
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یتهرانحسین  نیحجت االسالم و المسلم :تاداس  

 

یاسالم قائدعبا  ییآشنا  

 درس 4



 

    1 

 و برهان نظم جهان آفرینش

 مقدمه 

 و وابسته حقیقتى کی به را، خودش اودر درس گذشته اشاره شد که میل به پرستش در نهاد انسان قرار دارد، به نحوی که 

برد. می ه وجود خالق پیبانسان با نگاه به عظمت دنیای پیرامون خود، گرایش فطری به خدا، این عالوه بر . داندمى پیوسته

های . در جهان خلقت نشانهسازدینظام هماهنگ موجود در عالم، انسان را به وجود ناظمی قادر و عالم معتقد م چنین مشاهدههم

 وجود دارد.اثبات خالق زیادی برای 

ررسی قرار گرفته و ب خلقت مورد بیهای عظمت الهی و عجادر این درس به جهت شناخت بهتر مبدأ آفرینش، برخی از نشانه

 .انسان را دعوت به تفکر و تأمل نموده است ،آیات و روایاتی در این راستا

 عظمت خدا ها، نشانهآفرینش آسمان

مانند قوسی که از  ی وسیع،اآور آن است. هنگام شب، منطقهگیرد، وسعت حیرتآسمان مورد توجه قرار می چه در آغاز مطالعهآن

 ای وجود دارد.بیننده پیشِ روی دیدگان هر شماری وجود دارد،افق تا افق کشیده شده )کهکشان( است و در آن ستارگان بی

اساس آخرین پژوهش هزار سال نوری است؛ این در حالی است که بر 100شمسی در آن قرار دارد،  قطر کهکشانی که منظومه

ار دارد، به تنهایی دارای های دانشمندان نجوم، حداقل یک میلیارد کهکشان، در جهان وجود دارد. کهکشانی که زمین در آن قر

 آید؛صد میلیارد ستاره است که خورشید، یکی از ستارگان متوسط آن به شمار می

َا زَ»                       ما آسمان پایین را، با زیور ستارگان زینت دادیم.؛ 1«ا بِزینَةِ الکَواکِبینَََِّا الس ماءَ الدِّنُی  انَِِّ

ها و تأمل در خلقت آسمان مرتبه، به صورت مفرد و جمع در قرآن آمده است. در آیات بسیاری، بشر، به دقت 313نام آسمان،   

 وسیله، بر معرفت خود بیفزاید؛ دعوت شده است تا بدین

؛ آیا به آسمان باالی سرشان نظر نکرده2«أَفَلَمْ یَنظُرُوا إِلَى الس مَاء فَوْقَهُمْ کَیْفَ بَنَیْنَاهَا وَزَی ن اهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوج  »                     

 و شکافی در آن نیست؟گونه خلل ایم که هیچاند که آن را چگونه بنا کرده و زینتش داده

  هاست.های عظمت خداوند، آفرینش آسمانلذا یکی از نشانه

 عجایب حکمت و عظمت الهی

ود. خداوند در سوره یونس شکه در آن، انواع عجایب حکمت و عظمت الهی دیده میای در این عالم وجود ندارد، مگر اینهیچ ذره

ها و حساب ر نمود تا تعداد سالها جایگاهی مقرمایه روشنایی قرار داد و برای آن فرماید: او خدایی است که خورشید و ماه را،می

 کند.ند، بیان میها را، برای گروهی که اهل دانش هسترا بدانید. او این امور را، جز به حق نیافرید و این نشانه
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 کند.پیدایش تقویم و حساب منظم زمان که برای زندگی اجتماعی بشر اهمیت زیادی دارد، کمک می

بار زمین را دور قمری، یک ای که در هر ماهکند، به گونهکیلومتر بر ساعت به دور زمین گردش می 3600کره ماه نیز با سرعت 

 زند.می

اوند حاکمیت روز و شب را، در طلوع و غروب خورشید اندیشه کن، چرا که خد»( به مفضِّل فرمودند: السالمعلیهامام جعفر صادق)

شد و شید و آثار آن، ناگوار میخورد، زندگی مردم با نبودن خور، نظم جهان، بر هم میکند. اگر طلوع خورشید نبودبا آن برپا می

