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 مقدمه

و گونه كه مشاهده هر يك از مخلوقات ما را متوجه سـازنده آن مـي همان كنـد، دقـت

مي نظامي كه در هر يك از آنها به چشم مي نمايـد؛ همـان خورد، ما را متوجه يگانگي او نيز

و هم در مجمـوع آنهـا؛ مـثالً چشـمش نظم شگفتي كه هم در فرد فرد مخلوقات ديده مي ود

و نسبت به ساير اعضاء نيز نظامي دارد. كرات آسماني هر كدام بـه تنهـايي  خود نظامي دارد

و نسبت به ساير كرات نيز نظامي دارد. خداوند حكيم در آيـه  بقـره 164داراي نظامي است

مي برخي از پديده آ هاي آفرينش را نام و توجـه دميـان را بـه عظمـت بـرد تـا يكتـايي خـود

والْفُلْك الَّتي(؛پروردگار بيان نمايد والنَّهارِ واخْتالَف اللَّيلِ والْأَرضِ ماواتخَلْقِ الس في إِنَّ

عب ضالْأَر بِه من ماء فَأَحيا ماءنَ السم ا أَنْزَلَ اللّهمو النَّاس نْفَعي ِبما في الْبحرِ موتها تَجرِى د

والْأَرضِ لĤَيات لقَـ ماءنَ السيخَّرِ بسابِ اْلمحالسو دابةٍ وتَصرِيف الرِّياحِ من كُلِّ ومٍوبثَّ فيها

و كشـتى قطعاً در آفرينش آسمان«؛)يعقلُونَ و روز و پى در پى آمدن شـب و زمين هـايى ها

مى اند، با آنچه كه در دريا روان و به مردم سود و آبى كه خدا از آسمان فرو فرسـتاده رساند

و از هرگونـه جنبـده  و با آن، زمين را پس از مردنش زنده نمـوده اى در آن پراكنـده كـرده

و زمـين مسـخّر اسـت، نشـانه(هم و ابرهايى كه ميان آسمان هـايى چنين در) دگرگونى بادها

».كنند هست براى گروهى كه خردورزى مى

و هماهنگي در همه جا يكي از دليلنظ هاي يكتايي پروردگار اسـت؛ بـه سـخن ديگـر،م

و نظام شگفت ، خـورد انگيزي كه در هر موجود از جمله اجرام آسماني به چشم مـي هماهنگي

 كند. ما را به يگانگي مبدأ آفرينش راهنمايي مي

 هاي الهي در كرات آسماني جلوه

و رات عـالم بـاال، ميليـون آفرينش آسمان پرشكوه، ايـن همـه كـ هـا آفتـاب درخشـان

و دل پر ستارگان زيبا و هاي پر معنـي بـا ستاره با چشمك زدن انگيز كه در يك شب تاريك

و هزاران عالم بزرگ ديگر كه با چشم ديده نمـي گويند ما سخن مي از، و بـه مراتـب شـوند

و باالتر است آنچه با چشم مي و برتر آن بينيم بيشتر و عجيب خود كـه سراسـر، با نظام دقيق

هم آنها را همچون حلقه و چنين آفرينش زمـين بـا انـواع هاي يك زنجير به هم پيوسته است
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و همه جلوه و حيواني، همه و زندگي نباتي و آيينة درخشان مظاهر حيات هاي ذات پاك او

جز،قدرت و يگانگي او هستند. تنهـا در كهكشـاني كـه منظومـه شمسـي مـا، ي از آن يـ علم

و يكي از هزاران كهكشان عالم باال به شمار مي و سـتارة است رود، صدها ميليـون خورشـيد

هـا سـياره مسـكون بـا درخشان هست كه در ميان آنهـا طبـق محاسـبات دانشـمندان، ميليـون 

(مكارم شيرازي، تفسير نمونه ).1/410، ميلياردها موجود زنده وجود دارد

و پـاكب هاي حيات چنين دانه هم و قطرات پر بركت ايـن آب تصـفيه شـده خش باران

و نعمت، همـراه خـود طبيعي كه به هر جا بريزد و بركت، آبادي و حيات، حركت ، زندگي

مي مي و جنبندگاني كه از اين مايع بيجان جان و آن همه موجودات زنده گيرند، همـه آورد

