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نیازمندی جهان به خدادر
پیدایش

معرفت عمیق تردرباره
خداوشناخت صفات 

وافعال او

ماومجموعه پدیده های جهان :نتیجه
ننده درپدیدامدن وهستی یافتن به آفری

ای نیازمندیم که به ما هستی بدهد 
وماراپدیدآوردوخودش پدیده نباشد 
وهستی درذاتش باشد موجودبرتر 

ومتعالی به نام خدا

پدیده ها که وجودشان از خودشان :مقدمه دوم
نیست ضرورتا برای موجود شدن نیازمند به 
پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد 

ووجودش از خودش باشدمثل شیرین شدن چیزی

ذات نایافته از هستی بخش کی تواندکه شود
هستی بخش

خشک ابری که بود زآب تهی ناید از وی صفت 
آب دهی

ای می یابیم که وجودخودراپدیده:مقدمه اول
وهستی مان از خودمان نبوده است

 نمودار درس اول  هستی بخش           

 تدبردرآیه

 هوالغنی الحمیدیاایها الناس انتم الفقراء الی هللا وهللا 

 ؟چراخداوند می تواند نیاز موجودات رابرطرف کند-2نیاز انسان شامل چه چیزها یی می شود؟             -1
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 نیازمندی جهان به خدا دربقا

 
                                                            

                                                                    

 رابطه جهان باخالق                                                                                                                                  رابطه بنابامسجد 
 خداوند خالق سیمان وگچ وآهن وبناست                                                                                               مصالح ساختمان را بنا نمی سازد 
 وجود وهستی آن ها وخواص آن ها وابسته به خداست                                                   هریک از مصالح خواصی دارند که ربطی به بنا ندارد 
 هرلحظه خداوند اراده کند ان ها از بین می روند                                                        بنا نه اجزای ساختمان راپدید می آورد ونه خواص آن را 

 وساختمان متالشی می گردد                                                      حرکت هایی است که برای جابجاکردن موادانجام می دهد کاربنا  
 نمی شودبه همین جهت جهان همواره به خداوند نیازمند است واین نیاز هیچ گاه قطع          از بین می رود دیگر حرکت دست او تمام می شود وقتی بنا 

 اماموجودات پس از پیدایش هم به همان اندازه به خداوند نیازمند هستند که در لحظه پیدایش نیازدارند.           مسجدپس از ساختن از بنا بی نیاز می شود 
 
 
 

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زبان حال موجودات بابیان موالنا             
 
 ماچوکوهیم وصدا درمازتست          ماچو ناییم و نوا درمازتست   

 ماکه باشیم ای توماراجان جان       تاکه ما باشیم باتودرمیان            
 تووجودمطلقی،فانی نما                    ماعدم هاییم وهستی  های  ما 

 حمله شان از باد باشد دم به دم         م لماهمه شیران  ولی شیر ع
 هستی ما جمله ازایجادتوست                   ازدادتوست  ما بادماوبود

 عاشق خود کرده بودی نیست را       لذت هستی نمودی نیست را 
 طف تو ناگفته ما می شنود         ل         مانبودیم وتقاضامان نبود 

 تدبردرآیه                     

یساله من فی السماوات واالرض کل یوم 
 فی شان

موجودات پیوسته از خداوند درخواست رحمت چرا
 ؟دارند 
خداوند در هر لحظه به موجودات هستی می چرا

             ؟بخشد 
 

هرچه معرفت انسان به خود ورابطه اش با خدا بیشتر شود به نیاز خود آگاه 
 تر می شود وعجز وبندگی خودرابیشتر ابراز می کند.

 افزایش عبودیت وبندگی   درک بیشتر فقر         افزایش کمال انسانی  
                                                             

 پیامبراکرم)ص(:

اللهم التکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا خدایا :مراچشم به هم زدنی به 

 خودم وامگذار
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هللا نورالسماوات 

 واالرض

 می  ازاو را خود وجود موجودات  تمام یعنی .است هستی نور او
می  پا به عرصه هستی  ده وش آشکار و پیدا او سبب  به و گیرند

گذارند، در واقع هر موجودی به اندازه خودش تجلی بخش خداوند 
سایر صفات الهی است .از  قدرت و رحمت و حکمت و نشانگر  و

همین رو آنان که به دقت و تامل درجهان هستی می نگرند ،درهر 
 می بینند را او  و قدرت  وعلم   مشاهده می کنند را  خدا   چیزی