 «.روح دارند که احتیاج زیادی برای آسایش جسم و آرامشاگر غروب آن نبود، مردم آرام و قرار نداشتند، با این

هری از آن، با شهر ین هستند که هر ش، شهرهایی مانند شهرهای زمستارگان آسمان»فرمایند: ( میالسالمعلیهحضرت علی)

 «.با ستونی از نور، مربوط است دیگر،

ترین مانی وجود دارد؛ اگر کمها، قانون جاذبه و دافعه است که در میان کرات آسهای عظمت خداوند در آسمانکی دیگر از نشانهی

 شود؛ ها از هم گسسته میشده و رابطه آنکنند و یا دور تغییری در این موازنه پیدا شود، یا به یکدیگر برخورد می

                      ...« ِ

                                                           
 .191. آل عمران/ 3

؛ پروردگارا، این جهان با عظمت را، بیهوده و به باطل 

نیافریدی، تو پاک و منزهی، پس ما را از عذاب آتش نگاه دار. 

خورشیدی که یک میلون و سیصد هزار بار از زمین بزرگتر است، نهتنها بستر موجودات جهان را، گرم و روشن میکند، بلکه 

سهم بزرگی در پرورش گیاهان و زندگی حیوانات دارد و با حرکت منظم و دقیق خود، عالوه بر تشکیل فصول مختلف سال، به 

رَب نا ما خَلقتَ هذا باطاِلً، سبحانَکَ فَقِنا عذابَ النِّار«3



صفات خداوند 

ها، شناخت مبدأ آفرینش است. وجود خدا از طریق فطرت خداشناس و خداجو و یا از طریق ترین و سودمندترین شناختبا ارزش 

نظم موجود در آن نیز، به ناظمی توانا پی برده شود. از طریق دقت در جهان خلقت و تفکر در خلقت و جهان آفرینش اثبات می

 شود.می

جا که سازد. از آنبخش را آشکار میعظمت خالق هستی ... ها و ستارگان وها و کهکشاندقت در آفرینش و عظمت آسمان 

بخش و ست جهت آگاهی بیشتر از خالق هستیا هدف نهاییِ انسان خداجو، شناخت هستی و رسیدن به خداست، لذا ضروری

  توانایی او، به تبیین صفاتش پرداخته شود.

 صفات جمال و جالل الهی 

 نامحدود موجود قتیحق به تواندینم( انسان) محدود موجود چون است، ناتوان و عاجز خداوند عظمتِ  قتِیحق ادراك از انسان

 . ابدی معرفت خالق به نسبت خداوند، صفات شناخت با تواندیم انسان یول شود، آگاه( خدا)

  :دارد وجود بندىدسته چند الهى صفات براى

 سلبیه؛ و ثبوتیه صفات ـ1

 فعلیه؛ و ذاتیه صفات ـ2

 ... و هاضافی و نفسیه صفات ـ3 

 صفات یبرخ دارند، یگوناگون صفات هاانسان توان به مطالعه مخلوقات از جمله انسان، پرداخت.برای شناختن صفات خداوند، می

هر صفتی که به انسان جالل و بزرگواری داده و نقص و نیاز را از او برطرف  نقصند؛ صفات گر،ید یبرخ و کمالند صفات انسان،

  .است« صفت کمال»کند، می

وجود  شوند.ینامیده م« صفات نقص»مانند ظلم، خیانت، ترس، ناتوانی و...،  شود،صفاتی هم که موجب نقص و عیب در انسان می

صفات پسندیده  موجودات، دلیلی بر وجود همین صفات در اعلی مرتبه آن برای خالق موجودات است چرا که عطاکنندهصفات کمالیه در 

 تواند معطی آن باشد.به طریق اولی خودش دارای آن صفات و کماالت می باشد وگرنه نمی

چون نفی و سلب این صفات از خداوند،  توان خدا را، بدون این صفات پذیرفت؛تمام صفات کمال در خداوند وجود دارد و نمی

شود، در حالی که اگر خداوند دارای نقص بوده و عالم و قادر نباشد، امکان خلق هستی با این عظمت، دقت و موجب نقص او می

 نظم وجود نداشت.



