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هدف از نوشتن اين كتاب اين است كه شما خوانند گان عزيز بدانيد براي چه آفريده شديد و هدف از 

ه اين يكي از سواالتي بود كه تا چند وقت قبل ذهن من را درگير خود آفرينش خداوند چه بوده؟ ، از آنجاي ك

كرده بود  پس از رسيدن به جواب تصميم گرفتم كه جواب اين سوال را به صورت يك كتاب به رشته تحرير 
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  نامه  مناجات
  

. شكرگذارم همه لحظات خوشي را كه برايم رقم زده اي ... مهربانم ... پروردگارم ...  خداي خوبم

لحظاتي كه به مذاقم دشوار است اما مي دانم كه مرحله اي است براي تعالي من شاكرم تمام 

... خوب من ... شكر گذارم براي صبري كه در پذيرفتن اين لحظات به من عطا مي كني ... 

ممنونم از همه آنچه كه . ممنونم از آنچه سر راهم قرار مي دهي تا ببينم و بشنوم و بخواهم 

تو را . آنچه از خواسته ام كه با همه بزرگي و محبتت اجابت مي كني  برايم مي خواهي و همه

هاي تازه  ستايش مي كنم و سپاس مي گويم براي توجه و عنايتي كه به ما داري و براي پنجره

مي دانم كه شكر گذاري من هيچ گاه شايسته عنايات   .اي كه به سوي ما و زندگيمان مي گشايي 

اما باز تو را شكرگذارم كه شكرگذاريت را بر زبانم جاري مي ... هد بود و نعمتهاي بي كران تو نخوا

مرا ياري كن تا ... سازي و باز شاكرم كه زباني به من دادي تا وسيله اي براي شكرگذاريت شود 

  ...همواره شكرگذار باشم 

  

  آمين يا رب العالمين

  

  

  



فلسفه آفرينش توجه كنيم تا به اهميت اين  قبل از شروع كتاب بهتر است به چند سخن از بزرگان در مورد

  ...موضوع و اين كه اين موضوع مشغله فكري خيلي از بزرگان بود پي ببريم

 : مولوي  گفتة به

   خويشتنم  دل  از احوال  چرا غافل  كه سخنم  شب  و همه  است  اين  روزها فكر من

  ساختنم  از اين  مراد وي  بودست  يا چه ، مرا  ساخت  سبب  كزچه  عجب  سخت  ام مانده

   وطنم  آخر ننمايي  روم كجا مي  به،  بود  بهر چه  ، آمدنم ام از كجا آمده

 .كند مي  سفارش  خود چنين  مريدان  نيز به  تبريزي  شمس

  ين؟ و ا از كجاست  من  ؟ و اصل روم كجامي  و به  آمدم  چه  ؟ و به جوهرم  و چه  كيم  من  كه  باش  در بند آن«

  ؟ دارم  چه به  ؟ و روي ام در چه  ساعت

 . است كرده  مطرح  صورت  اين  را به  از راز هستي  سوال  ارسطو نيز ضرورت

  مقدس  آل ايده  آن  و چيست  است  خواهد بداند از كجاآمده نمي  كه  است  برخاسته  مبارزه  با خود به  كس  آن«

  .»نمايد  تربيت  آل ايده  آن  هب  رسيدن خود را براي  نفس  بايستي  كه

  

  

  

  



  فلسفه آفرينش از ديدگاه قران

قرآن مجيد كتاب زندگي و نسخه تكامل و سعادت آدمي است؛ بنابراين بجا و ضروري است سوال هاي 

يكي از سوال هاي مهمي كه همواره براي انسان . اساسي زندگي از ديدگاه قرآن بررسي و جواب داده شود

فلسفه آفرينش است كه يك سوال ريشه دار و اساسي است و بشر همواره مي خواسته  مطرح بوده و هست

بداند براي چه آفريده شده است و هدف از زندگي چيست؟ وقتي به قرآن مجيد مراجعه مي كنيم چند دسته 