و عظمت او هستند. پيام  آور قدرت

ميدر;عالمه طباطبايي  نويسد: زمينه برهان نظم در اجرام آسماني

از برهان ديگر را از راه نظامي كه در عالم است، اقامـه مـي« و آن عبـارت اسـت كنـيم

و نزديكي گوناگونند. كوچك و دوري و كوچكي ترين اينكه اجرام جوي از لحاظ بزرگي

، چيـزي حـدود ذره و تحقيق علمي يافـت شـده و3/3×10ــ Cm324 اي كه با دقت اسـت

ها برابر ميل دارد كه ميليون 9000ترين جرمي كه تاكنون مشاهده شده، قطري معادل بزرگ

و فاصله نزديك بين دو جرم آسماني چيزي حدود سه ميليون سـال نـوري  حجم زمين است

كيلومتر اسـت. 300.000×60×60×24×365تخمين زده شده است. سال نوري تقريباً معادل 

و فكـر را مبهـوت مـي حال به اين ارقام گـذارد. بنگر كه انسان عاقل را وحشـت زده كـرده

و غريب بودن اين پديده و خلقت آنها كه بعضي در بعضي ديگـر قضاوت كن در عجيب ها

و برخي از برخي ديگر اثر مي پذيرند. هر ذره از عالم در هر كجا كه بوده باشـد، اثر گذاشته

و موقعيتي مي با تغيير در سيستم حركتي گردند ... پس بـا همـه اش ساير از اجزاي عالم متأثر

و دگرگوني مي اين تحوالت و درشت كيهان به وقوع در ها كه در عالم ريز پيوندنـد، انسـان

و غريب دنيا را مشـاهده هر موقعيتي از موقعيت و تغييرات عجيب ها كه باشد، همه تحوالت

و در اين مشاهده كه از بزرگ ا خواهد كرد زيـرتـرين ذرات جرام آسماني تا كوچكترين

و ميزيرمولكولي ترين فرقي بين فرآيندهاي حياتي اشـياي نشيند، كوچك اتمي را به نظاره

و يـك عالم نمي دسـت بـه سـوي بيند همه ذرات عالم در يك فرآيند پيچيده ولي هماهنگ
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و تكـاملي، و اتصال در رونـد حيـاتي بيـانگر نظـامي هدفي عالي در حركتند. اين يكنواختي

در اي مهربان حكيمانه است كه تحت تدبير سازنده و حكـيم ، كارگردانيِ پروردگاري يكتـا

و تابند ج» تب  سوره بقره). 164(تفسير آيه2(طباطبايي، الميزان،

و فتق آسمان و زمين رتق  ها

يرَالَّذينَ كَفَـرُوا أَنَّ(فرمايد: خداوند حكيم در اين باره مي لَم أَوضالْـأَرو اتـماوالس

و زمين به هم پيوسته ). در اين آيه تصريح شده كه آسمان30(انبياء/)كَانَتَا رتْقاً فَفَتَقْنَاهما ها

و سپس از هم گسسته شده بوده  اند. اند

و آسمان و گسسته شدن زمين ها اختالف نظر دارند. بيشتر مفسران در اين پيوسته بودن

ك و گسسته شدنبر اين نظر ، همان گشوده شدن درهاي آسمانه مقصود از به هم پيوستگي

منْهمرٍ(؛و ريزش باران است اءِبم ماءالس ابوَأب و درهاى آسـمان را بـا«)؛11(قمر/)فَفَتَحنَا

و روييـدن گيـاه اسـت؛ننيز بر ايـ ». آبى ريزان گشوديم نظرنـد كـه منظـور شـكافتن زمـين

حباً ثُم شَقَقْنَا الْأَرض شَقّاً(؛ مايدفر چنانچه مي را«)؛26ــ27(عبس/)َفأَنبتْنَا فيها سـپس زمـين

(ها) رويانديم كامالً شكافتيم ».و در آن دانه

« نويسـد مرحوم طبرسي مي (امـام بـاقر: )7و امـام صـادق7و ايـن معنـا از دو امـام
).7/45(طبرسي، مجمع البيان،» روايت شده است

و زمين ابتدا به هم پيوسته بودند، سپس از هـم جـدا فسير ديگر اين است كه آسمانت ها

إِلَـى ثُـم اسـتَوى(؛ خـوانيم اند. چنانچه در سوره فصـلت مـي گشته، به اين صورت در آمده