او  صفات نقص و هر مفهومی که داللت بر نوعی نقص، محدودیت و ناتوانی داشته باشد، مسلماً در خداوند وجود ندارد و با ذات

 سلب و شودگفته می  -شوندـ صفاتی که از ذات مقدس الهی، سلب و نفی می «صفات سلبیه»گونه صفات، ناسازگار است؛ به این

 دست خواب و یخستگ را خداوند کهاین گویند؛ نیز «جاللیه صفات» را، صفات گونهاین. است واجب تعالىبارى ذات از هاآن نفى و

  1دارد خداوند سلبیه صفات به اشاره است ناتوان او مشاهده از هاچشم و دهدنمى

بنابراین، تمامی صفات کمال، در خداوند وجود دارند که به آنها »صفات ثبوتیه«، ـ صفاتی که در خداوند ثابت است- گفته می

شود. این صفات، از جمال خداوند سخن مىگویند. اینکه او چشمها را و کردار آدم را مىبیند، اشاره به صفات ثبوتیه خداوند دارد. 

 .

علم و قدرت الهی  

مطالعه  ت صفات خداوند،های شناخگونه که گفته شد، یکی از راهاز جمله صفات خداوند بزرگ، علم و قدرت و حیات اوست. همان

. خالق این جهان، با قدرت علم و قدرت آفریدگار استترین دلیلِ مخلوقات اوست. جهان آفرینش، با نظم و دقتی که دارد، بزرگ

ت، و بر هر کاری قادر و توانا موجودات، به خوبی آگاه اس در بهترین شکل خود آفریده و به اسرار همه و علم خود، جهان خلقت را

 باشد.دن میودانایی و توانایی، زنده ب است. هر موجودی که علم و قدرت دارد، مسلماً زنده است، چراکه الزمه

 در بسیاری از آیات الهی به صفات خداوند اشاره شده است: 

 بدانید که خداوند به همه چیز آگاه است. ؛2«ءٍ عَلیمًیوَاعلَمُوا انَّ اهللَ بِکلِّ شَ »                       

َ یوَعِندَهُ مَفاتِحُ الغَ»                         

داند، کلیدهای غیب، فقط نزد اوست و جز او کسی عمق حقایق را، نمی ؛

ای که خداوند از آن آگاه است و هیچ دانهافتد، مگر اینهیچ برگی از درختی نمیداند و چه در خشکی و دریاست میاوست که آن

ها ثبت بوده و خداوند از که در کتابی آشکار، )علم خداوند(، همه آنگاه زمین و نیز هیچ تر و خشکی نیست، مگر ایندر مخفی

بِ ال یَعلَمُها اِالّ هُوَ وَیَعلمُ ما فِی البَرِّ وَالبَحرِ وَما تَسقَطُ مِن وَرَقَةٍ اِلّا یَعلَمُها وَال حَبَّةٍ فِی 
ظُلُماتِ االَرضِ وَال رَطبٍ وَال یابِسٍ الّا فِی کِتابٍ مُبین«3

4«رٌیعَزِ  یٌّاِنَّ اهللَ لَقَو

«5؛ فرمانروایی آسمانها و زمین از آن خداست و خدا به ٌ یءٍ قَدِی

؛ و به راستی که خداوند نیرومندِ شکستناپذیر است. 

روَلِلّهِ السّماواتُ وَاالَرضُ وَاهللُ عَلی کلِّ ش َ
هر چیز تواناست. 

«                        

آنها باخبر است. 

ِ «                       

 .508 ص ،3ج ،(ميثم ابن)البالغه نهج شرح ترجمه .1
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میرد تکیه کن و به ای که نمیو بر آن زنده؛ 6«وَسَبِّح بِحَمدِهِ وَکَفی بِهِ بِذُنوبِ عِبادِهِ خَبیراًال یَمُوت  ی الَّذِیِّ الحَ یوَتَوَکَّل عَلَ »

 بس که او به گناهان بندگانش آگاه است. ستایش و تسبیح او بپرداز و همین

ها دارد. تأثیر زیادی در رفتار انسانها، صفاتی است که شناخت آن کنندهاز آیات الهی می باشد که بیان ییهااین پنج آیه، نمونه

او آگاه است، مراقب  ر و اندیشهاگر انسان بداند که خداوند در همه حال، به جزئیات این عالم، از جمله اعمال و رفتار و حتی فک

  افکار و رفتار خود خواهد بود.