  .از آيات پاسخ سوال ما هستند كه در اين نوشتار مورد بررسي قرار خواهند گرفت

     

عبادت به  >صحاح<و  >قاموس<ز ماده عبادت به معني اطاعت است؛ در كتب لغت از جمله ا >يعبدون<     

معناي طاعت معنا شده است؛ مصباح اللغه آن را به معني خضوع و انقياد گرفته است؛ در كتاب شريف التحقيق 

اطاعت مي باشد؛  همراه با اصل در ماده آن، نهايت تذلل در قبال موال: في كلمات القرآن المجيد مي خوانيم

عبادت به عنوان . بنابراين نتيجه مي گيريم معناي عبادت، اظهار خضوع و ذّلت همراه با فرمانبرداري است

فلسفه خلقت انسان براي تكامل و نزديكي به خداي متعال كه كمال مطلق است مي باشد؛ بنابراين عبادت راه و 

ي و غايه الغايات باشد بلكه هدف مقدمي است و چون راه وسيله است براي رسيدن به كمال نه اينكه هدف نهاي

نزديك شدن به كمال مطلق فقط يكي است و آن همان خط مستقيم است، لذا فرمود فقط براي عبادت خلق 

فرمود صراط مستقيم عبادت خداست؛ راه فقط يكي است و آن هم طريق عبادت و  >يس<كردم و در سوره 

  . بندگي خداست

       

       
    



  غفلت اكثريت  

 

سوال مي شود چرا اكثر جن و  >وَلَقد ذَراَنا لجهنم كَثيرًا منَ الجنّ واالنس<: در سوره اعراف مي فرمايد     

بوده و انس به جهنم مي روند؟ چرا اكثريت دنبال غرض اصلي نيستند؟ مگر نه اين است كه خداجويي فطري 

َفاَقم وجهك للدين <: كما اين كه مي فرمايد )كتاب اثبات خداوند برهان فطرت رجوع به(دين مطابق فطرت آدمي است

س الَ يعلَمون؛ پس حنيًفا فطرَت اللَّه الَّتي فََطرَ النَّاس علَيها الَ تَبديلَ لَخلق اللَّه ذَلك الدين القَيم و لَـكنَّ اَكَثرَ النَّا

هستي اين سرشتي است كه خدا مردم را بر آن  رو سوي دين حق كن در حالي كه ثابت و استوار بر آن

  >.آفريده، دگرگوني در آفرينش الهي نيست اين است آيين استوار ولي اكثر مردم نمي دانند

           

حركت در مسير كمال و غرض اصلي منوط به شناخت و تصديق مطلوبيت آن است؛ اما چون : جواب     

هر . سيدن به آن را درك نمي كنند؛ لذا در صدد آن بر نمي آينداكثريت كمال حقيقي را نمي شناسند و لذت ر

چند يك امر فطري است؛ اما نياز به بيداري و توجه دارد و در اكثر مردم نيازمند راهنمايي و بيدار كردن است 

ا تا اين كه بخواهند عهد فطري او ر<: بيدار كردن فطرت آدمي است) ع(كما اين كه يكي از وظايف انبياي الهي

گرچه نقش انساني مفطور به ) ره(به قول حضرت امام  >.ادا كنند و نعمت فراموش شده او را به يادشان آورند

توحيد است اما در اول و شروع زندگي با تمايالت نفسانيه و شهوات حيوانيه نشو و نمو مي كند و اگر انسان 

يه در او بروز نمي كند و انوار فطري يك از معارف اله خود را تربيت نكند غرق در حيوانيت شده و هيچ

بنابراين انس بيشتر با ماديات و اعتبارات انسان را از فطرت الهي خود غافل مي نمايد و اثر . خاموش مي شود

حال ممكن است اين سوال مطرح شود كه چرا خداي متعال اين غرايز . اين غفلت راه جهنم را مي پيمايد