كَرْهاً قَالَتَا أَ أَو طَوعاً لَها وللْأَرضِ ائْتيا دخَانٌ فَقَالَ يهو ماءينَ السعنَـا طَـائتَي عـبنَّ سفَقَضَـاه

اتاوم(زمـين، كـوه«)؛12ــ11(فصلت/)س آنو در آن و در هـاى) اسـتوار از فـرازش قـرارداد

و خـوراكى  هـايش را در آن معـين كـرد، درحـالى كـه بـراى درخواسـت كننـدگان بركت نهـاد

(و اين (و دوره) بود يكسان است. به* كارها) در چهار روز ».آفرينش آسمان پرداخت سپس

و بـيش مطلب مذكور در آية فوق مبين يك حقيقت علمي است كه دانش روز، كـم

(معرفـت،  به آن پي برده است كه منشأ جهان مادي به صورت يك توده گازي بـوده اسـت

).129ـ6/139التمهيد، 
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و ترغيب انسانو پنجاه آيه قرآن درباره كيهان بيش از صد تف شناسي و ها به كـر، تعقـل

از تــدبر در آفــرينش آســمان و زمــين اســت. ايــن كتــاب آســماني در بســياري از آيــات هــا

و در برخي موارد به بحـث پيرامـون آن پرداختـه اسـت كـه ايـن پديده هاي نجومي نام برده

و شـگفتي  و رموز اشـياء و رهنمودي در كشف قوانين هـاي عـالم مطالب مقدمه خداشناسي

(مسترحمي،  و علم، شماره هستي است و نجوم، دو فصلنامه قرآن ص2قرآن ،92.(

 آسمان در حال گسترش

و از به نظر برخي مفسران، قرآن در سـوره ذاريـات بـه ايـن نكتـه علمـي اشـاره كـرده

بنَينَاها بِأَيد وإِنَّا لَموسعونَ(؛ها سخن گفته است توسعه آسمان ماءالسو«)؛47(ذاريـات/)و

و قطعاً ما گسترش آسمان را ».دهنده هستيم با قدرت، بنايش كرديم

ـير آيـه نقـل شـده اسـت از اي بـزرگ مـا قـدرت داريـم كـه پديـده«؛از ابن عباس در تفس تـر

به نظر برخي خداوند در اين آيـه عظمـت).9/267(طبرسي، مجمع البيان،» ها را نيز بيافرينيم آسمان

مي آفرينش آسمان و فضـاي اطـراف آن كند؛ يعن ها را بيان ـين ي آسمان آنقدر بزرگ است كـه زم

كــوير اســت(فخــر رازي، تفســير الكبيــر، در برابــرشچــون حلقــه دكتــر رضــايي).28/227اي در

داننـد، ولـي از آنجـا كـه ايـن نظريـه اصفهاني ظاهر اين آيه را هماهنگ با نظريه گسترش جهان مـي 

داننـد دادن قطعي اين نظريه را به قرآن درست نمـي هنوز به طور قطعي به اثبات نرسيده است، نسبت 

تـوان از ايـن آيـه اعجـاز علمـي اگر اين نظريه روزي به طور قطع به اثبات برسد، مـي«نويسند:و مي

).1/148(رضايي اصفهاني، پژوهشي در اعجاز علمي قرآن،» قرآن را نتيجه گرفت

 جايگاه انسان در كيهان

و بسـا سان بشر سحر انسانِ امروز به خيـز در صـبح دم باسـتان، جايگـاهي متعـالي دارد

و مهم، متعالي جايگاه امروزي وي از موقعيت ديروز توانـد تر است. او در اين جايگاه مـي تر

(بسيار كوچك هم به عالم بي (حتي زير اتمـي) توجـه كـرده، نظـرتر نهايت و عالم اتمي ها)

و هم عالم بسيار بزرگ نتر افكند و تأكيد بسـياري ها را به ظاره بنشيند. اين مطلب مورد تأييد

و كيهــان، مهندســان ژنتيــك، اختــر دانــان از فيزيــك و شناســان پژوهــان قــرار گرفتــه اســت

ك: روزاپتـر، بـازي بـا هاي فراواني در اين زمينـه نوشـته كتاب ر. (بـراي اطـالع بيشـتر، انـد

