ﻓﮑﺮ
ﮐﻠﯿﺪواژه :ﻓﮑﺮ ،ﺗﻔﮑﺮ ،ﺗﻌﻘﻞ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ،آﻓﺮﯾﻨﺶ ،زﻣﯿﻦ ،آﺳ ﻤﺎن ،ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﺮھﺎن ﻧﻈﻢ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت  ١٩٠و  ١٩١ﺳﻮره آلﻋ ﻤﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﻔﮑﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﻪ  ١٩٠ﺳﻮره آلﻋ ﻤﺮان ] [١اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳ ﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در آﯾﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺛ ﻤﺮه اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﻧ ﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ آﯾﻪ در ﺑﯿﺎن وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺧﺎﻟﻖ ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ و از روی ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻘﻞ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳ ﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ و رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﺷﺐ و روز ﺑﻨﮕﺮد ،ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی روﺷﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ؛ آﺛﺎر ﺑﺪﯾﻊ و اﺳﺮار ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد راهﻧ ﻤﺎﯾﯽ و آﻧﺎن را ﻣﺠﺬوب
ﻗﺪرت ﻻﯾﺰال اﻟﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪر ﺟﺎت
 - ١ﺗﻌﻘﻞ
 - ٢ﺗﻔﮑﺮ
 - ٣آﯾﺎت  ١٩٠و  ١٩١ﺳﻮره آلﻋ ﻤﺮان
 - ۴آﺛﺎر ﺗﻔﮑﺮ
 - ۴.١ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺎﻟﻖ ﺣﮑﯿﻢ
 - ۴.٢ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ آﻣﺪن روز و ﺷﺐ
 - ۴.٢.١درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺮﮐﺎن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
 - ۵ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر
 - ۵.١ﺗﻮﺣﯿﺪ
 - ۵.٢ﺑﺮھﺎن ﻧﻈﻢ
 - ۶اھ ﻤﯿﺖ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ
 - ٧ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ
 - ٨ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ٩ﻣﻨﺒﻊ
ﺗﻌﻘﻞ
ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راهھﺎی ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ،ھ ﻤﺎن راھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن راه ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﺪﻻل ﻧ ﻤﻮده اﺳﺖ ،و آن ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﻋﻘﻞ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺎﻟﻖ
ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن از ﻋﻘﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮد و در ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﯽ ،ﻋﺠﺎﯾﺐ و اﺳﺮار ﺧﻠﻘﺖ و ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﺗﻔﮑﺮ ﻧ ﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺧﺎﻟﻖ
اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﺣﮑ ﻤﺖ و ﻋﻈ ﻤﺖ ﺧﻠﻘﺘﺶ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮاھﺪ ﻧ ﻤﻮد.
ﺗﻔﮑﺮ
ﺗﻔﮑﺮ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؛ از ﻧﻌ ﻤﺖھﺎی اﻟﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،و از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻓﺮاوان اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ آن
دﻋﻮت ﻧ ﻤﻮده اﺳﺖ.
آﯾﺎت  ١٩٠و  ١٩١ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان
اﯾﻦ آﯾﻪ دﻋﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻔﮑﺮ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ.
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اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﻀ ﻤﺎم آﯾﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻪ  ١۶۴ﺳﻮره ﺑﻘﺮه( [٣] ،وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺧﺎﻟﻖ ھﺴﺘﯽ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ و از روی ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻘﻞ در
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳ ﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﻨﮕﺮد ،ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی روﺷﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ؛ آﺛﺎر ﺑﺪﯾﻊ و اﺳﺮار ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد
راهﻧ ﻤﺎﯾﯽ و آﻧﺎن را ﻣﺠﺬوب ﻗﺪرت ﻻﯾﺰال اﻟﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﺛﺎر ﺗﻔﮑﺮ
← ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ و ﺟﻮد ﺧﺎﻟﻖ ﺣﮑﯿﻢ
اﻧﺴﺎن اﮔﺮ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳ ﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻧ ﻤﺎﯾﺪ ،درﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ھ ﻤﻪ اﯾﻨﮫﺎ ﺣﺎدث و ﻣﺤﺘﺎجاﻧﺪ و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهای دارﻧﺪ و ﺧﺎﻟﻖ آﻧﮫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ در
اﯾﻨﮫﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﺠﯿﺐ ،اﺳﺮار و ﺣﮑ ﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد از ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﺣﮑﯿﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهاش ﺧﺎﻟﻖ ﺣﮑﯿﻢ ،داﻧﺎ و ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺟ ﻤﺎل
و ﺟﻼل ﺑﺎﺷﺪ.
← ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ آﻣﺪن روز و ﺷﺐ
ﯾﮑﯽ از آﯾﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺗﮑﻮﯾﻨﯽاش ﮐﻪ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ آن را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ آﻣﺪن روز و ﺷﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﻢ دﻗﯿﻖ ﺑﻮده ،و دارای آﺛﺎر ،ﺑﺮﮐﺎت
و ﺧﻮاص ﻣﺤﺴﻮس در ﻧﺒﺎﺗﺎت ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
←← در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺮﮐﺎن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ

اﯾﻦ آﯾﺎت و آﯾﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ،در ھ ﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻣﮑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺻﻠﯽﷲﻋﻠﯿﻪوآﻟﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و از آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺮای اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا و ﻧﺒﻮت آن
ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﯽﷲﻋﻠﯿﻪوآﻟﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﻮه ﺻﻔﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ طﻼ ﮐﻦ .ﺧﺪای ﺗﻮاﻧﺎ
در ﺟﻮاﺑﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﻠﻘﺖ آﺳ ﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ و آﻣﺪ و رﻓﺖ ﺷﺐ و روز از ﻧﻈﺮ اﺛﺒﺎت ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺮدﻣﻨﺪ اھ ﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی دارد؛ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن از ﻋﻘﻞ و
ﺧﺮد ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ آﺳ ﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ و آن ھ ﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺣﯿﺮتآوری ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟! آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ اﯾﻦ
ﺷﺐ و روز ﻣﻨﻈ ﻤﯽ ﮐﻪ در ھ ﻤﻪ دوره ﻣﺎه و ﺳﺎل ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺪر ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ از داﯾﺮه ﺗﻨﻈﯿ ﻤﯽ ﺧﻮد ﺗﺨﻠﻒ ﻧ ﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﻣﻘﺘﺪر ﺑﺎﺷﻨﺪ!؟ آﯾﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﮫﻢﺗﺮ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﮐﻮه ﺻﻔﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ طﻼ ﻧ ﻤﻮدن؟!
ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر
← ﺗﻮ ﺣﯿﺪ
آنﭼﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺑﻪطﻮر اﺟ ﻤﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻦ آﺳ ﻤﺎنھﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ،ﺑﺎ ھ ﻤﻪ ﺑﺪاﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﺧﻠﻘﺖ آﻧﮫﺎﺳﺖ ،و اﯾﻦ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺳﻮار ﮐﺮده ،ﺑﺎ ھ ﻤﻪ ﻋﺠﺎﯾﺒﯽ ﮐﻪ در
آن اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ھ ﻤﻪ ﻏﺮاﺋﺒﯽ ﮐﻪ در ﺗﺤﻮﻻت آن ،از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ آﻣﺪن ﺷﺐ و روز ،ھ ﻤﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎدﺷﺎن ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮاھﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
← ﺑﺮھﺎن ﻧﻈﻢ
ﺑﺮھﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ؛ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺑﺮھﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﺮام زﻣﯿﻨﯽ و آﺳ ﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ،ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرﮔﯽ ،و دوری و
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒاﻧﺪ ،اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻗﺖ در آﻧﮫﺎ ﺑﻨﮕﺮد ،آنﮔﺎه ﺧﻮد ﺣﮑﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻧﻈﺎم اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺑﺪﯾﻊ و ﺷﮕﻔﺖآور اﺳﺖ ،ﻋﺎﻟ ﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھ ﻤﻪ
وﺳﻌﺘﺶ ھﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪاش در ﻧﺎﺣﯿﻪ دﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،ھﺮ ﺟﺰء آن در ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از آﺛﺎری ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰا در آن دارﻧﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺎذﺑﻪ
ﻋ ﻤﻮﻣﯽاش ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ھﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻮرش و ﺣﺮارﺗﺶ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﺄﺛﺮ ﺳﻨﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻋ ﻤﻮﻣﯽ و زﻣﺎن ﻋ ﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽاﻧﺪازد.
و اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻋ ﻤﻮﻣﯽ و داﺋﻢ ،ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋ ﻤﻮﻣﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻋ ﻤﻮﻣﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺴ ﻤﺎﻧﯽ را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻧ ﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮدش ھﻢ ﻣﺤﮑﻮم ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ در ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل.
اھﻤﯿﺖ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﻨﺎی دو آﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از روی ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ در آﺳ ﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ و اﺧﺘﻼف ﺷﺐ و روز ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ در آﻧﺎن ذﮐﺮ
داﺋ ﻤﯽ ﺧﺪا را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ در ﺣﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،در ﺣﺎل اﯾﺴﺘﺎده ،ﻧﺸﺴﺘﻪ و ھﻨﮕﺎم آرﻣﯿﺪن در ﺑﺴﺘﺮ ،ﺑﻪ ﺗ ﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﮫﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺮ دﻗﺖ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ طﺮاح و ﻧﻘﺎش ﻣﺎورای ﻣﺎده راهﻧ ﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺸﻪ دلرﺑﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﮫﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آنﭼﻨﺎن
دلھﺎی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮد را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﻧ ﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﮑﺎرﺷﺎن درھﺮﺣﺎل ﭼﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﯾﺎ در ﺑﺴﺘﺮ آرﻣﯿﺪه ،در ﯾﺎد آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر اﺳﺖ.
