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درس پنجم  :فلسفه خلقت چیست ؟
چرا آفریده شده ام ؟
از کجا آمده ام ؟
چه باید بکنم و کجا خواهم رفت ؟
پاسخ اجمالی :
انسان در خلقت و آفرینش خود نقشی نداشته است و خداوند که خالق و مالک این جهان است با
اراده خود او را آفریده است پس سؤال در باره این که چرا خدا مارا آفرید سوال بی جا و بی
پاسخی است ؟اما اینکه بدانیم از کجا آمده ایم ؟ هدف از خلقتمان چه بوده است و چه باید بکنیم
و پایان کار ما چه می شود حق ما انسانها است و خداوند علیم حکیم به تمام این سواالت در طول
تاریخ بوسیله پیامبرانش جواب مورد نیاز انسان را مشخص کرده و در زمان ما این پاسخها به طور
کامل در قرآن کریم مشخص شده است  .راه رسیدن به حیات طیبه و زندگی سعادتمندانه در دنیا
و آخرت برایمان روشن نموده است  .ما هستیم که باید با شناخت این راه و مدیریت صحیح به این
زندگی با سعادت برسیم .
خود شناسی و خدا شناسی وظیفه هر انسانی است و و به فرمایش امام صادق علیه السالم بر هر
مسلمانی واجب است که جواب این سوالها (سوالهای فوق ) را به دست آورد .
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رجوع به آیات نورانی قرآن کریم
-1

سوره کهف – آیه  -51آفرینش فقط به خدا مربوط است و بس
خلْقَ َأنْفُسِهِمْ وَمَا کُنْتُ ُمتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُدًا ﴿﴾51
ض َولَا َ
مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْ َأرْ ِ

آنها را نه در آفرینش آسمانها و زمین شاهد ساختم و نه در آفرینش خودشان ،و من آن نیستم

که گمراه کنندگان را دستیار خود گیرم.
این آیه اشاره به داستان سرپیچی شیطان از سجده بر آدم دارد و پاسخ ابلیس و همه
پیروان اوست که آنها نقشی در آفرینش خود نداشته اند که حاال ادعای برتری بر
دیگران می کنند .
امروزه هم مشاهده می کنیم که بسیاری از ثروتمندان  .صاحبان علم و قدرت و ...
خود را برتر از دیگران می دانند و ریشه نژاد پرستی هم در همین طرز تفکر است .
پاسخ این سؤال که چرا اصال آفریده شده ام و چرا این گونه و  ....آفریده شده ام
معلوم است  .طبق این آیه آفرینش مخصوص خداست و مخلوق هیچ نقشی در
آفرینش خود ندارد .
-2

سوره لقمان آیه  -20در باره کارخدا مجادله ممنوع
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا کِتَابٍ مُنِیرٍ ﴿﴾20

بعضی از مردم بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنی در باره خدا مجادله
میکنند.
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سوره لیل آیات  5تا  - 10وظیفه ما چیست ؟
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿﴾5اما آن کس که (در راه خدا) انفاق کند و
پرهیزگاری پیش گیرد.
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿﴾۶و جزای نیك (الهی) را تصدیق کند.
فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرَى ﴿﴾۷ما او را در مسیر آسانی قرار میدهیم.
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿﴾۸اما کسی که بخل ورزد و از این طریق بی نیازی
طلبد.
وَکَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿﴾۹و پاداش نیك (الهی) را تکذیب کند.
فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿﴾10ما به زودی او را در مسیر دشواری قرار میدهیم.

-4

سوره طه آیات 124تا  -12۶عاقبت فراموشی از یاد خدا
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى ﴿﴾124
و هر کس از یاد من رویگردان شود زندگی تنگ (و سختی) خواهد داشت،
و روز قیامت او را نابینا محشور می کنیم.
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَى وَقَدْ کُنْتُ بَصِیرًا ﴿﴾125
می گوید :پروردگارا! چرامرا نابینا محشور کردی ؟ من که بینا بودم!
ذ ِلكَ الْیَوْمَ تُنْسَى ﴿﴾12۶
قَالَ کَذَلِكَ أَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَهَا وَکَ َ
میفرماید :این بخاطر آن است که آیات من به تو رسید و آنها را فراموش
کردی .امروز نیز تو فراموش خواهی شد!
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سوره نحل آیه  – ۹۷حیات طیبه چگونه به دست می آید

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ ﴿﴾۹۷
هر کس عمل صالح انجام دهد ،در حالی که مؤ من است ،خواه مرد باشد یا زن ،به
او حیات پاکیزه می بخشیم ،و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام دادند
خواهیم داد.
عمل صالح همراه با ایمان = حیات طیبه
به طور کلی هدف از آفرینش انسان قرار گرفتن در مسیر ایمان و انجام اعمال
صالحه و رسیدن به حیات طیبه است که سرانجام آن تقرّب به درگاه خدا و رسیدن
به بهترین پاداشها و بهشت برین می باشد .
یك خاطره از ابراهیم (ع) و مهمان او
ابراهیم (ع) می دانست که حدا از سفره ای که دستهای زیادی در آن برود خرسند است  .مهمان او امروز
نیامده بود  .راهی بازار شد و جوانی را پیدا کرد و فرمود تو امروز مهمان سفره مائی و اورا سر سفره خود
حاضر کرد  .قبل از اینکه سفره حاضر شود  .ابراهیم (ع) به او گفت  :چه می گویی که این عالم بگردد و
گرداننده ای در کار نباشد ؟ جوان گفت  .اینك عالم می گردد و گرداننده ای هم در کار نیست  .تا اینکه
بجثها به طول انجامید و جوان سفره را ترک کرد و گفت جاال تو می خواهی یك وعده غذا به من بدهی .
درس توحید می دهی .
در این میان به ابراهیم عتاب شد که تو به خاطر یك وعده غذا این همه از بنده ما پرس و جو می کنی  .من
 25سال است که به او آب و نان می دهم .یکبار نام مرا نبرده است .ای ابراهیم باید اورا سر سفره برگردانی .
ابراهیم به بازار رفت و با التماس زیاد آن جوان را به خانه باز گرداند  .جوان گفت من غذا را شروع نمی کنم
تا به من بگویی چه چیز باعث شد به میهمانی من اصرار ورزی .
ابراهیم علیه السالم قضیه فرمان خدا را برایش بازگو کرد  .جوان سخت منقلب شد و گفت ای ابراهیم تورا
سوگند می دهم که مرا با خدایت آشنا گردان و او از موحدان ابراهیمی شد .
درسی که از این داستان می گیریم چیست ؟

تفسیر موضوعی زندگی با قرآن

5

سواالت این درس ؟
 -1موضوع اصلی آیه  51سوره کهف چیست ؟
 -2پیام آیه  20سوره لقمان برای ما چیست ؟
 -3برابر آیات  5تا  10سوره لیل چه چیزهایی باعث می شود که انسان درمسیر آسانی قرار گیر د و چه
جیزهایی مسیر زندگی را سخت می کند ؟
 -4فراموشی از یاد خدا چه عاقبتی برای انسان دارد ؟
 -5طبق آیه  ۹۷سوره نحل چگونه می توان به حیات طیبه دست یافت ؟
 -۶داستان حضرت ابراهیم علیه السالم و میهمانش چه درسی برای ما دارد ؟
 -۷به طور کلی هدف از آفرینش انسان چیست ؟

