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از مشاهدۀ نظم و هماهنگی چه می فهمیم؟

در اینجا دو مجموعه مشاهده می کنید؛ به نظر شما: کدام مجموعه منظّم است و کدام مجموعه 
نامنظّم؟ آیا می توانید بگویید چه فرق هایی بین یک مجموعٔه منظّم و یک مجموعٔه نامنظّم وجود دارد؟
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ــ یک مجموعٔه منظّم هدف دار است و تمام اجزای آن طوری ساخته و پرداخته شده و به هم 
مربوط گشته اند که رسیدن به آن هدف را ممکن می سازند. بنابراین هنگامی می توانیم مجموعه ای را 
منظّم بنامیم که هر یک از اجزای آن با هماهنگی کامل با دیگر اجزاء کار و همکاری نمایند و هدف نهایی 

آن مجموعه را تأمین کنند.
مثالً مجموعٔه شمارٔه 2 را مجموعه ای منظّم و هماهنگ می نامیم، چون همٔه اجزای آن به گونه ای 

ساخته و پرداخته شده اند که هدف سوار شدن و راه پیمودن را ممکن می سازند.
ــ در یک مجموعٔه منظّم هر چیزی جای مخصوصی دارد و کار مشّخصی را در ارتباط با سایر 
اعضای مجموعه انجام می دهد، که اگر در جای مخصوص اش نباشد کار آن مجموعه ناقص وناتمام 
به صورت حساب  آن  منظّم می نگریم می بینیم که اجزای مختلف  به یک مجموعٔه  ماند. وقتی  خواهد 
شده ای به هم مربوط گشته اند و هر یک برای انجام کار خاّصی و بااندازه و جنس معّینی ساخته شده اند.
از جنس مخصوصی ساخته  معّینی دارند،  اندازٔه  و  در مجموعٔه شمارٔه 2 چرخ ها شکل  مثالً 
شده اند: دسته، رکاب، ترمز، گاز، چراغ ها، بوق، آینه … همه با جنس معّین، اندازٔه دقیق و حساب 
شده ای پیش بینی و به هم مربوط گشته اند که اگر این نظم و حساب نبود به کار نمی آمدند و نمی توانستند 

نقشی را در یک مجموعٔه هدف دار به عهده بگیرند.
حاال به این سؤال ها پاسخ دهید: از مشاهدٔه یک مجموعٔه منظّم و آشنایی با دّقت و حسابگری 
که در انتخاب جنس و شکل و اندازٔه اعضا به کار رفته و از توّجه به چگونگی ارتباط و همکاری آنها چه 
می فهمید؟ آیا وجود شعور و آگاهی، دانایی و توانایی را برای خلق یک مجموعٔه منظّم ضروری نمی بینید؟

مثالً کسی که توانایی و آگاهی نداشته باشد آیا می تواند حّداقل مجموعٔه شمارٔه 1 را به صورت 
مجموعٔه شمارٔه 2 درآورد؟ با آنکه مجموعٔه شمارٔه یک، مجموعٔه انتخاب شده ای است و از نظر نوع و 

جنس و شکل و اندازه، خود نیاز به آفرینش گری دانا و توانا دارد.
آیا می توانیم بگوییم: از مشاهده و دّقت در یک مجموعٔه منظّم به گوشه ای از قدرت، دانایی و 

آینده نگری آفرینش گر آن پی می بریم؟
  

خوب است برای آشنایی بیشتر با قدرت و آگاهی، دانایی و توانایی آفریدگارمان، به نظم شگرف 
و حیرت آوری که در ساختمان بدنمان و بر هر گوشٔه دیگر این جهان پهناور حکم فرماست بنگریم و در 
آن بیندیشیم. به کدام قسمت از اعضای بدن بنگریم؟ نظم شگرف و هماهنگی حیرت آور کدام قسمت 

را نظاره کنیم؟



5

به دستگاه بینایی و یا شنوایی دّقت و نگاه کنیم یا به کار قلب یا شش ها و یا کلیه ها چشم بدوزیم 
در هر کدام دّقت کنیم جز نظم و دّقت و هماهنگی چیزی نمی بینیم. 

در درس بعد به نگرش در کار کلیه ها و دستگاه دفع ادرار می پردازیم.
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درس 2

در خویش بنگریم

آیا تاکنون »کلیه« دیده اید؟ اگر ندیده اید می توانید یک کلیٔه گوسفند تهّیه نمایید و آن را تشریح 
کنید و از نزدیک ببینید. هر انسانی دو کلیه دارد. شما هم حتماً دو کلیه دارید. آیا از کار و موقعّیت 
حساس این دو عضو ظریف و کوچک اطالع دارید؟ آیا می دانید که اگر در ساختمان بدن شما این دو 
عضو کوچک پیش بینی نشده بودند، چه پیش می آمد؟ در همان روزهای اّول تولّد، سموم و مواّد زاید، 
تمام بدن شما را فرا می گرفت و مرگ شما حتمی بود. آیا می دانید دستگاه دفع ادرار از چه قسمت هایی 
تشکیل شده است؟ و آیا می دانید که ادرار از چه مواّدی ترکیب یافته و به چه وسیله ای درست می شود 

و چگونه از بدن خارج می گردد؟
در بدن انسان مواّد زایدی پدید می آید که باقی ماندن آنها در بدن، سالمت و زندگی انسان را به 
خطر می افکند و ناچار باید از بدن دفع شوند. از جملٔه مواّد زاید، مادٔه سفید رنگی است به نام اوره. 
اوره از غذاهای حیوانی و پروتئین هایی که به مصرف سلّول های بدن می رسد تولید می گردد. اوره و 
بعضی دیگر از مواّد زاید و زیانبخش به وسیلٔه دستگاه بسیار ظریف و حّساس دفع ادرار از خون گرفته 

و به خارج از بدن فرستاده می شود.
دستگاه تولید و دفع ادرار یک دستگاه بسیار منظّم و دقیقی است که در ساختمان آن صدها ظرافت 
و ریزه کاری منظور شده و شگفتی های فراوانی دارد، به شکل صفحٔه بعد نگاه کنید و در آن بیندیشید. 

به طوری که می بینید دستگاه دفع ادرار از این قسمت ها تشکیل شده است:
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1ــ کلیه ها: کلیه ها اندامی هستند لوبیا شکل و قرمز رنگ که در پشت معده و جگر و در دو 
طرف ستون مهره ها قرار دارند. انسان دو عدد کلیه دارد. بافت کلیه ها از لوله هایی ساخته شده است. 
آیا می دانید در هر کلیه چند لوله وجود دارد؟ در هر کلیه قریب یک میلیون لولٔه کوچک وجود دارد. 
اطراف این لوله ها را شبکه ای از مویرگ ها فرا گرفته است. خون به وسیلٔه یک سرخرگ بزرگ وارد 
می شود و پس از گردش در مویرگ ها به وسیلٔه یک سیاهرگ خارج می گردد. در ساختمان سرخرگ ها 

ریزه کاری های فراوانی به کار رفته که تفصیل آن را در کتاب های علوم طبیعی می خوانید.
2ــ میزنای: از هر کلیه لولٔه باریکی خارج شده که آن را به مثانه مربوط می سازد. نام این لوله 
میزنای است. در همین دو لوله مواّد زایدی که از خون گرفته شده )ادرار( از کلیه ها وارد مثانه می شود.