 نهايت، ترجمه پرويز شهرياري). بي
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در حال انساني بيكه و نهايت قرار گرفتـه اسـت مركز دو ، در هندسـه پيچيـدة كيهـان

و خلقـت از چـه جايگـاهي برخـوردار اسـت؟ تصـور، در هندسـه هسـتي بلكه فراتـر از آن ،

و جايگاه اين موجود اسرار و تفكر درباره يك رابطـه عـددي و ناشناخته با اندكي تأمل آميز

.شود رياضي ساده ولي مهم تا حدودي روشن مي

، داراي»9/5×109=4/3×109«تســاوي را در نظــر بگيريــد كــه از لحــاظ مرتبــه بزرگــي

و جالب توجه است. اين رابطه عددي حاصل نسبتي از  و انسان«ارزشي مقبول انسـان«و» اتم

و» واسطه هندسي«است كه انسان در آن به عنوان»و خورشيد (يا ميانگين هندسي) بـين اتـم

و به صورت ميخورشيد است ؛شود ذيل تعريف

»خورشيد / انسان = انسان / اتم«

و جايگذاري آن و اتم ها در نسبت مذكور، با توجه به جرم هر يك از انسان، خورشيد

و تساوي عددي مزبور به دست مي  آيد. جرم اين دسته به ترتيب عبارت است از: معادله

(حدوداً = 150جرم يك انسان معمولي g104×8/6پوندي)

= g1033×2جرم خورشيد

= g24-10×7/1جرم اتم هيدروژن

مييبا توجه به اين مقادير فرمول مربوط به آن چنين ارا  شود:ه

؛ چـرا كـه ايـن رتبـه در بايد نسبت به رتبه اعداد به دست آمده توجه بيشـتري داشـته باشـيم

از بزرگي ميليارد استو رقم قابل مالحظه و چهار ؛ زيـرا بـا اي بين مرتبه سه ميليارد وجود نـدارد

و مـا در اينجـا بـا ارقـام بسـيار  ارقام بسيار بزرگ، فقط رتبه ارقام مهم است، نه مرتبه عددي آنهـا

(ليوزيپين، كاربردهاي بي  نهايت، ترجمه منوچهر ميثاقيان). بزرگ سرو كار داريم

مي يكي از رياضي  نويسد: دانان خوش ذوق با طرح اين رابطه چنين

مي انصد سال قبل در روزهاي انقالب علميپ« ، انسـان در مركـز داد اي كه دنيا را تكان

و زمينش ثابت بـود و سـتارگان حـول او در گـردش بودنـد . خورشـيد عالم . او سـاكن، مـاه

و حداقل، در ذهن غربي و آفريده يكتا بود اي يكتـا بـا آفريـدگار خـود ها رابطه اصلي زمين

بيچاره در مركز عالم قرار داشت. كشفيات پنج قرن گذشته دانشـمندان داشت. انسان، انسان 
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را به تجديـد نظـر كـردن در موقعيـت انسـان در جهـان هـدايت كـرد. انسـان سـاكن سـياره

اي متوسـط در كهكشـاني بـين گـردد كـه بـا انـدازه كوچكي است كه حول خورشيدي مـي 

ين فـرآورده يـك فرآينـد طـوالني، آخـر ها كهكشان ديگر قرار دارد. از نظر زيستن ميليون

و به گونه و اي تنگاتنگ با شـكل تكامل است هـاي ديگـر زنـدگي در ارتبـاط اسـت ... . او

انـد كـه احتمـاالً شناسـان بـرآورد كـرده اش احتماالً آفريده يكتا نيسـتند. سـتاره زمين بيچاره

 1960تـا سـال كـه ها اجسام آسماني وجود دارد كه قادر به حفظ حياتند. اين تصـوير بيليون

كنـد. بـا وجـود ايـن، است؛ تصويري است كه ايده در مركز عالم بودن انسـان را باطـل مـي

انـد. وي در نيمـه اي را كه هم اينك مورد تحقيق قرار گرفت، فراهم كرده دانشمندان معادله

و اتم [ راه بين ستارگان يمـوقعيت نهايـت]،، در وسـط دو عـالم بـي تـر تي صـحيحو به عبارها

و كوچك را مطالعه كند، تواند به هر دو سو بنگرد مساعد اشغال كرده است. او مي ، بزرگ

، نظريه هايي رياضي آفريده است كـه از هـر دو سـو بـه وراي حـدو با تحليلي بلند پروازانه