  قرار داده است و به طوري كه اكثريت را از هدف اصلي باز داشته است؟حيواني و مادي را در نهاد آدمي 



       

       

در جواب به اين سوال توجه به دو نكته در مورد كمال انسان الزم مي باشد؛ نكته اول اينكه ارزش كمال      

ن طي مسير كمال انسان به اختياري بودن آن است و سرّ اينكه مي تواند از مالئكه سبقت گيرد همين مختار بود

است و الزمه اختيار و انتخاب، وجود راه ها، كشش ها و انگيزه هاي مختلف است و اگر آدمي فقط يك گرايش 

مي داشت و آن هم كشش به سوي خداي متعال، ديگر نمي توانست انتخابگر باشد و حال آنكه خصيصه و 

هايي در جهت مخالف عبادت و بندگي هم  امتياز اصلي انسان اختيار اوست؛ بنابراين ضرورت دارد تا كشش

  .در او باشد تا خود يك طرف را انتخاب نموده و حركت نمايد

       

نكته دوم، كمال انسان تدريجي و داراي مراحل است؛ يعني در طول زمان به تدريج بايد كسب نمود،       

ا انتخاب و طي همه مراحل مرحله به مرحله پيش رفت و در همه مراحل از قدرت اختيار برخوردار است ت

  . آزادانه و با اراده و خواست او باشد

       

با توجه به اين دو نكته راز وجود گرايش هاي طبيعي و دنيايي در نهاد آدمي آشكار مي گردد؛ زيرا          

. فرض اين است كه انسان انتخابگر باشد و الزمه آن وجود كشش هاي متفاوت است تا راه ها متعدد گردد

همچنين رسيدن به كمال تدريجي در اثر گذشت زمان است؛ لذا اول انسان بايد بتواند در اين دنيا چند صباحي 

. روزگار بگذراند تا زمينه تكامل او فراهم گردد و زندگي دنيايي نيازمند اسباب، وسايل و شرايط ويژه اي است

نمودن اين اسباب و وسايل؛ لذا وجود آنها  غرايز و ميل هاي طبيعي انگيزه هايي هستند براي تهيه و فراهم

. براي ادامه حيات ضروري است و بدون آنها حياتي نخواهد بود تا انسان در سايه آن راه خود را انتخاب نمايد

  . ساز امتحان آدمي نيز مي باشد به عالوه اين ميل ها زمينه



    

يكي براي حفظ موجوديت و زندگي <: ودپس گرايش هاي انسان را مي توان به دو شاخه كلي تقسيم نم     

غايت اولي بقاي انسان در دنيا و غايت دومي . انسان در دنيا و دومي براي كسب كمال و طي مسير اصلي

   >.رسيدن به كمال و رحمت بيكران الهي است

       

. ت رساندن استشاخه اول خود به خود به فعليت مي رسد اما قسم دوم نيازمند توجه، تقويت و به فعلي         

عده اي در اثر اشتغال زياد به قسم اول، از قسم دوم غافل مانده و از كمال و رحمت محروم مي شوند و در 

  . نتيجه رستگار نمي شوند

  

  امتحان   

       

هو الَّذي َخَلقَ <: بيان مي فرمايد دسته ديگري از آيات قرآن كريم فلسفه خلقت انسان را امتحان و ابتال

وات و االَرض في ستَّه اَيام و َكانَ عرشه عَلي الماء ليبلوكم اَيكم اَحسن عمالً؛ و او كسي است كه آسمان ها السمـ

شما ) به خاطر اينكه(او بر آب قرار داشت تا ) و حكومت(آفريد و عرش ) شش دوره(و زمين را در شش روز 

  >.يدرا بيازمايد كه كدام يك از حيث عمل بهترين هست

           

الَّذي َخلَقَ الموت و الحيوه ليبلوكم اَيكم اَحسن عمالً و هو العزيز الَغفور؛ كسي كه مرگ و زندگي را <     