3ــ مثانه: مثانه کیسٔه کوچکی است که حالت الستیکی و قابل اتّساع دارد. این کیسه در پایین 
شکم قرار گرفته است. دیوارٔه مثانه هنگامی که خالی است در حدود ده تا پانزده میلی متر ضخامت دارد 
و هنگامی که از ادرار انباشته می شود مّتسع می گردد و ضخامت دیواره اش به3 تا 4 میلی متر می رسد. 

در دیوارٔه مثانه سه الیٔه ماهیچه ای پیش بینی شده که انقباض آنها به خروج ادرار کمک می کند.

سرخرگ

سیاهرگ

میزنای

مثانه
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4ــ مجرای خروج ادرار: این مجرا مثانه را به خارج مربوط می سازد. در ابتدای این مجرا 
دو ماهیچه وجود دارد که در مواقع عادی از خروج ادرار جلوگیری می کند. 

کلیه در بدن به منزلٔه یک صافی است. خون از سرخرگ ها وارد کلیه می شود و در شبکٔه مویرگ ها 
توزیع می گردد. به هنگام عبور از مویرگ ها مقداری آب همراه مقداری اوره و اسید اوریک و نمک و 
گلوکز از شبکه ها ترشح می شود و وارد لوله های ادرار می گردد. در آنجا مقداری آب و نمک و گلوکز 
به وسیلٔه دیوارٔه لوله ها جذب و دوباره وارد خون می شود شگفت  اینکه اگر آب در بدن به قدر کافی نباشد 
آب زیاد از کلیه به مثانه فرستاده نمی شود و فقط اوره و اسیداوریک و مقدار کمی آب از لوله های ادراری 
وارد لوله های میزنای شده و از آنجا قطره قطره به مثانه می ریزد و در مثانه انباشته می گردد. کلیه ها نه تنها 
با کمال دّقت اوره و اسیداوریک را از خون می گیرند و تصفیه اش می کنند بلکه مقدار مواّد گوناگون 
بدن را نیز تنظیم می نمایند، مثالً هر وقت مقدار قند یا نمک خون بیش از اندازه شد کلیه ها مقدار زیادی 

را می گیرند و به بیرون می فرستند.
مثانه می تواند مقدار زیادی ادرار را در خود نگه دارد و با افزایش حجم ادرار به تدریج مّتسع 
گردد، اّما وقتی ظرفّیتش تمام می شود ماهیچه های مثانه تحریک می شوند و در این هنگام دو ماهیچٔه 
ابتدای مجرای ادرار باز و بسته می شود و مقداری ادرار وارد مجرا می گردد و ایجاد سوزش می نماید 

که اگر باز هم با اختیار پاسخ گفته نشود دریچه ها اضطرارًا باز و ادرار به بیرون می ریزد.
در ریزه کاری ها و ظرافت های شگفتی که در این دستگاه به کار رفته خوب تر بیندیشیم. در نظم و 
هماهنگی و ارتباط دقیق گردش خون با کار کلیه ها و کار کلیه ها  ارتباط آنها با میزنای و ارتباط میزنای با 
مثانه … بهتر تأّمل کنیم، چه می بینیم؟ آیا یک مجموعٔه با هدف و منظّم؟ یا یک مجموعٔه بی هدف و نامنظّم؟ 
اگر یک مجموعه بی هدف و نامنظّم بود، آیا کلیه ها مسئولّیت و هدف ویژه ای داشتند، آیا کلیه ها مواّد زاید 
را از خون می گرفتند؟ و راستی اگر نمی گرفتند چه می شد؟ آیا می توانستیم با خون مسموم و پر از مواّد 
زاید زنده بمانیم و زندگی کنیم؟ اگر این مجموعه مرتبط و هماهنگ نبود، لوله های میزنای نبودند تا مسیر 
حرکت مواّد زاید به مثانه باشند. و اگر لوله های میزنای نبودند کلیه ها مواّد زایدی را که ازخون گرفته 
بودند به کجا می فرستادند؟ اگر مثانه نداشتیم که ادرار در آن ذخیره شود، ناچار ادرار مرتّباً قطره قطره 
خارج می شد، آن وقت چه می کردیم؟ اگر کنترل دریچه های خروج ادرار در اختیار ما نبود چه می شد؟

از مشاهده و دّقت در این اندام بسیار ظریف و مهّم و این مجموعٔه حّساس و دقیق چه می فهمید؟ 
از دّقت در نظم و حسابی که در خلق این مجموعه و چگونگی شکل و اندازه و ارتباط و هماهنگی و 
همکاری آنها به کار رفته چه در می یابید؟ آیا براین باور یقین نمی کنید که این دستگاه دقیق و منظّم ــ و 
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سایر دستگاه های بدنمان ــ خود به خود و بی حساب پدید نیامده است؟ آیا ممکن است انسان عاقل و 
اندیشمندی بپذیرد که طبیعت تاریک و خاموش و بی شعور پدیدآور چنین نظم شگرفی است؟ هر فرد 
خرد آشنا و فهمید ه ای اذعان می کند که وجود دانا و توانایی آن را آفریده و در آفرینش آن هدفی را 
منظور نموده است. براین اساس هر فرد خردمندی با نگاه به این همه اسرار و شگفتی ها ایمانش را به 
آفریدگاری بزرگ و دانا و توانا تقویت و تحکیم می کند و در مقابل شکوِه قدرت و فراوانی نعمت او سر 

تسلیم و تعظیم فرود می آورد.

بیندیشید و پاسخ دهید.

1ــ چه فرق هایی بین یک مجموعٔه نامنظّم وجود دارد؟
2ــ با مشاهدٔه دّقت و حسابگری که در یک مجموعٔه هماهنگ و منظّم به کار رفته، چه می فهمید؟ 

توضیح دهید.
3ــ برخی از شگفتی های کار کلیه ها را بشمارید.