ج. ديويس، دانستني» روند ديد مي  ). 152هاي اعداد بزرگ،(فيليپ

و واقع رابطه، نتيجهدان با توجه به اين اين رياضي از اي معنوي بينانه از حقايق يافته شده

جهان گرفته تا موقعيت انسان بيچاره را در مركزيت قرار گرفتن براي عالم تثبيت كند. ولـي 

و كمتـرين از سوي ديگر، كوچك و ضـعف ترين توجهي به اوج عظمت دو حد وراي ديد

 . و ارقـامي نظيـر نتيجـه بودن انسان در برابر آن دو عالم نداشته اسـت و اعـداد همـين رابطـه

گـردد؛ حاصل از معادله مذكور، انسان عاقل را به حقايقي فراتر از اين حقيقت رهنمـون مـي 

و از ايـن  و ظرافـت خلقـت، و دقـت و نظـم كيهـان) (انسجام حقايقي همچون وحدت عالم

مي رهگذر نيز به خالقي بي و گردد كه چنـين نظـامي نهايت حكيم رهنمون را بـر پـا سـاخته

و سنجش تعبيه كرده است.  انسان ضعيفي را در مقام دستگاه مقياس

 شناسي اهداف قرآن از طرح مباحث كيهان

توان به اين نكته مهم پي برد كه قـرآن كتـاب هـدايت اسـتو با تأمل در آيات مختلف مي

حكيم بـراي نشـان هدف اصلي از فرو فرستادن آن، رهنموني انسان به سوي كمال است. خداوند 

و صراط مستقيم به انسان و هـر آنچـه هـا از روش دادن راه كمال هـاي گونـاگون اسـتفاده نمـوده

هاي گوناگون بيـان كـرده اسـت. گـاهي بـه ممكن است در اين راه به او كمك كند، به صورت

و گـاهي  و داستان، گاهي با استدالل عقلي، گاهي بـا بـرانگيختن فطـرتو وجـدان صورت قصه

مسن  اي علمي. در طرح مسائل علمي نيز اهداف خاصي را در نظر گرفته است:لهأيز با طرح
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ـ اثبات ناظم  يك

والنَّهارِ( واخْتالَف اللَّيلِ والْأَرضِ ماواتخَلْقِ الس في في الْبحرِ إِنَّ والْفُلْك الَّتي تَجرِى

وما أَنْزَلَ ال النَّاس نْفَعي موتها وبـثَّ فيهـا مـنِبما دعب ضالْأَر بِه من ماء فَأَحيا ماءنَ السم لّه

والْـأَرضِ لĤَيـات لقَـومٍ يعقلُـونَ ـماءنَ السـيخَّرِ بسابِ اْلمحالسو دابةٍ وتَصرِيف الرِّياحِ )كُلِّ
ز قطعاً در آفرينش آسمان«)؛ 164بقره/( و و كشـتى ها و روز و پى در پى آمدن شب هـايى مين

مى كه در دريا روان و اند، با آنچه به مردم سود و آبى كه خـدا از آسـمان فـرو فرسـتاده رساند

و از هرگونـه جنبـده  و با آن، زمين را پـس از مـردنش زنـده نمـوده اى در آن پراكنـده كـرده

و ابرهايى كـه ميـان آسـما(هم و زمـين مسـخّر اسـت، نشـانه چنين در) دگرگونى بادها هـايىن

 ». كنند هست، براى گروهى كه خردورزى مى

و ربوبيت الهي ـ اثبات توحيد  دو

بهجـةٍ( ذَات بِه حدائقَ َفأَنبتْنَا اءم ماءنَ السم وأَنزَلَ لَكُم ضالْأَرو اتماوخَلَقَ الس َأمنْ

تُنبِتُوا شَج مع اللَّـه بـلْ هـم قَـوم يعـدلُونَ ما كَانَ لَكُم أَن لهأَء  بلكـه«)؛60ــ61(نمـل/)رَها

(معبودان شما بهترند يا) كسى كه آسمان و بـراى شـما از آسـمان آيا و زمـين را آفريـد؟! ها

و به وسيله (قـدرتى)ى آن، باغ آبى فرو فرستاد و سرورانگيز رويانديم؛ بـراى شـما هايى زيبا