در اين دو آيه  >.آفريد تا شما را بيازمايد كه كدامين عمل بهتري داريد و او شكست ناپذير و بخشنده است

حتي قرآن كريم نعمات و زيبايي هاي زميني را هم به خاطر . بيان شده استعلت آفرينش امتحان انسان ها 



انَّا جعلَنا ما عَلي االَرض زينَهً لَّها لَنبلوهم اَيهم اَحسن عمال؛ <: امتحان خلق فرموده است كما اينكه مي فرمايد

نچه روي زمين است آرايش و زينتي براي آن قرار داديم تا انسان ها را بيازماييم كه كداميك همانا ما هر آ

       دبهترين عمل را دار

  منظور از امتحان چيست؟

همان امتحان و آزمون است، و امتحان گاه به خير است و گاه به شر و مصيبت و هر آنچه  و بال منظور از ابتال

خواهد بود و امتحان حضرت حق يعني همين امتياز واقعي  د را آزمايش كند بالخداي متعال با آن بندگان خو

  . بشر از يكديگر است؛ پس نتيجه آزمايش الهي جدا شدن شقي از سعيد است

يكي اينكه براي كسب علم و رفع جهل باشد؛ يعني امتحان گيرنده : غرض از امتحان چند چيز مي تواند باشد

اين غرض در مورد امتحان الهي صادق نيست؛ زيرا عالم به . كسب آگاهي نمايدمي خواهد به وسيله امتحان 

انَّ اللَّه عليم بذَات الصدور؛ همانا خدا به راز درون سينه ها <همه چيز است و نيازي به كسب علم ندارد؛ 

 >.ان مي دارند، مي داندَ االَعين و ما تخفي الصدور؛ خيانت چشم ها و آنچه دل ها پنه`يعَلم خائنَه>. <داناست

گاهي هم امتحان براي رفع جهل نبوده بلكه براي تقويت و به فعليت رساندن استعداد است؛ يعني امتحان 

گيرنده مي خواهد به اين وسيله قوه و استعدادهاي نهفته را به فعليت رسانده و آشكار نمايد؛ بنابراين مي توان 

ي افعال اختياري است تا آنچه پنهان است آشكار گردد و استعداد گفت اصل آزمايش، فراهم نمودن زمينه برا

خداوند كه به وسيله . پرورش يابد؛ يعني امتحان زمينه اي مي شود براي از قوه به فعل رساندن و تكميل نمودن

ق آن بالها و سختي ها انسان ها را امتحان مي كند براي اين است كه در پرتو باليا هر كسي را به كمالي كه الي

ابتالئات الهي تمريناتي براي پرورش و تقويت . است برساند و هر يك از اين مسائل جنبه اي از فرد را مي سازد

  . روح آدمي است لذا كساني كه استعداد ظرفيت و توان بيشتري دارند سهم بيشتري از باليا را دارند



ي است نه اقامتگاه ابدي و التذاذي؛ لذا هر بنابراين دنيا همچون مدرسه و باشگاهي، گذرگاه آموزشي و پرورش 

اندازه انسان در اين سراي به دنبال لذات و خوشگذراني باشد به همان مقدار از هدف اصلي و كمال حقيقي دور 

طبق آيات و . خواهد ماند و در مقابل تحمل سختي ها به خاطر خدا، سعادت انسان را دربر خواهد داشت

و آزمايش علت آفرينش مي باشد؛ اما همانطور كه گذشت و علت آفرينش فقط  احاديثي كه بيان شد امتحان

و ما َخَلقت الجنَّ و االنس االَّ <اين آيات و روايات چگونه با حصر آيه شريفه . عبادت حضرت حق بيان شد

  قابل جمع است؟ >ليعبدون

ور از مراحل مختلف تعبد و بندگي امتحان جزئي از عبادت و اطاعت است؛ معيار سنجش و مالك ارتقا و عب 

