




پهناورآغاز و پایان این هستی آیا درباره ی 
کرده اید؟فکر 



کجا آمده اند؟این میلیاردها میلیارد کهکشان و کره، با میلیاردها میلیارد موجودات متنوع از 



هستی خود را وامدار کسی هستند؟جهان ،  آیا موجودات 



بازگشت به صفحه اصیل



نیازمندی جهان به خدا در پیدایش

فطرتبر اساس 

مخدا را می یابی 

یمحضورش را ردک می کن 

می دانیم

آفریننده جهان 

حکیم 

یت و ابیتشپنی هدا

د الهی ربای موجودات امدا
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دعوت قرآن کریم به معرفت 
عمیق تر درباره خداوند

درک وجود او

اوو افعال شناخت صفات 

راه های 
گوناگوین

برای

به ما 
نشان 
می دهد

خالق استآفریننده و خود به نیازمندی جهان در پیدایشدربارٔه ، تفکر ییک از این راه ها 



یش وند رد پیدا استدالل ربای نیازمندی جهان هب خدا

های هستیمپدیده ما و سایر اشیای پیرامون ما 

که وجود و هستی مان از خودمان نبوده است

عدم وابستگی هستی به خودمانپدیده:واژه لکید 



یش وند رد پیدا استدالل ربای نیازمندی جهان هب خدا

پدیده ها که وجودشان از خودشان نیست، ضرورتاً برای 

موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای

باشدهستند که خودش پدیده نباشد و وجودش از خودش 

نیازمندی به دیگری برای پیدایش:واژه لکید 



یش وند رد پیدا استدالل ربای نیازمندی جهان هب خدا

یک موجود، فقط در صورتی در موجود بودن نیازمند به 
خودش ذاتا موجود باشددیگری نیست، که 

این صورت، چنین چیزی دیگر پدیده نیست و نیاز در 
:به پدیدآورنده ندارد

.همواره بوده و خواهد بودچنین چیزی 



یش وند رد پیدا استدالل ربای نیازمندی جهان هب خدا

پدیده های جهان، در پدیدآمدن ومجموعه ی می توانیم نتیجه بگیریم که ما و 

؛هستی یافتن به آفریننده ای نیازمندیم که به ما هستی بدهد و ما را پدید آورد

پدیده نباشد و هستی در ذاتش باشدخودش دیگر آن آفریننده ای که 

. نامیده می شود«خدا » متعالیموجود برتر و این 



وَاللَّـهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُاللَّـهِيَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى 
15سوره فاطر آیه

به خداوند نیازمند هستید و مردم شما ای 
فقط خداوند است که بی نیاز و ستوده است 

وند می تواند نیاز موجودات را ربطرف کند؟ چرا خدا





اين مسجد باشکوه باقي است،
اما از معمار و بنّا و کارگراني که با عشق و هنر اين 

.مسجد را بنا کرده اند، خبری نيست
رابطه ی خالق نيز مانند جهان با آيا رابطه 

بنّا با مسجد است؟



.آن اجزا رانه خواص بنّا نه اجزای ساختمان را پدید آورده و 
اکری که بنّا یم کند، حرکت هایی است که برای جابه جا کردن مواد اجنام یم دهد



وجود. بّناستوآهنو گچو سیمانخداوند خالق 

و هستی آنها و خواص آنها وابسته به خداست که 

می روند هر لحظه خداوند اراده کند، آنها از بین 

.و ساختمان متالشی می گردد

وند  است و این نیاز چیه گاه قطع و یا کم نمی شودنیازمندهب همین جهت، جهان همواره هب خدا



وند    با   جهان رابطه خدا
رابطٔه خداوند با جهان، اندکی شبیه رابطه 

همین که ژنراتور با جریان الکتریسیته است، 

ژنراتور متوقف شود، جریان الکتریسیته هم 

ردد و المپ های متصل به آن گقطع می 

.خاموش می شوند 



اندازهموجودات، پس از پیدایش هم به همان 

. پیدایش نیاز دارندلحظه ی به خداوند نیازمند هستند که در 

این رو دائماً با زبان حال، به پیشگاه الهیاز 

.بخشدهستی می  به ننها دائماًعرض نیاز می کنند و خداوند هم 

نیازمندی هم در پیدایش و هم در بقا:واژه لکید 



کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍوَالْأَرْضِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ 
29سوره الرحمن آیه 