4ــ با نگاه و نگرش در اسرار و شگفتی های جهان آفرینش، چه درمی یابیم؟
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نگرشی به جهان آفرینش

هوای لطیف سحرگاهان در روستای ما فرح بخش و شادی آفرین است، به آن پیرمرد زنده دل 
بنگرید که چگونه در روشنایی شیری رنگ سحر خم و راست می شود و باچه نشاط و سرعتی خوشه های 
پردانٔه گندم را درو  می نماید. صدای زمزمه اش را می شنوید؟ این شب و روز و … ماه درخشنده … 
باشد از جانب توپاینده، فرزندانش هم به کمک او شتافته اند. یکی دو نفر به پدر یاری می رسانند و یکی 
دیگر چوب و هیزم جمع می کند، گویا می خواهد برای پدر و برادر و خواهر چای درست کند تا با هم 

صبحانه بخورند.
دوست دارید شما هم مهمانشان بشوید؟ پیداست که مهربان و میهمان نواز هستند و از شما به خوبی 
پذیرایی خواهند کرد. نزدیک آن پسرک بنشینید و لحظه ای صبر کنید. ببینید خورشید چگونه از پشت 
آن کوه ها آرام آرام طلوع می کند و چه زیبا و دیدنی بر دشت و مزرعه نور می پاشد. راستی طلوع این کرٔه 
نورانی چه زیبایی و چه صفایی به این کوه و دشت می بخشد، بیندیشید که: اگر خورشید طلوع نمی کرد 
و همیشه شب بود و تاریک بود، ما چه می کردیم؟ هیچ اندیشیده اید که: خورشید این همه نور و حرارت 

را چگونه پدید می آورد؟ آیا می دانید حجم خورشید چه اندازه است؟
برابر زمین است، یعنی اگر خورشید یک کرٔه توخالی بود،  تقریباً یک میلیون  حجم خورشید 
می توانست نزدیک به یک میلیون کره ــ مانند زمین را ــ در خود جای دهد. سطح این کرٔه بزرگ و 
آتشین 6000 درجه حرارت دارد. می دانید با این همه حرارت و گرمی چرا کرٔه زمین را و هر چه برآن 
است، نمی سوزاند؟ چون در فاصلٔه مناسب و معّینی قرار گرفته )فاصلٔه 150 میلیون کیلومتری( که فقط 

به اندازٔه الزم به کرهٔ زمین نور و انرژی می رساند.

درس 3
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هیچ می دانید که اگر فاصلٔه خورشید تا زمین بر این اندازه و حساب نبود، چه پیش می آمد؟ اگر 
فاصله خورشید با زمین کمتر از این مقدار بود، مثالً اگر نصف مقدار کنونی بود، چه می شد؟ هیچ موجود 
جانداری نمی توانست بر روی زمین زندگی کند، حرارت خورشید همٔه گیاهان و حیوانات و انسان ها را 
می سوزانید. اگر فاصلٔه خورشید با زمین ما بیشتر از این مقدار بود، مثالً اگر دو برابر مقدار کنونی بود، 
چه می شد؟ در این صورت نور و حرارت به مقدار کافی به زمین نمی رسید و همه چیز سرد و خاموش 
می شد. آب ها همه یخ می بست، دیگر زندگی مّیسر نبود. پیداست که این فاصله و این ارتباط با آگاهی 

وحساب دقیق و مشّخصی پیش بینی و تقدیر شده است.
به واسطٔه نور و حرارت خورشید است که این خوشه های زیبای گندم این چنین رشد نموده است، 
به علّت تابش پرتوهای گرم خورشید است که همٔه گیاهان و درختان رشد می کنند. و برای ما انسان ها 
میوه و غذا می سازند. انواع غذاهایی که ما از آنها استفاده می کنیم به وسیلٔه انرژی خورشید درست 
شده اند و در حقیقت انرژی خورشید است که در گیاهان و سایر غذاها ذخیره شده و ما از آنها نیرو و 
انرژی می گیریم. حیوانات نیز از انرژی ذخیره شدٔه گیاهان استفاده می کنند و آن را به صورت غذاهای 
حیوانی به ما تحویل می دهند. مثالً علف می خورند و به ما شیر می دهند و ما از گوشت و فراورده های 
دیگری که از شیر و گوشت به دست می آید، استفاده می کنیم. خالصه اینکه: خورشید منبع انرژی هاست 
و انرژی خورشید است که در این  چوب ذخیره شده و اکنون برای این پدر فّعال و فرزندان زحمتکش 

او و مهمان عزیز آنان، آن را به جوش آورده و برای درست کردن چای آماده ساخته است.
ـ با مشاهده و تفّکر در شکوه و زیبایی خورشید، فاصلٔه دقیق  ـ مهمان عزیز این پدر و فرزندانـ  شماـ 
و حساب شدٔه آن با زمین، بهره مندی گیاهان و حیوانات و انسان ها از گرمی و انرژی آن چه می فهمید؟ 
و با مشاهده و تفّکر در پیوستگی و ارتباط شگفت انگیز همٔه اجزای جهان، چه دریافت می کنید؟ چه 
می بینید؟ آیا یک مجموعٔه نامنظّم و ناهماهنگ می بینید یا یک مجموعٔه کامالً مرتبط و هماهنگ؟ حتماً 
از آن  نیز جزئی  هماهنگ را مشاهده می کنم که خود  پاسخ می دهید که یک مجموعٔه بزرگ و کامالً 
می باشم. از ارتباط و نظم و هماهنگی دقیق این مجموعٔه بزرگ چه دریافت می کنید؟ نظم وحسابی که 
برتمام اجزای این جهان گسترده است، نشانگر چیست؟ آیا می توان نابخردانه به این سؤال پاسخ داد 
و گفت که: خالق این مجموعٔه عظیم موجودی ناآگاه و نادان و ناتوان است؟ چنین پاسخی را وجدان 
بیدار و عقل هوشیار ما هرگز نمی پسندد بلکه می گوید: نظم دقیق و ارتباط و پیوستگی و هماهنگی این 
مجموعٔه عظیم نشانگر عظمت و قدرت و آگاهی برتر خالق آن است که توانسته موجودات جهان را این 
چنین تقدیر نماید و بیافریند و نیازمندی های هر یک از آفریده ها را با آگاهی و بصیرت کافی پیش بینی 
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نماید و در اختیارشان گذارد و برای هر یک راهی و هدفی معّین نماید. آن خالق توانا و آگاه، کیست؟ 
آن خالق آگاه و توانا، خداست که این همه نعمت را برای ما آفریده ودر اختیارمان نهاده است، 
خورشید و ماه و زمین را مسّخر ما فرموده است، تا با تالش و کوشش، زمین را آباد سازیم و با تحصیل 
علم و دانش، از اسرار و شگفتی های جهان پرده برداریم و به آیاِت عظمِت خالق و پروردگارمان بنگریم و 
از دریچٔه این آیات به قدرت و کمال بی منتهای او نظاره کنیم و به مناجات و راز و نیاز با او بپردازیم که:

»باالترین و زیباترین حاالت یک انسان، هنگامی است که با معبوِد خویش به دعا و 
راز و نیاز می پردازد، و اگر دعا و مناجات انسان با پروردگارش نبود، زندگی چه ارزشی 

داشت؟ انسان چه بی مقدار بود.«

13
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در پیدایش شب و روز بیندیشید و هر صبح و شام با پیداگر شب و روز مناجات کنید. می دانید 
که شب و روز در اثر حرکت وضعی زمین پدید می آیند، زمین در هر شبانه روز، یک دور به دور خود 
می چرخد، نیمی از زمین که در برابر خورشید قرار می گیرد، روشن و روز است و نیمی دیگر تاریک 
و شب. با چرخش زمین، گویی شب در روز و روز در شب فرو می رود و شب و روز به طور منظّم در 
پی یکدیگر فرا می رسند. در روز گیاهان و درختان در پرتو گرمی  و حرارت خورشید رشد می کنند، 
انسان ها به تکاپو و کار و کوشش و خدمت مشغول می شوند و در آرامش شب استراحت نموده، تجدید 

نیرو می کنند و به مناجات می پردازند و برای کار و خدمت و عبادت فردا آماده تر می شوند.
هیچ اندیشیده اید که اگر حرکت وضعی زمین با این نظم و حساب مقّدر نشده بود، چه می شد؟ در 
بعضی از نقاط زمین همیشه شب بود و همیشه تاریک و سرد و یخبندان، و در بعضی نقاط زمین همیشه 
روز بود و همیشه روشن و داغ و سوزان. پیدایش شب و روز نیز از آیات روشن و نشانه های آشکار 
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قدرت و عظمت و آگاهی جهان آفرین دانا و تواناست.