با امتحان ميزان تعبد مشخص و نمايان مي شود و امتحان هاي كوچكتر انسان را براي . امتحان و ابتالاست

همانطور كه بيان شد منظور از عبادت در . امتحان هاي سخت تر و مراحل باالتر طاعت آماده و مستعد مي كند

راه با خضوع است و داراي مراحل و مراتبي است و تسليم و انقياد در برابر آيه شريفه فرمانبرداري و انقياد هم

بنابراين امتحان هم نمي تواند علت . قضاي الهي و امتحانات سخت نشانه مراحل باالي طاعت و بندگي است

  . نهايي آفرينش باشد و همچون عبادت وسيله و مسير و مقدمه كمال مي باشد

     خالفت و جانشيني

مربوط به خالفت آدم در سوره مباركه بقره چنين به دست مي آيد كه غرض از خلقت انسان خالفت  ز آياتا

و جانشيني خداي متعال است و چون خداي سبحان مي خواست جانشيني در زمين داشته باشد انسان را آفريد 

>َقالوا اََتجع ًاعل في االَرض َخليفَهانّي ج لَـئكَهللم كباذ َقالَ ر َنحن و و ماءسفك الدي ا ون يفسد فيها مل فيه

نسبح بحمدك و نقَدس َلك َقالَ انّي اَعَلم ما الَ تَعلَمون؛ و هنگامي كه پروردگارت به مالئكه فرمود همانا من در 

ن مي آيا در زمين كسي كه در آن فساد مي كند و خو<: گفتند) قرار دهنده ام(زمين جانشيني قرار مي دهم 



فرمود همانا من چيزي را كه شما نمي . ريزد قرار مي دهي؟ و حال آنكه ما تسبيح و حمد و تقديس تو مي كنيم

   >.دانيد مي دانم

بنابراين آيه شريفه فلسفه آفرينش انسان جانشيني خداست و چون خدا مي خواست خليفه اي داشته باشد  

  . آدم را خلق فرمود

داللت  >... اَتجعل فيها من يفسد فيها<ر خالفت بر حضرت آدم ندارد بلكه جمله اين آيات داللتي بر انحصا 

آدم <: مي كند كه خالفت منحصر در آدم عليهالسالم نيست؛ زيرا او معصوم بود و جا داشت خداوند بفرمايد

آدم خونريزي و افساد نمي كند در حالي كه خداوند افساد انسان را رد نكرد پس خالفت منحصر در حضرت 

البته اين بدين معني نيست كه همه انسان ها، بالفعل خليفه خدا باشند بلكه نوع انسان امكان و استعداد . نيست

خالفت را دارد و با كسب مالك هاي خالفت به چنين مقامي نائل مي شود و اين مالك آراستگي به علم اسما 

   >.بي نصيب هستنداست و كساني كه از آن بي بهره اند از خالفت الهي محروم و 

نشانه استمرار است و اين داللت مي كند كه خالفت  >انّي جاعل <همچنين بيان مطالب در قالب جمله اسميه 

مقطعي و مختص حضرت آدم نبوده است بلكه استمرار دارد و تا وقتي كه زمين و نظامي هست خليفه خدا هم 

  . وجود دارد

است خليفه اي داشته باشد؟ مگر او از زمين غايب است كه حال اين سوال مطرح مي شود كه چرا خدا خو

  بخواهد ديگري به جاي او و در غياب او جانشيني نمايد؟ 

جواب اين است كه او بر همه چيز محيط است و همه جا حضور دارد و نزديكترين چيز است بنابراين غيبتي  

ه باشد كه با اراده و اختيار خود در سايه مطرح نيست بلكه مشيت الهي بر اين تعلق گرفته است مخلوقي داشت

علم و تعبد اسما و صفات الهي را در خود پياده نمايد و اراده و خواست خود را در اراده حضرت حق فاني كند و 