در ھﺮ ﯾﮏ از ﭘﺪﯾﺪهھﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ،درس ﺗﺎزهای از ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ و از طﺮح ﻧﻘﺸﻪ زﯾﺒﺎی طﺒﯿﻌﺖ ﭘﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﻧﻊ آن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ
ﺻﻨﻊ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ ھﺮﮔﺰ ﻋﺒﺚ و ﺑﯿﮫﻮده ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ،دﯾﮕﺮ در ھﯿﭻ ﺣﺎﻟﯽ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧ ﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪزودی آﻧﺎن را ﻣﺒﻌﻮث
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮ د ،و ﺑﻪ ھ ﻤﯿ ﻦ ﺟﮫﺖ از ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ درﺧﻮاﺳﺖ رﺣ ﻤﺘﺶ را ﻧ ﻤﻮ ده و از او ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ وﻋﺪهای را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ دا ده ،در ﺣﻘﺸﺎن ﺗ ﺤﻘﻖ ﺑ ﺨﺸﺪ[۶] [۵] [۴] .
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﻣﺤ ﻤﺪﺣﺴﯿﻦ طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟ ﻤﯿﺰان ،ذﯾﻞ آﯾﻪ  ١۶۴ﺳﻮره ﺑﻘﺮه.
ﭘ ﺎ ﻧﻮ ﯾ ﺲ
 ↑ .١آ لﻋﻤﺮان )  ،( ٣آﯾﻪ  ١٩٠و .١٩١
 ↑ .٢طﺒ ﺎطﺒ ﺎﯾ ﯽ ،ﺳﯿ ﺪ ﻣﺤﻤ ﺪﺣ ﺴﯿﻦ ،اﻟﻤﯿﺰان ﻓ ﯽ ﺗﻔ ﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ج  ،۴ص  ،٨٧دﻓﺘﺮ اﻧﺘ ﺸ ﺎرا ت ا ﺳ ﻼﻣ ﯽ ،ﻗﻢ١۴١٧ ،ق؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﯽر ﺳ ﺪ ﻣﺮا د از »ﺧﻠ ﻖ« ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺟﻮ د و آﺛ ﺎر و اﻓ ﻌ ﺎ ل از
ﺣﺮ ﮐﺖ و ﺳﮑﻮن و د ﮔﺮ ﮔﻮﻧ ﯽھ ﺎی آ ﺳﻤ ﺎن و زﻣﯿﻦ ﺑ ﺎ ﺷ ﺪ ،ﻧﻪ ﭘﯿ ﺪاﯾ ﺶ آﻧ ﮫ ﺎ .
 ↑ .٣ﺑﻘﺮ ه ) ،( ٢آﯾﻪ .١۶۴
 ↑ .۴طﺒ ﺎطﺒ ﺎﯾ ﯽ ،ﺳﯿ ﺪ ﻣﺤﻤ ﺪﺣ ﺴﯿﻦ ،اﻟﻤﯿﺰان ﻓ ﯽ ﺗﻔ ﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ج  ،۴ص  ،٨٧دﻓﺘﺮ اﻧﺘ ﺸ ﺎرا ت ا ﺳ ﻼﻣ ﯽ ،ﻗﻢ١۴١٧ ،ق .
 ↑ .۵ﻣﻮ ﺳﻮی ﺳﺒﺰواری ،ﺳﯿ ﺪ ﻋﺒ ﺪاﻻﻋﻠ ﯽ ،ﻣﻮاھﺐ اﻟﺮﺣﻤ ﺎن ﻓ ﯽ ﺗﻔ ﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ج  ،٧ص  ،١٧ﻣﺆ ﺳ ﺴﻪ اھ ﻞ ﺑﯿﺖ )ع ( ،ﺑﯿﺮو ت ،ﭼ ﺎ پ دوم١۴٠٩ ،ق .
 ↑ .۶ﻧﺠﻔ ﯽ ﺧﻤﯿﻨ ﯽ ،ﻣﺤﻤ ﺪﺟﻮا د ،ﺗﻔ ﺴﯿﺮ آ ﺳ ﺎن ،ج  ،٣ص  ١٠۶ـ  ،١٠٧ا ﺳ ﻼﻣﯿﻪ ،ﺗ ﮫﺮان١٣٩٨ ،ق .

ﻣﻨﺒﻊ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﻼم ﮐﻮﺋﺴﺖ.
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