  
آیا می خواهید برخی سؤاالت را با این پیرمرد پرتالش در میان بگذارید؟ صبر کنید هنگامی که 
برای صرف چای و صبحانه پهلوی شما می نشیند، از او بپرسید که: با مشاهدٔه این خوشه های زیبای 
گندم، این مزرعٔه باصفا، این کوه و دشت زیبا، چه می بیند؟ و چه دریافت می کند؟ از او بپرسید که: از 
گردش »این روز و شب« و این »طلوع و غروب« چه می فهمد؟ بپرسید که: از مشاهدٔه »نظمی که در کار 
ماه و خورشید است« چه دریافت می کند؟ نور خورشید و روشنایی ماه را از سوی چه کسی می داند؟ …؟ 
به سخنانش گوش کنید، ببینید چه زیبا و ساده به شما پاسخ می دهد، ببینید که چگونه از دریچٔه این 
جهان به قدرت و عظمت و علم و آگاهی خداوند می نگرد. و چه صمیمی با ایمان و ژرفای وجودش با او 
مناجات می کند. صدایش را می شنوید؟ گوش دهید که چه زیبا در پاسخ شما این شعر را زمزمه می کند:

رو�ب ن  طلوع و �ن �ب و رو�ن ا�ی ن سش ا�ی

�ب �نو ی  � ��ی د ا  د �ن د   و �ب و ر  �ب

اس�ت د  �ی سش �نور و  ماه  ر  کا رد  م   �ن �ن

س�ت ا د  ��ی و �ت ن  ا �نسش لم  عا م  �ن �ن

ه د �ن سش �ن ر ه  ما و  د  �ی سش ر �نو ر   �نو

ه د �ن �ی ا �پ و  �ت �ب  �ن ا �ب �ن  ا د  سش �با
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بیندیشید و پاسخ دهید.

1ــ ارتباط هماهنگ خورشید با زمین و موجودات زمین را بیان کنید.
2ــ مشاهدٔه حساب معّین و دقیقی که در جهان آفرینش پیش بینی و تقدیر شده است، چگونه ما 

را به خالق عظیم و عزیز، دانا و توانا، رهنمون می سازد؟
3ــ خدای مهربان و آگاه و توانایی که خورشید و ماه و زمین را برای استفادٔه ما مسّخر کرده 

است، چه وظایفی برای ما معّین نموده است؟
4ــ باالترین و زیباترین حاالت یک انسان، چه هنگامی است؟
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راهی به سوی خدا

وقتی در افریقا جنگی اتفاق افتاد و در آن جمعی از پای درآمدند. پس از جنگ مردی خداشناس 
و انسان دوست از آنجا می گذشت. نگاهش به مردی آسیب دیده و مجروح افتاد که توانایی راه رفتن 

نداشت. او را به خانٔه خود برد و از او پرستاری کرد، تا بهبود کامل یافت.
مرد خداشناس در عبادت خدا جدی بود و هیچگاه نمازش ترک نمی شد، اما آن مرد مجروح به 

پرستش خدا توجهی نداشت. روزی از او پرسید:
چرا خدا را پرستش نمی کنی و در برابر این همه نعمت که به تو داده است شکرگزار او نیستی؟! 

در جواب گفت: من خدایی نمی بینم تا او را پرستش کنم.
مرد خداشناس چیزی نگفت و منتظر فرصتی مناسب بود، تا او را راهنمایی کند. روزی با هم 
برای گردش از خانه بیرون رفتند و به بیابان سرسبز و خرمی رسیدند. ناگهان چشم مرد خداشناس به 

جای پایی افتاد و از آن مرد پرسید: این چیست؟ 
جواب داد: جای پای انسانی است که از اینجا عبور کرده است.

مرد خداشناس گفت: من در این بیابان کسی را ندیده ام و ممکن نیست کسی از اینجا گذشته 
باشد. آن مرد جواب داد: درست است کسی را ندیده ای، اما این جای پا، بهترین دلیل است که کسی 

از اینجا گذشته است.
مرد خداشناس گفت: واقعاً مایٔه تعجب است که تو از جای پایی به وجود انسانی پی می بری، 
اما از این آسمان زیبا و این ستارگان درخشان و این بیابان سرسبز و خرم و این همه گل ها و پرندگان، 

به آفریدگار آنها پی نمی بری؟

درس 4
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من  به  تازه ای  روح  امروز  تو  گفت:  و  کرد  تشکر  میزبان خداشناسش  از  به خود آمد،  مرد  آن 
بخشیدی، و از گمراهی نجاتم دادی. من اعتراف می کنم که این جهان خدایی دارد، به او ایمان می آورم 

و او را پرستش می کنم. امید است بتوانم خدای خود را از خود خشنود سازم.

دانشمندان بهتر خدا را می شناسند
در ساعت درس تعلیمات دینی معلم توضیح می داد که:

در سراسر جهان آفرینش، تنها یک آفریدگار و پروردگار وجود دارد. او به همه روزی می دهد، 
زنده می کند، می میراند، لطف و مهرش همه جا گسترده است، تدبیر و فرمانش همه جا جاری است، همٔه 
کهکشان ها و ستارگان آسمانی به خواست او در حرکتند، هیچ کاری بدون ارادٔه او به انجام نمی رسد، 

ابر و باران و روز و شب، همه با تدبیر او به وجود می آیند …
حامد اجازه خواست و چنین گفت:

پدرم نیز همیشه می گوید: »اگر خدا بخواهد هوا سرد می شود، اگر خدا بخواهد باران می آید، 
اگر خدا بخواهد بیمار شفا می یابد …« با آنکه ما در درس علوم بدان پی برده ایم که چرا هوا در بعضی 
سرزمین ها گرم و در بعضی دیگر سرد است، باد چگونه به وجود می آید، ابر و باران چگونه پیدا می شوند 
یا هوای یک منطقه چرا تغییر می کند. ما می دانیم که برای آمدن باران، تابش آفتاب به دریا و بخار شدن 
یاد گرفته ایم که  تأثیر دارد… پس خواست خدا چیست؟! ما  تغییر وضع هوا  باد و  آب دریا و جریان 
میکروب ها در پیدایش بیماری ها اثر دارند و برای از بین بردن بیماری باید با میکرو ب ها مبارزه کرد. 