ــود كــه در ــاى خــتنب ــان[ه ــه،) بلكــه آن (ن ــا خداســت؟! ــودى ب ــا معب ــد. آي  ] آن را بروياني

».اند گروهى منحرف

ـ نشان دادن عظمت خداوند  سه

منيـراً( وقَمراً سرَاجاً فيها وجعلَ برُوجاً ماءي السف جعلَ ـته«)؛61(فرقـان/)تَبارك الَّذي خجس

آ  (خـدايى) كـه در و سـمان بـرج(و پايدار) است آن ـيد) و در آن، چـراغ (= خورش هـايى قـرار داد

».بخش قرار داد ماهى روشنى

و انسجام طبيعت ـ بيان نظم  چهار

تَرَى( طباقاً ما اتماوس عبس خَلَقَ من تَفَاوت فَارجِعِ الْبصرَ هـلْ الَّذي خَلْقِ الرَّحمنِ في

فُطُورٍتَرَى هـيچ.بندى شده آفريـدن) كسى كه هفت آسمان را طبقه(هما«؛)3/(ملك)من

(تناقض (خداى) گسترده تفاوتى پس ديده را برگردان؛ آيـا.بينى مهر نمى گونه) در آفرينش

».بينى؟! هيچ شكافى مى



و برهان نظم از نگاه قرآن  143/ نظام كيهاني

و تحقق حتمي آن ـ بيان امكان داشتن معاد  پنج

)اتماوخَلَقَ الس يرَوا أَنَّ اللَّه الَّذي لَم لَـىأَوع بِخَلْقهِـنَّ بِقَـادرٍ ـيعي لَمو ضالْأَرأَنو

علَىبلَىيحِيي الْموَتى إِنَّه َشي اند كه خـدايىو آيا اطالع نيافته«)؛33(احقاف/)ء قَديرٌ كُلِّ

و از آفـرينش آنهـا درمانـده نشـده اسـت، بـر زنـده كـردن كه آسمان و زمـين را آفريـده ها

[چرا] كه او بر هر چيزى تواناست مردگان ».تواناست؟! آرى؛

ـ تشويق به استفاده از طبيعت  شش

و ... و ترغيب به شكر گذاري ـ ياد آوري نعمت هاي الهي  هفت

و كيهان ص(مسترحمي، قرآن ).42ـ46شناسي،

و او را خليفـه به سخن ديگر، خداوند حكيم همه مخلوقات را بـه خـاطر انسـان آفريـد

د و آسمان برايش فراهم آورد تا خود و موهبت در زمين و همه گونه نعمت ر زمين قرار داد

و بندگي حق به كمال واقعي برسد؛ بنـابر و از طريق اطاعت آنكه او به معرفت حق نايل آيد

در مباحثاين، طرح  و كيهاني در قرآن كريم جنبـه آصـالي نـدارد، بلكـه بيـان آنهـا علمي

و تربيت  انسان است. راستاي تعليم

مي;آيت اهللا معرفت گاهي در تعـابير قـرآن بـه برخـي از اسـرار: نويسد در اين زمينه

الي سخن پروردگـار دارد كه از البه» تراوشي«طبيعت اشارت رفته است. اين اشارت حالت 

و هدف اصلي از سخن، بيان آن جهـت نبـوده اسـت. لـذا سر زده است وگر نه مقصود ذاتي

و به طور كامل بيان نگرديده است، زيـرا هـدف هيچ گاه در اي ن گونه اشارات درنگ نشده

و تنهـا نكتـهياصلي قرآن، ارا و معنـوي اسـت و تربيـت دينـي و تعليم ه رهنمودهاي هدايتي

و اشارات گذرا پي مي ).306(معرفت، علوم قرآني،» برند سنجان هستند كه به اين رموز

 نتيجه

و تعليم ، گرچـه علمـي اسـت،و تربيت است. اين كتاب آسـماني قرآن، كتاب هدايت

و آمـوختن دانـش ليكن نمي هـاي بشـري توان آن را كتاب علم ناميـد؛ يعنـي در صـدد بيـان

و طرح  و نجومي در قرآن نيز به منظور اهدافي همچون برهان نظم بـه مباحثنيست كيهاني

و عظمت خداوند مي و ربوبيت بش منظور اثبات يگانگي ر بتواند در پرتو آن به قـرب باشد تا

و كمال واقعي خود نايل آيد.  الهي
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