ها و زمین، فقط در آسمان؛7« سِرَّکُم وَ جَهرَکُم وَیَعلَمُ ما تَکسِبُوناالرضِ یَعلَمُ  یالسّماوات وَفِ یوَهُوَ اهللُ فِ »                        

 دهد، با خبر است. چه انسان انجام میداند و از آنذات مقدس پروردگار است، خدایی که پنهان و آشکار را، می

ها آگاه نیست؛ دایی که موجودات را آفریده، نسبت به حال آنآیا خ ؛8«اَال یَعلَمُ مَن خَلَقَ وَهُوَ اللَّطیفُ الخَبیرُ»                       

 در حالی که او از اسرار دقیق و لطیف این عالم با خبر است.

های الهی مرتبط با علم خداوند است. منظور از شنوایی و بینایی خدا، به معنی آگاهی نسبت به سمیع و بصیر بودن خدا، صفت

رِ جارِحَةٍ وَبَصیرٌ بِغیرِ یسمیعٌ بِغَ» فرمایند:(، در تبیین اوصاف الهی میالسالمعلیهامام صادق)هاست. ها و شنیدنیتمامی دیدنی

 بیند.شنود و بدون چشم ظاهری می؛ خداوند بدون گوش ظاهری می9«آلةٍ

 
 

 چکیده

ه سوی مقصدی معین در بسیری معین دارند و  ها،آید که تمامی پدیدههای پیرامون خود، به دست میاز توجه به پدیده -1

. وسیله، بر معرفت خود بیفزایدها دعوت شده است تا بدینحرکت هستند. در آیات بسیاری، بشر، به دقت و تأمل در خلقت آسمان

   شد.عاری از عجایب و حکمت الهی باای در عالم نیست که خالی و حتی ذره

  باشد.می هامانهای عظمت خداوند در آساز نشانهها، آن دافعه در میان کرات وموازنه ها و قانون جاذبه ووسعت آسمان -2

گی خاصی م موجودات نیز هماهنتنها اعضا و پیکر یک موجود زنده، بلکه تماتوان دریافت که نهجهان، می با نگاهی به صحنه -3

 باشد.نظامی معین و جامع، در عالم هستی می با هم دارند که نشانه

ز عقل، فکر و هدفی خاص ابرای وجدان انسان، این حقیقت مشهود است که نظم موجود در هر پدیده و دستگاهی، حاکی  -4

یاز چندانی به استدالل نجستجو کرد که باشد و هرجا نظم و حساب و قوانین ثابتی حاکم است، مبدأ علم و قدرتی را باید می

  ندارد.

 



. دارند یگوناگون صنق و کمال صفات هاانسان مطالعه مخلوقات از جمله انسان، راهی برای شناختن صفات خداوند است. -1
ین صفات از خداوند، اوجود صفات کمالیه در موجودات، دلیلی بر وجود همین صفات در خالق موجودات است. چون نفی و سلب 

 شود.یموجب نقص او م

 .گویندمى سخن داوندخ جمال از صفات، این .شوندنامیده می« صفات ثبوتیه»صفات کمال، در خداوند وجود دارند و  همه -2
 گونهاین شوند.گفته می« لبیهسصفات »شوند، لذا صفات نقص در خداوند وجود ندارد و با ذات او ناسازگارند، و از ذات او سلب می

 .گویند «جاللیّه صفات» را، صفات

در و توانا است. از اری قاکترین دلیلِ علم و قدرت آفریدگار است. خالق این جهان بر هر جهان آفرینش، با نظم خود، بزرگ -3
 است. «حی»باشد، لذا خداوند دانایی و توانایی، زنده بودن می جا که الزمهآن

  ...و ناپذیر، لطیف، خبیردر آیات الهی، به صفات دیگری از خداوند اشاره شده است: نیرومندِ شکست -4
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