پس چرا می گوییم: خدا بیماری می دهد، خدا شفا می دهد …؟ 
معلم پاسخ داد: بسیار سؤال به جایی است، چون درس ما دربارٔه خداشناسی است و باید این 

مسئله کامالً روشن شود. برای فهمیدن جواب، خوب دقت کنید:
خدا جهان را آفرید و برای گردش آن نظم و حسابی قرار داد. همان گونه که پیدایش جهان با 
ارادٔه خداست، تغییرات و پدیده های آن هم با نظم و قانون الهی است. اینکه می گوییم: همه چیز با فرمان 
خداست، یعنی خدا برای هر چیز حساب و قانونی قرار داده است. همین قوانینی که در جهان آفرینش 
وجود دارد نمایشگر خواست خداست. خدای توانا برای رشد گیاه، پیدایش جنین، آمدن برف و باران، 
طوفان، زلزله، سیل، گردش زمین و دیگر سیارات حساب و قانونی تعیین کرده است و این همان قوانینی 
است که ما در کتاب علوم فرا می گیریم و به کمک آنها از چگونگی پیدایش این پدیده ها باخبر می شویم. 
بنابراین هرچه در علم و دانش ترقی کنیم، جهانی را که خدا آفریده است بهتر می شناسیم و به عظمت و 
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قدرت بی پایان الهی بهتر پی می بریم.

نشانه های خدا
در تعالیم دینی اصرار بر این است که اندیشه های مردم به کار افتد و با اندیشیدن صحیح و دور از 
گمراهی، عقل ها بارور و شکوفا شود. از بهترین راه هایی که دین برای توجه دادن مردم به آفریدگار دانای 
جهان برگزیده است، تفکر در پدیده های عالم است. براساس تعالیم مذهبی همٔه پدیده ها و شگفتی های 
طبیعت جلوه گاه پروردگار بی همتا است. آسمان پرشکوه، زمین بارور، توده های فشردٔه ابر که از دل 
آنها برق وحشت زا یا امیدبخش می جهد، باران با طراوتی که سرزمین های افسرده رابارور و بانشاط 
می کند، همه ما را به پروردگار توانای باتدبیر و مهربان راهنمایی می کنند. اندیشیدن در جهان خلقت 
دریچه های دانش را به روی بشر می گشاید و بررسی و مشاهدٔه بیشتر او را به کشف بیشتر رازهای 
پدیدآورندٔه  پیچیده تر کشف شود حکمت و دانایی خدای  جهان رهبری می کند. هرچه قوانین علمی 

جهان بهتر آشکار می گردد.

ر ا �ی سش هو ر  �ن �ن رد  رن  س�ب ن  ا �ت �ن رد  
گ

� ر �ب

ردگار
ک

� معر�ن�ت  اس�ت  ری  �ت د�ن ور�تسش  هر 

یکتاپرستی
آفریدگار جهان یکتاست و جز او خدایی نیست. هرچه جز او تصور کنیم همه مخلوق او هستند، 

به ارادٔه او پابرجا و به او نیازمندند.
خدای هستی بخش جهان و همٔه انسان ها یکی است. هیچ نقطٔه جهان از قلمرو فرمان و حکومت 
خدا بیرون نیست. سراسر جهان و آنچه در آن است از اوست، همیشه زنده و آگاه است و از کار تدبیر 
و ادارٔه عالم غفلت نمی کند و این فرمانروایی عظیم بر او دشوار نیست. در هستی خود به کسی و چیزی 
به ارادٔه او برپاست. دانش او بی پایان است. همه چیز را می داند و از  نیازمند نیست، اما همٔه جهان 
پنهان و آشکار همه آگاه است. همه می توانند بدون واسطه با او تماس بگیرند و اگر هم کسی بخواهد در 

پیشگاهش وساطتی کند با اجازه و فرمان او پذیرفته است.
بدین ترتیب، بزرگی و خداوندگاری شایستٔه اوست و تنها او درخور ستایش و پرستش است، 
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فرمانروایی مطلق برای اوست. دیگران، همه بندگان آفریدٔه او هستند. هیچ مقامی را شایسته نیست که 
دعوی خدایی کند، یا با خودسری و خودخواهی فرمان براند، و یا توقع کُرنش و پیروی بی چون و چرا 

از مردم کند. خدا یکی است و انسان ها همه برابر. 

بیندیشید و پاسخ دهید.

1ــ اگر همٔه کارها به ارادٔه خدا انجام می شود پس علل طبیعی چه کاره اند؟
2ــ از بهترین راه هایی که ما را به آفریدگار جهان توجه می دهد، چیست؟

3ــ چرا دین اصرار دارد که مردم اندیشٔه خود را به کار اندازند؟
4ــ کشف قوانین علمی پیچیده تر چه چیز را بهتر آشکار می کند؟
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خداشناسی دور از پندارهای خام

تا آنجا که برای ما ممکن است و کشش فکری و دریافت های ذهنی ما اجازه می دهد باید کوشش 
کنیم تا خدا را بدان گونه که هست بشناسیم، وگرنه به گمراهی می افتیم و با پندار خود خدایی می سازیم 

که خدای حقیقی جهان نیست.
ما در شناخت صفات خدا هرگز نباید خود را مقیاس قرار دهیم، زیرا: 

ما، محدود، مادی و مخلوق هستیم.
اما خدا، کامل، غیرمادی و خالق است.

در این درس کوشش شده تا از برخی از صفات خدا، شناخت صحیحی به شما داده شود.

دانش بی پایان خدا
در تعالیم دینی »علم غیب« و دانش بی پایان الهی مطرح شده است. »غیب« یعنی آنچه از دیدگان، 
و به طورکلی از حواس ما پوشیده است، خواه اصوالً قابل رؤیت و احساس نباشد، یا آنکه دیدنی باشد، 

اما در تیررس چشم و گوش و دیگر حواس ما قرار نداشته باشد.
آنچه در میلیاردها کرات آسمانی وجود دارد، آنچه در دل کوه ها و در اعماق دریاهاست، آنچه در 
دل یک هستٔه اتم در گردش است، فرشتگان، عالم آخرت، روح و غیره، همٔه اینها برای ما غیب است، 
اما بعضی از آنها ــ مانند فرشتگان ــ اصوالً قابل رؤیت نیستند، تا بتوانیم آنها را مشاهده و تجربه کنیم، 
و برخی دیگر ــ مانند هستٔه مرکزی زمین ــ گرچه قابل رؤیت هستند، اما هنوز در حوزٔه مشاهدٔه ما 

قرار نگرفته اند. 