آنچه در آسمان و زمین هستند، پیوسته از 
اودرخواست می کنند  

دست اندرکار امری استاوهمواره 

وند ردخواست رحمت دارند،  ...زریاموجودات ویپسته از خدا

کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍوَالْأَرْضِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ 

وند رد ره لحظه هب موجودات هستی می بخشد،  ...زریاخدا



منرۀ درک وابستگی به خدای بی نیاز



توجهی به این نیاز 
به خداوند ندارنددائمی

اهل غفلت

اهل آگاهی
و لطف  سایه دائماً
خدا را مشاهده رحمت 

می کنند و خود را 
عنایاتنیازمندپیوسته 

او می دانند

ت
رف

مع
ش 

زای
اف

خدا
 با 

طه
راب

ش 
زای

اف

ین
ش کمال انسا

افزای

زدرک بیشتر فقر و نیا

افزایش عبودیت و 
بندگی

نتیجه

یک

دو



ی متعالاز خ( صلی اهلل علیه و آهل و سلم)تقاضای عاجزاهن ایپمبر  دا

ْفِسي  ى نا ِكْلِني ِإلا ُهمَّ َلا تا ة اللَّ ْرفا دا  طا با ْيٍن أا عا

وندا »  زه ی یك چشم ربهم زدن هب خود خدا ر ، چیه گاه مرا هب اندا «وامگذا



 میان خداوند و جهان خلقت
ٔ

رابطه

وند جسمانی نیست ات نوری از  .دباش... نور المپ و خورشیدوقبیل خدا
وند هب  ؟هچ معناستپس، نور بودن خدا

نور
چیزی است که خودش پیدا و آشکار 
است و سبب پیدایی و آشکار شدن 

.دیگرمی شودچیزهای 
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وند، نور هستی است خدا

تمام 
موجودات   

خود وجود 
را از او 
می گیرند

هر موجودی، به 
اندازه خودش 
تجلی بخش

خداوند و 
نشانگر 

، قدرت، حکمت
سایر و رحمت

استصفات الهی



گرندن جهان هستی می تأمل رد آانن هک هب دقت و 

در هر چیزی خدا را 
مشاهده می کنند

علم و قدرت او 
را می بینند

و صفا دید ، نور دلی کز معرفت 

هر چیزی که دید اوّل خدا دیدبه 





فيهِما رَأَيتُ شَيئاً اِالّ وَ رَأَيتُ اهللَ قَبلَهُ وَ بَعدَهُ وَ مَعَهُ وَ 

وند را قبل و بعد و با آن دیدم چیه چیزی را ندیدم مگر اینکه خدا

پيام اين حديث چيست؟-1

ل از اينکه می فرمايد قب( علیه السالم)اميرالمؤمنينمقصود -2

راديدم چه می باشد؟چيزی خدا و بعد و همراه هر 



ناتوانی انسان در شناخت ذات و چیستی خداوند

وند پی ربد و چیستی کرد؟را مشخص او آیا می توان هب ذات خدا

پاسخ

درباره ی موضوعاتی که می خواهیم 
:اندآنها تحقیق کنیم، دو دسته 

اموران  محدودامور محدود
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ما قرار می گیرندمحدوده ی شناخت هک رد موضوعاتی     
امور محدود

در حقیقت، ذهن ما توان و گنجایش فهم چیستی
آنها امور محدودی هستندهمه ی  و ذات آنها را دارد، زیرا 



ردان   محدودند  و  واقعاً هک موضوعاتی  ذهن ما گنجایش ردک آنها را ندا

اموران  محدود

زیرا

توانیم به دلیل محدودیت ذهنی که داریم نمی 
امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی ذات 

وجودشان را دریابیم

استخداوند چنین حقیقتی 



شناخت خداوند از صفات 
و نشانه ها

نمیتوانیم 
چیستیبه 

خداوند پی 
ببریم

وند پی می ربیم وصفات و اسماء او را می توانیم بشناسیم هب هستی خدا



روا فی ذاِت  کَّ فا ه ، َلتا هالل ِ روا فی آَِلء الل ِ کَّ فا تا

در ذات خداوند تفکر نکنید ، در نعمت های خداوند تفکر کنید

هب تفکر رد نعمت اهی الهی هب خاطر چیست؟( صلی اهلل علیه و آهل)اکرم دعوت ایپمبر 



پایان درس اول

منصور دهقانی: طراح 
(Farghelita)

بندرعباس-دبیر دین و زندگی 