 

 دلی کزمعرفت
به نوروصفادید
هرچیزی که 

 دیداول خدا دید
 

 به 
صحرابنگرم 

 صحراتوبینم           
 

هللا مارایت 
شیئا اال ورایت 
هللا قبله وبعده 

 ومعه

اینکه انسان درپشت ورای هرچیز خداراببیند 
معرفتی عمیق برای جوان که پاکی وصفای قلب 

دارد وباعزم وتصمیم حرکت می کند قابل 
 دسترس است
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تی ناتوانی انسان درشناخت ذات وچیس
خداوند

موضوعاتی که درمحدوده شناخت ما قرار می گیرند ذهن 
ماتوان وگنجایش فهم چیستی آن هاراداردزیرا 

اکهکشانه.ستارگان.حیوانات.امورمحدودیندمثل گیاهان 

وانیم بااینکه مابه وجودخدا پی می بریم وصفات واسماء اورامی ت
بشناسیم امانمی توانیم به چیستی اوپی ببریم

(پیامبرص)تفکروا فی کل شی والتفکروا فی ذات هللا 

موضوعاتی که واقعا نامحدودند وذهن ما گنجایش 
درک آن هاراندارد زیراالزمه شناخت هرچیزی 

احاطه ودسترسی به ان هاست

رابطه خدابا جهان ورابطه 
ساعت ساز باساعت

ساعت ساز، هستي بخش اجزاء ساعت نیست و -1
اّما خداوند هم هستي بخش  .فقط نظم دهنده اجزاء است

دوام وبقای ساعت وابسته -2.است و هم نظم دهنده
ه به ساعت ساز نیست اما دوام وبقای جهان وابسته ب

.خالق آن است 

ی یک نظم وپیچیدگی جهان بسیار فراتر از پیچیدگ-3
ساعت است ونظم ساعت با نظم جهان قابل مقایسه 

نیست

هردوپدیده اند وبه خالق وسازنده -1
.  هردومرکب از اجزاهستند-2نیازمندند
هردومنظم وهدف دارند-3

اندیشه 

 وتحقیق
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 تست

 *95دستور داده اند؟سراسری ریاضی  اّلٰل  ذات فی تفّکروا کل شئ وال فی تفّکروا به کدام علت پیامبر گرامی اسالم )ص(به .1
 الزمه شناخت هرچیزی احاطه ودسترسی به آن است وماهرگز به هستی وچیستی خدا دسترسی نداریم.-1
 تفکر درذات خداوندموجب محدود شدن هستی خداوند می شود ومافقط توان فهم چیستی خدا راداریم.-2
 خداوندحقیقتی بدون محدودیت دارد وذهن ما نمی تواند به این حقیقت احاطه پیداکند وذات اوراشناسایی کند. -3
 هستی وچیستی خداوند درظرف ذهن مانمی گنجد ومافقط توانایی فهم مخلوقات خداوند راداریم. -4

 تست 
 95به کدام پیام ومقصود پی می بریم؟سراسری زبان  َمعَه وَ  و بَۡعدَه وَ  و قَۡبلَه اّلٰلَ  َراَۡیت   وَ  االّ  َشۡیئًا َراَۡیت   ماازحدیث شریف  .2
 مشاهده کردن خداونددرهمه حال -2وابسته بودن جهان در پیدایش     -1
 پاکی وصفای قلب وسیله رویت هستی-4وخداگرا                فطرت خداآشنا-3

 تست
 وجود خود را از خدا می گیرند وجهان در پیدایش به خدا نیازمند است. تنوربودن خدا به این معنی است که موجودانکته: 

 92این است که جهان در ....نیازمند به خداست وتمام موجودات ...اند.سراسری خارج کشور  ض ااۡلَرۡ  وَ  الّسماوات   نور   اّلٰل   پیام آیه ی .3
 آیه ای از آیات الهی      -پیدایش وهستی یافتن -2آیه ای از آیات الهی     -پیدایش وبقا-1
 نوری از انوار -پیدایش وهستی یافتن -4نوری از انوار وجود   -پیدایش وبقا -3

 تست
اگربگوییم هرچیزی دراین جهان بیانگر وجود خالق وآیه ای از آیات الهی محسوب میشود پیام کدام آیه را ترسیم کرده ایم سراسری  .4