درس 5



22

ما از آینده خبر نداریم، چون هنوز نیامده است.
و  حفاری ها  و  کتاب ها  در  آن  از  آثاری  اینکه  جز  است،  گشته  پنهان  ما  نظر  از  نیز  گذشته 
سنگ نبشته ها و موزه ها پیدا کنیم. ولی اینها واقعیت گذشته ها نیست، بلکه شعاعی است کم سو و بی رمق 

که از آن باقی مانده است.
پس ما از گذشته نیز به درستی آگاه نیستیم، گرچه باید برای شناخت آن کوشش فراوان کنیم، تا 

از تاریخ گذشتگان درس بیاموزیم.
اما خدا از آشکار و نهان جهان آگاه است، و اصوالً برای او آشکار و نهانی وجود ندارد. او 
همه جا هست، و همه چیز را خود او آفریده است. برای او زمان و مکانی نیست و هیچ چیز بر او پوشیده 

نخواهد بود.
ما موجودی زمانی هستیم، گذشته بر ما گذشته است، و آینده برای ما پیش نیامده است، اما خدا 
که ازلی و ابدی و خود آفریدگار زمان است، چیزی بر او نگذشته تا از او پنهان گردد و آینده هم برای 

او معنی ندارد. برای او گذشته و حال و  آینده یکی است، چون او برتر از زمان است و محیط بر آن.
ما موجودی مکانی هستیم، در جایی قرار گرفته ایم، حتی اگر به سرعت حرکت کنیم، باز هم در 
مکانی قرار داریم، اما پی در پی فضای تازه ای اشغال می کنیم و جای سابق خود را از دست می دهیم.

برای ما دور و نزدیک وجود دارد. دور چیزی است که با ما فاصلٔه بسیار دارد و نزدیک آن 
است که نسبت به ما مسافتی ناچیز دارد.

اما خدا جا و مکان ندارد، او بر همٔه مکان ها احاطه دارد و علم و آگاهیش کران تا به کران را 
فراگرفته است.

ما از هر چیز تنها ظاهرش را احساس می کنیم، آن هم در حدود توانایی و امکان حواسمان، جز 
اینکه چیزی را بشکافیم و به درون آن چشم دوزیم تابه الیه ای تازه از درون آن پی ببریم.

اما خدا، آفرینندٔه ظاهر و باطن هر چیز است، و پیش از آنکه چیزی را بیافریند از تمام وجودش 
آگاه بوده است.

علم غیب تنها پیش خداست
اگر غیب چیزی باشد که هیچ یک از حواس ظاهری ما بدان دسترسی نداشته باشد و عقل و 
اندیشٔه ما هم بدان راه نیابد، روشن است که هیچ کس نمی تواند دعوی علم غیب کند، چون تنها خدا از 
آن آگاه است. مگر اینکه اخبار غیبی به وسیلٔه خداوند بر پیغمبری نازل شود، یا خداوند اراده کند که 



23

انسانی به گوشه ای از این اسرار غیبی آگاه گردد. 
و در هر حال، کلیدهای غیب به دست خداست، جز اینکه خدا قسمتی از دریچه های غیب را 

به روی کسی بگشاید.

رحم خدا
خدا مهربان است، اما نه همچون یک مادر که گریٔه کودک دل نازکش را می آزارد و او را بر سر 
مهر می آورد، یا خنده ها و شیرین کاری هایش در او وجد و شعفی به وجود می آورد و او را به نوازش 

کودک وامی دارد.
نه. در خدا هیچ سوز و ساز، غم و ناله، یا هیجان و خوشحالی نیست. خدا تحت تأثیر هیچ چیز 
قرار نمی گیرد و غم و شادی هایی که در ماست، در او راه ندارد. او برتر از آن است که چیزی در او اثر 

کند، اما او نسبت به بندگانش از هر مهربانی مهربان تر است.
مهر او همان نعمت های بی شماری است که به انسان داده، راه سعادتی است که به روی او گشوده 

و پاداش و احسانی است که در برابر خوبی ها به او عنایت کرده و خواهد کرد.

خشم خدا
خدا بر بدکاران و ستمگران خشم می گیرد، اما خشم او به این صورت نیست که ازدست آنها 

عصبانی شود.
یک انسان از آنچه برایش ناگوار است عصبانی و رنگ و رویش برافروخته می شود، از جا می پرد، 
پرخاش و تعرض می کند، گاهی کنترل خود را از دست می دهد، هرچه از زبانش درآید می گوید و هرچه 

از دستش برآید می کند، بعد هم پشیمان می شود.
اما خدا،

نه جسم دارد و نه سلسلٔه اعصاب، تا همچون مردم عصبانی و برافروخته شود، از جا به در رود 
و پرخاش کند یا بی حوصلگی نشان دهد. در عین حال، کیفرهای سخت ولی عادالنه که او در برابر 

هرگونه ظلم و فساد و کجروی مقرر کرده، از هر شعلٔه خشمی سوزان تر است.
بنابراین، غضب خدا همان خواست و قانون اوست که بازده تجاوز و ستم مردم و بازده هر رفتار 

ناروای دیگر آنها باید گریبان گیر خودشان شود.  
نتیجه اینکه: پاداش الهی رحمت خدا، و مجازاتش خشم اوست.
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ارادۀ خدا
وقتی ما اراده می کنیم کاری انجام دهیم، ابتدا باید بیندیشیم، خیر وشر آن را بسنجیم، وسایل 
و امکانات آن را بررسی کنیم و بعد تصمیم بگیریم. تازه پس از آنکه تصمیم گرفتیم و وارد کار شدیم، 
چه  بسا مشکالتی پیش آید که تصور آن را نمی کردیم یا در وسایل و مقدماتی که فراهم کرده بودیم به 

نواقصی برخوریم که قبالً به آنها توجه نداشتیم، و درنتیجه نتوانیم به هدف برسیم و شکست بخوریم.
مثالً، ما اراده می کنیم مسافرتی به دور دنیا بکنیم. پس از تهیٔه وسایل و مقدمات کار حرکت می کنیم. 
از چند کشور دیدن می کنیم، اما ناگهان مشکلی پیش می آید که پیش بینی نمی کردیم، یک بیماری شدید، 
از دست دادن وسایل سفر، مشکل خانوادگی یا … در این صورت ناگزیراز ادامٔه سفر منصرف می شویم.

البته ما باید همیشه امیدوار و مصمم باشیم و با مشکالتی که در برابر یک هدف مفید پیش می آید 
مبارزه کنیم. اما در هر حال، ارادٔه ما انسان ها چنین است که ممکن است در برابرآن مانعی پیش آید یا 

به اشتباهی دربرآورد امکانات و وسایل برخورد کند و به نتیجه نرسد.
اما ارادٔه خدا چنین نیست، بلکه:

»همین که خدا اراده کند، چیزی هست شود، خواهد شد.«
هرچه خدا بخواهد انجام می شود، بی کم و کاست، و بی تأخیر و اشتباه، همواره به دنبال خواستنش، 
بودن است و پیدا شدن. آگاهی او بر اینکه وجود چیزی مصلحت است و توانایی او بر پدید آوردن آن، سبب 
پیدایش آن می گردد، بنابراین دانایی و توانایی او عین ارادٔه اوست، اراده ای که از پدید آمدن جدا نیست.

