمند است، این مفهوم بیانگر چیست؟     
2(�نیازمندی�جهان�به�خدا�در�پیدایش�و�بقا 1(�صرفًا�نیازمندی�جهان�به�خدا�در�پیدایش�

درک بیش تر فقر و نیازمندی انسان به خدا نتیجۀ چیست؟     
2(�افزایش�بندگی � 1(�افزایش�خودشناسی�

)شهریور 1400(      رابطۀ خداوند با جهان را تا حّدی می توان، به چه چیزی تشبیه نمود؟ 
2(�موّلد�برق�با�جریان�برق � 1(�ساعت�ساز�و�ساعت�

کشفارتباط و

کدام یک از موارد سمت چپ ارتباط دارد؟ )یک مورد در سمت چپ اضافی است.(      هر یک از موارد سمت راست با 

که�جهان�دارای�آفریننده�ای�حکیم�است. 1.�احاطه�و�دسترسیآ.�این�که�به�روشنی�در�می�یابیم�

گنجایش�فهم�چیستی�و�ذات�آن�ها�را�دارد. که�ذهن�ما�توان�و� 2.�امور�نامحدودب.�موضوعاتی�

3.�خدایابی�در�فطرتپ.�الزمۀ�شناخت�چیستی�موجودات

که�نمی�توانیم�چگونگی�وجودشان�را�دریابیم. 4.�امور�محدودت.�موضوعاتی�

کوه�و�در�و�دشت�/�نشان�از�قامت�رعنا�تو�بینم 5.�نیازمندی�در�بقاث.�به�هر�جا�بنگرم�

6.�معرفت�عمیق�و�واال

کدام یک از عناوین سمت چپ ارتباط دارد؟ )یک مورد در سمت چپ اضافی است.(      گزاره های سمت راست به  هر یک از 

1.�نیازمندی�جهان�به�خدا�در�پیدایشآ.�جهان�همواره�و�در�هر�»آن«�به�خداوند�نیازمند�است.

کند. 2.�نیازمندی�جهان�به�خدا�در�بقاب.�خداوند�حقیقتی�نامحدود�دارد؛�در�نتیجه،�ذهن�ما�نمی�تواند�به�حقیقت�او�احاطه�پیدا�

که�برای�یک�لحظه�هم،�لطف�و�رحمت�خاصش� گرامی�ما،�عاجزانه�از�خداوند�می�خواهد� پ.�پیامبر�
را�از�او�نگیرد.

گاهی،�سرچشمۀ�بندگی 3.�آ

�آیات�الهی�محسوب�می�شود. �این�جهان،�بیانگر�وجود�خالق�و�آیه�ای�از 4.�نور�هستیت.�هر�چیزی�در

5.�ناتوانی�در�شناخت�ذات�و�چیستی�خداوند

تعریفمفاهیمواصطالحات ز

پدیده:     

 نور:      

معرفت عمیق و واال:     

امور محدود:     

امور نامحدود:     

سؤاالتپاسخبلند ح

)خرداد 98 و دی انسانی 98 و خرداد خارج از کشور 99(      نیازمندی جهان به خدا در پیدایش را با دو مقدمه و یک نتیجه، استدالل نمایید. 

که بود ز آب تهی / ناید از وی صفت آب دهی« چیست؟      که بود هستی بخش // خشک ابری  مفهوم ابیات »ذات نایافته از هستی، بخش / چون تواند 

که دید، اول خدا دید« را بنویسید.      کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزی  مفهوم بیت »دلی 

کنید.      نقش »بّنا و معمار« و نقش »خدا« را در ساختن یک مسجد با یکدیگر مقایسه 

که وجودش از خودش نباشد، نیازمند به دیگری است؟      با ذکر مثال توضیح دهید، چرا هر چیزی 

گنجایش درک آن ها را ندارد؟      که نامحدودند، ذهن ما  با ذکر مثال توضیح دهید چرا موضوعاتی 

شناخت اولیۀ همۀ انسان ها از خداوند چیست؟     

گاهی انسان به نیازمندی خود به خداوند، چه ثمره ای برای او به دنبال دارد؟      آ

کنید.      کنیم با مثال بیان  که می خواهیم در مورد آن ها  شناخت پیدا  انواع موضوعاتی را 

)دی 98(      علت ناتوانی انسان در شناخت ذات و چیستی خدا را بنویسید. 

)شهریور 99 و دی 99 و خرداد انسانی 98( )چرا انسان در شناخت ذات و چیستی خداوند ناتوان است؟( 