 *91هنر

 راُء الَى اللّ اَۡنتُُم اۡلفُقَ یا اَیَُّها النّاُس  -4واالرض    هللا نورالسماوات -3ض   وهلل ملک السماوات واالر-2 َو هللاُ ُهَو اۡلغَنىُّ اۡلَحمید -1

 تست

   90معرفت عمیق وبرتر معرفتی است که ......وبستراصلی حرکت به سوی آن .........است سراسری ریاضی .5

  پاکی و صفای قلب - ظاهر و در وراء هر چیزی، خدا را ببیندپشت پردهٔ انسان در-1

 پاکی و صفای قلب -هیچ نقطه ی مبهم وناشناخته ای برای انسان کاوشگرباقی نگذارد-2

 عزم و تصمیم-هیچ نقطه ی مبهم وناشناخته ای برای انسان کاوشگرباقی نگذارد-3

 عزم و تصمیم- پشت پردهٔ ظاهر و در وراء هر چیزی، خدا را ببیندانسان در-4

 تست
قی زاینده ی .......است درصحنه ی پرهیاهوی حیات بین افزایش کماالت وافزایش عبودیت وی رابطه ی ....برقرار است که کمال حقی .6

 90وقطع رابطه بین نور ومنبع نور.......سراسر ی هنر

 ناممکن است  -فقرونیازمندی-مستقیم-2است                               ناممکن -فقرونیازمندی-عکس-1

 انجامد میبه فنای نور –غناوبی نیازی -مستقیم  -4به فنای نور می انجامد                 –غناوبی نیازی -عکس -3
 تست

باکدام عبارت تناسب معنایی ما َراَۡیت  َشۡیئًا ااّل َو َراَۡیت  اّلٰلَ قَۡبلَه وَو بَۡعدَه و َوَمعَه واین بیان امیرمومنان علی)ع(که می فرماید .7
 87؟سراسري خارج ازکشورندارد

 اۡلَحۡمدلُِله اۡلُمتََجلّی لَخۡلقه ی بَخۡلقه ی -2هللا نورالسماوات  واالرض                                               -1

  ُهَو اۡلغَنىُّ اۡلَحمیداَۡنتُُم اۡلفُقَراُء الَى الّل َو هللاُ یا اَیَُّها النّاُس  -4ومن آیاته ی ان تقوم السماءواالرض بامره                             -3 

 تست

 87باكدام عبارت ارتباط مفهومي دارد؟آزمایشي آموزش وپرورش  به هر چیزی كه دید اّول خدا دید دلی كز معرفت نور و صفا دیدبیت  .8

 وهللا هوالغني الحمید-4الحول والقوه اال باهلل       -3  اَۡنتُُم اۡلفُقَراُء الَى اللّ یا اَیَُّها النّاُس  -2مارایت  شیئا اال ورایت هللا قبله وبعده و    -1
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مشارکت وتالش برای 
ایجاد جامعه ای با 
معیارهای اسالمی از 
برنامه های یک مسلمان

ازاین رو ابتدا معیارهای یک
تمدن اسالمی راکه توسط 
ده قرآن وپشیوایان معرفی ش

رابشناسیم  و

برای تحقق هرچه 
بهتر آنها در جامعه، 
برنامه ریزی و تالش

كنیم 

معیارهای تمدن 
اسالمی کدام اند وما 
برای تحقق چه نوع 
؟جامعه ای تالش کنیم

مطالعه قرآن کریم وسیره وروش آن 
بزرگوار مارابه برخی ازمعیارهای تمدن

.مورد نظر اسالم می رساند

رسول خدا این رسالت بزرگ را از مکه آغاز کرد 
یه وسپس با هجرت به مدینه وبا کمک یاران خودپا

های یک جامعه دینی رابنا وحرکت به سوی تمدن
.اسالمی راآغاز کرد

گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم 
نیازمند تغییر در نگرش انسان ها و 

ى و تحولى بنیادین در شیوهٔ زندگى فرد
اجتماعى مردم بود

 نهم       پایه های استوارنمودار درس 

معیارهای 

تمدن 

 اسالمی

 

ر اۡلیَۡوم   وَ  باّلٰل   ءاَمنَ  َمنۡ -1  وَ  ااۡلٔخ 
لَ  ه مۡ  فَلَه مۡ  صا لًحا َعم  ۡندَ  اَۡجر  م ع   َربّه 
م َخۡوف   ال وَ   ن یَۡحَزنو اله مۡ  وَ  َعلَۡیه 