البته در جهان طبیعت، خدا وجود هر چیزی را در زمانی و با شرایطی خواسته است. به همین 
جهت پیدایش موجودات طبیعی تدریجی است، نه یکباره و آنی.

مثالً انسان ها به تدریج پیدا می شوند و کم کم رشد می کنند. همین طور پدیده های طبیعی دیگر که 
هریک در شرایط خاصی به وجود می آیند.
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بیندیشید و پاسخ دهید.

١ــ صفات خدا را چگونه بشناسیم؟
٢ــ چرا نباید در شناخت صفات خدا خود را مقیاس قرار دهیم؟

٣ــ چرا خدا از همه رازهای نهانی آگاه است؟ اعتقاد به این حقیقت، در زندگی شما چه اثر 
عملی دارد؟

٤ــ رحم و مهربانی در انسان ها چگونه است؟ رحم خدا چیست؟
٥  ــ آثار خشم در مردم چیست؟ خشم خدا چگونه است؟

٦  ــ وقتی ما اراده می کنیم کاری انجام دهیم، چه موانعی ممکن است پیش آید که از عملی شدن 
خواست ما جلوگیری کند؟

٧ــ ارادٔه خدا چگونه است؟ علم و قدرت خدا چه رابطه ای با ارادٔه او دارد؟
٨  ــ چرا همٔه آفریده های خدا یکباره پیدا نشده اند؟
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عدل خدا

خدای جهان آفرین، جهان را با نظمی معّین و حسابی دقیق آفریده است و به هر پدیده ای خاصّیتی 
عنایت فرموده است. روز را با طلوع خورشید، گرم و روشن قرار داده تا مردم در آن بکوشند و کار 
کنند و روزی به دست آورند. شب را خاموش و تاریک قرار داده تا درآن بیاسایند و استراحت کنند، 
آفرینش هر چیز تقدیر و اندازٔه معینی دارد. و درنتیجٔه همین ویژگی ها و خواّص آفریده هاست که جهان 

بدین گونه زیبا و پابرجاست.
فکر کنید اگر آتش با خواّص ویژه اش نبود، چهرٔه جهان به چه صورت بود؟

بیندیشید که اگر جاذبٔه زمین نبود چه پیش می آمد؟ آیا شما می توانستید اینجا بنشینید و درس 
بخوانید؟

هرگز … چون در این صورت زمین ــ با سرعتی که به دور خود و به دور خورشید می چرخید  ــ 
همه چیز را ، حتی شما و دوستان شما را هم به فضا پرتاب می کرد.

نظم و زندگی امروز ما نتیجٔه همٔه خواّص و قوانینی است که از سوی خدا به پدیده های طبیعت 
عنایت شده است. اگر این قوانین بر جهان حاکم نبودند، زندگی بر آن میّسر نبود، هر چند که ممکن 

است همین قوانین گاهی موجب ناراحتی ما را نیز فراهم آورند.
مثالً با استفاده از همٔه قوانین طبیعی یک هواپیما به پرواز می آید و راه آسمان را سریع می پیماید 
و با استفاده از قانون جاذبه و اصطکاک، فرود می آید و به زمین می نشیند و مسافرین هواپیما با استفاده 
از این قوانین از هواپیما فرود می آیند و بر زمین راه می روند و به منزل می رسند. ولی همین هواپیما 
هنگامی که سوختش در آسمان تمام شد، جاذبٔه زمین فورًا آن را به سوی خود می کشد و هواپیما در 

درس 6
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اثر برخورد و اصطکاک با زمین متالشی می شود، عّده ای از سرنشینان در دم جان می دهند، عّده ای هم 
مجروح و معلول می شوند. تقصیر به عهدٔه کیست؟

آیا درست است آرزو کنیم که ای کاش جاذبٔه زمین نبود؟ آیا درست است که آرزو کنیم: ای کاش 
جاذبٔه زمین در این مورد خاّص کار خود را انجام نمی داد؟ آیا درست است که آرزو کنیم ای کاش زمین 

این هواپیمای بی سوخت را به سوی خود نمی کشید؟ می دانید معنای این آرزوها چیست؟
معنای این آرزوها این است که قوانین جهان آفرینش به دلخواه ما باشد. وقتی ما می خواهیم و 
می پسندیم، قانون عمل کند و وقتی که ما نمی خواهیم و نمی پسندیم، قانون عمل نکند. آیا در این صورت 
می توان نام قانون بر آنها نهاد؟ به عالوه می پرسیم؛ به خواست چه کسی عمل کند و به خواست چه کسی 

عمل نکند؟ آن وقت بیندیشید که چه هرج و مرجی پیش خواهد آمد.
ممکن است شما یکی از کسانی را که در حادثٔه سقوط هواپیما معلول شده است، ببینید. ببینید که 
چشم هایش نابینا شده، یکی از دست هایش قطع شده و هردو پایش نیز فلج شده است، چه فکر می کنید؟ 
چه می گویید؟ چه کسی به او ظلم کرده و او را این چنین از دست و پا و چشم محروم کرده است؟ آیا در 
عدالت خدا تردید می کنید که قانون جاذبه را به زمین عنایت فرموده است؟ یا در عدالت و لیاقت فردی 
تردید می کنید که با این قانون و سایر قوانین جهان آفرینش، درست برخورد نکرده است؟ در لیاقت کسی 

تردید می کنید که بنزین کافی در هواپیما ذخیره ننموده است؟ 
خدا هر موجودی را با استعداد و کمال ویژه ای آفریده و قوانین و سّنت های عاّمی بر جهان حاکم 
فرموده است و برای هر چیز نظم و حسابی قرار داده است. ما انسان ها موظّفیم با این قوانین برخورد 
صحیح داشته باشیم تا از فیض و رحمت و عدل پروردگارمان به خوبی برخوردار شویم. مثالً جنینی 
که در شکم مادر رشد می کند، در رشد و حرکت خود از همٔه قوانین حاکم بر جهان پیروی می نماید. 
اگر پدر و مادر ــ یا دیگر نیاکان جنین ــ با قوانین آفرینش درست برخورد کرده باشند، کودکی سالم 
خواهند داشت ولی اگر به سیگار یا الکل مثالً معتاد باشند، سموم سیگار و الکل ناچار در بدن جنین 
هم ضایعه تولید می کند. همان گونه که سقوط هواپیما ضایعه ایجاد می کند و فردی را از چشم و دست 

و پا محروم می نماید.
از مادر الکلی، کودک معلول و مریض به دنیا می آید؛ از مادری که داروهای زیان بخش مصرف 
کرده است، کودک معیوب به دنیا می آید؛ از مادری که او یا پدر یا نیاکان آنها قوانین بهداشت را مراعات 
ننموده اند، کودک ناقص الخلقه به دنیا می آید، این نتیجه، مربوط و مستند به همٔه قوانینی است که بر 