 62 بقره،

 ایمان به خدا( معیاراول)
ابتدای  دعوت مردم رابه به ا درپیامبر

 بگویید مردم اى : دعوت یکتاپرستی

 شوید رستگار تا نیست، اّلٰل  جز معبودى

ر اۡلیَۡوم   وَ  باّلٰل   ءاَمنَ  َمنۡ --2  وَ  ااۡلٔخ 
لَ  ه مۡ  فَلَه مۡ  صا لًحا َعم  ۡندَ  اَۡجر  م ع   وَ  َربّه 
م َخۡوف   ال  ن یَۡحَزنو ه مۡ  ال وَ  َعلَۡیه 

 62 بقره،

  (ایمان به معادمعیاردوم)

 محدودهٔ  از را ها انسان نگاه افق

وآنان را برد، فراتر دنیا زندگی

 ساخت آشنا بازندگی آخرت 
 

 ا اَطیعو ا ءاَمنو ال ذینَ  اَیَُّها یا -3
سو ا اطیع و وَ  اّلّلَ   ا و لی وَ   ل الر 

ۡنک م ااۡلَۡمر  59 نساء،  م 
  والیت الهی( معیارسوم)

 قوانین پایهٔ  بر اجتماعى نظامى

)حکومت اسالمی الهىودستورات 

 ونفی طاغوت(

 

لقدارسلنا رسلنابالبینات -4
وانزلنامعهم الکتاب والمیزان لیقوم 

 25النایس بالقسط  حدید
 )عدالت طلبی( چهارممعیار 
 تبعیض رفع براى()مهم ترین اهداف 

 جاهلى نظام بر حاكم طبقاتى   هاى
 مساوات و برابرى فرهنگ وبرقرارى

)برترین جهاد ،سخن حقی جامعه در
است که ظالم درمقابل سلطان 
 ستمگربرزبان آورد.)پیامبرص(

 

نۡ  وَ -5 نۡ   لَک مۡ  َخلَقَ  اَنۡ   ی ءایا ته م   م 
ک مۡ   َجعَلَ  وَ  الَۡیها تَۡسک نوال    اَۡزواًجا اَۡنف س 
لكَ  فی ا نۡ  َرۡحمة وَ  َمَود ةً   بَۡینَک مۡ   یاتٍ اَلٔ   ذ ٰ
 21 روم،  یَتَفَک رونَ  لقَومٍ 

  جایگاه خانواده( معیار پنجم )
هاومانع اصلی  انسان تربیت و رشد كانون

 فسادوتباهی

رسول  احیای منزلت زن از عناصراصلی 

خداباگفتار ورفتار خویش انقالبی عظیم 

 درجایگاه خانواده وزن

بهترین زنان جهان چهار تن اند:مریم 

 ،آسیه،خدیجه وفاطمه )ع(

خداوند از خشنودی فاطمه خشنود واز 

خشمش به خشم می آیدفاطمه پاره ای 

از تن من است ...پیامبرص(زنان پا به 

پای مردان)خدیجه حامی بزرگ پیامبر 

وفاطمه همراه پدروحامی بزرگ 

همسرش وزینب درکنار برادر وپیام 

 رسان نهضت عاشورا(
 

 

 یَتَذَك ر   ا ن ما  ن یَۡعلَمو ال ال ذینَ  وَ   یَۡعلَمونَ  ال ذینَ   یَۡستَو ى َهلۡ  ق لۡ  - 6 
 9 زمر،  ب ۡلبا ال ا ا ول وا

 و شد نازل خدا رسول بر كه آیاتى اولین  معیارششم )علم گرایی ( 

 هر بر علم بود طلب آموختن و دانش درباره بود، وى رسالت آغازگر

.نزول تدریجی آیات قرآن ودعوت مکرر این کتاب است واجب  زن و مرد

 سدّ  به خرد ورزی ودانش از یک طرف وتشویق های دائمی پیامبر)ص(

ویکی از جاهل ترین جوامع رامشتاق علم  شكست گرایى خرافه و جاهلیت

کردوبه یارانش فرمود: کسی که دوست می داردنگاهش به چهره 

 کسانی....

 لی که به نظرت می آید بپرس وفرمود.....صدیقه کبری)س(:هرسوا
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