جهان حاکم است و همه از عدل پروردگار سرچشمه می گیرد.
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اگر از پدر و مادر سالمی که قوانین بهداشت را مراعات می کنند، کودکی سالم به دنیا می آمد و 
از پدر و مادر الکلی هم که هیچ به قوانین بهداشت و سالمت عمل نمی کنند، کودکی سالم به دنیا می آمد، 
چه می گفتیم؟ آیا نمی گفتیم جهان بی نظم و حساب است؟ آیا نمی پنداشتیم که جهان هرج و مرج است؟ 
هیچ حساب و نظم و قانونی حکم فرما نیست؟ آیا نمی گفتیم که آفرینندٔه جهان ستم روا می دارد؟ چون به 
پدر و مادری که کامالً به وظایف خود متعّهدند، یک کودک سالم می دهد و به پدر و مادری هم که هیچ 
به وظایف خود عمل نمی کنند، کودک سالمی می دهد. پس این دو گروه چه فرقی با هم دارند؟ کسی که 
کار کرده و انجام وظیفه نموده است، با کسی که کار نکرده و از وظیفه شانه خالی کرده است، مساوی 

است؟ هر دو یکسانند؟ آیا هر دو بارشان یکسان به منزل می رسد؟ آیا چنین می اندیشید؟
نه … هرگز! بلکه می دانید که جهان با نظم و قانونمندی اداره می شود، نه با هرج و مرج. می دانید 
که خدای متعال برای هر پدیده ای علّتی قرار داده است. قوانین طبیعی ــ که نمودی از خواست و ارادٔه 
پروردگارند ــ کار خود را انجام می دهند و به میل و هوس این و آن تغییر نمی پذیرند. البته گاهی هم دو 
یا چند قانون در یک مورد با هم برخورد می کنند و پدیده هایی رخ می دهند که برای ما پسندیده نیستند. 
لیکن در نظام کلّی جهان چاره ای از آنها نیست. عدل خداوند در این نیست که قوانین طبیعی جهان را 
ــ که خود تنظیم کرده ــ بر هم بزند و هرج و مرج به وجود آورد. بلکه مقتضای عدل الهی چنین است 
که هر پدیده ای را برطبق ظرفّیت و استعداد ویژه اش، هستی ببخشد و به کمال برساند. خدا در همه حال 
عادل است و این انسان ها هستند که به واسطٔه اعمال و توّقعات نابخردانٔه خویش، بر خود و دیگران ستم 

می کنند و مشکل و گرفتاری به وجود می آورند.

یک سؤال
ممکن است بگویید: درست است که پدر و مادر ــ یا نیاکان کودک معلول ــ بی دّقتی کرده اند و 
الکل یا داروی زیان بخش مصرف نموده اند و چنین ضایعه ای را سبب شده اند و درنتیحه جنین معلول 
به دنیا آمده است و این نتیجه درست براساس قوانین جهان آفرینش و عدل پروردگار است. اّما کودک 

ناقص الخلقه چه تقصیری دارد که باید معلول به دنیا بیاید و یک عمر معلول زندگی کند؟

پاسخ
پاسخ این است که: او هیچ تقصیری ندارد، خدا هم بیش از توان و قدرت او، تکلیفی بر او نمی نهد 
و اگر او با امکاناتی که دارد، وظیفٔه خود را در حّد توان خود به خوبی انجام دهد، بهترین پاداش را از 
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سوی خدا می گیرد. این گونه افراد ــ درصورتی که مّتقی و مؤمن باشند ــ مانند دیگر مؤمنین نزد خدا 
عزیز و محترمند و اگر درست به وظایف خویش عمل کنند، در جهان آخرت از سالمت کامل و مقام و 

مرتبٔه بلندی برخوردار خواهند شد.

خالصۀ بحث و تکمیل آن
خالصٔه سخن اینکه: وقتی می گوییم خدای جهان آفرین عادل است، یعنی قوانین و سنتی براین 
جهان حاکم فرموده است و به هر آفریده ای استعداد ویژه ای عنایت نموده است. درصورتی که ما با 
قوانین و ویژگی های جهان آفرینش درست برخورد کنیم، از فیض و رحمت او برخوردار می شویم و 
در سایٔه عدل و فضل او به نتیجٔه مطلوب می رسیم. و اگر به قوانین جهان آفرینش ــ که نشانی از ارادٔه 
ـ بی اعتنایی کنیم، به خویشتن ستم کرده ایم و نتیجٔه این بی اعتنایی را قطعاً خواهیم دید. پروردگار استـ 

عدل خدا در جهان آخرت نیز به این معناست  که خدا به وسیلٔه پیامبران، خوب و بد را به مردم 
نشان داده است، برای کارهای خوب پاداش و برای کارهای بد کیفر معّین فرموده است. و خدا در 
آخرت هم به هیچ کس ستم نمی کند. به همه پاداشی مناسب و کیفری درخور عطا می کند. اگر راه حّق 
و نیکوکاری و خداپرستی را پیموده باشند، از نعمت های واالی پروردگار برخوردار می شوند و اگر راه 
باطل و ماّده پرستی را رفته باشند و بر خود و دیگران ستم روا داشته باشند، در جهان آخرت به عذابی 

سخت دچار می شوند و کیفر کارهای ناشایست خود را می بینند.
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بیندیشید و پاسخ دهید.

١ــ آیا درست است که آرزو کنیم: »ای کاش جاذبٔه زمین نبود؟«… چرا؟ توضیح دهید.
٢ــ مقتضای عدل الهی چیست؟ آیا این است که قوانین طبیعی را به هوس این و آن برهم بزند؟ یا 

این است که بر طبق قوانین ــ که خود تنظیم فرموده است ــ به هرکس نعمت و کمال ببخشد؟
٣ــ وجود برخی افراد که ناقص العضو هستند، در کنار دیگران نتیجٔه چه عواملی است؟ آیا می توان 

با مشاهدٔه آنها بر بی قانونی جهان آفرینش، یا بی عدالتی پروردگار جهان، خرده گرفت؟
٤ــ اگر جنین در شکم مادر الکلی و بی پروا، با جنین در شکم مادر سالم و مّتقی، یکسان رشد 

می کرد، این یکسانی نشان چه بود؟ آیا نشان عدل الهی بود؟
٥  ــ آیا وظیفٔه افراد ناقص العضو با دیگران یکسان است؟ خدا چه مقدار تکلیف از آنها می خواهد 

این گونه افراد در چه صورتی از سالمت کامل و مقام و مرتبٔه بلند اخروی، برخوردار خواهند شد؟
ـ به آن کس  ٦  ــ وقتی می گوییم »خدا عادل است« منظور چیست؟ آیا منظور این است که به همهـ 

که کار کرده و آن کس که کار نکرده ــ یکسان می بخشد؟
٧ــ عدل خدا در جهان آخرت به چه معناست؟ 