متصل به درياي بيكران الهي گردد و كارهاي خدايي كند و خداي سبحان به مقتضاي كرم و رحمت خود خواسته 

ي نهايت خود به ديگران نيز عطا فرمايد و خالفت الهي نيز گامي در جهت تكامل است است از قدرت و كمال ب

  . و مرتبه برتري از سلوك است

و امتحان انسان را به خالفت الهي سوق مي دهد و متعبدترين، صابرترين و با ظرافت ترين ها به  عبادت و ابتال

  .) ع(نبيا، اوليا و اوصيا مراتب و مراحل باالي خالفت الهي بار مي يابند همچون ا

علت خلقت بيان شده اند به خاطر اين است كه آنها ) ع(اينك اگر در برخي روايات، حضرات معصومين 

بهترين امتحان ها را مي دهند و عالي ترين و كامل ترين عبادت از آنها صادر مي شود و لذا به معناي واقعي 

خالفت هر چند نتيجه و اثر عبادت و امتحان است اما نمي . ندكلمه خليفه اهللا و جانشينان تام حضرت حق هست

جا ندارد؛ اما در مورد خالفت نمي توان سوال كرد  >چرا<تواند غايت نهايي باشد چون در مورد غايت نهايي 

چرا خدا مي خواست خليفه داشته باشد؟ جواب اين است كه رحمت و فياضيت الهي كه عين ذات اوست اقتضا 

اينكه در سوره مباركه . ا بيشترين لطف و عنايت را داشته باشد و مقام خالفت عنايت رحماني استدارد كه خد

استفاده مي شود مشمول رحمت الهي شدن علت خلقت  >...االَّ من رحم ربك و لذَلك َخَلقَهم<: هود مي فرمايد

حق علت خلقت انسان است و انسان  بنابراين رحمانيت حضرت. است و اين را مي توان غايت الغايات گرفت

در غير اين . مادامي كه در جهت كسب رحمت الهي قدم برمي دارد در راستاي فلسفه خلقت گام برمي دارد

 .صورت در گمراهي و خسران است

 

  

  



  كامل بودن خداوند يكتا

ي داشته باشد در آخرين مطلب باال گفتيم كه اين رحمت خدا است كه خواست بر روي زمين خليفه و جانشين

  پس اين سوال پيش مي آيد كه خدا به انسان نياز داشته تا اثبات كند كه رحيم است؟

هدف مندى هميشه با نياز تالزم ندارد، بلكه به هر ميزان جواب خير است خداوند نيازي به انسان ندارد 

هاى  ين از ويژگى ها و نشانهكند و ا موجودى كامل تر و بى نيازتر باشد به رفع نياز ديگران بيشتر اقدام مى

  :براى آگاهى بيشتر در اين باره خوب است به مطالب زير توجه كنيد. موجود كامل و مهربان است

چرا روا نيست؟ براى اين كه اگر فاعل ناقص . درباره خدا اين سؤال روا نيست كه خدا هدفش از خلقت چه بود

دهد، بين اين فاعل و آن هدف كار  ارى را انجام مىباشد حتماً هدفى دارد كه براى رسيدن به آن هدف ك

اما اگر آن فاعل نامتناهى و كمال محض بود، كمبودى ندارد تا كارى . واسطه است، تا فاعل كمال خود را بازيابد

  .انجام دهد و بوسيله آن به مقصد برسد

. 8، آيه )14(؛ ابراهيم » جميعاً َفإِنَّ اللَّه َلَغني حميدإِنْ تَْكُفرُوا أَنُْتم و منْ في اْلأَرضِ «: در سوره ابراهيم فرمود

  .شود اگر همه مردم روى زمين كافر بشوند نقصى بر خدا وارد نيست و كمبودى براى خدا ايجاد نمى

سازد كه در آن سكونت  اى را مى دهند براى اين كه سودى ببرند، مثالً كسى خانه ها كارى را انجام مى بعضى

سازى در اينجا، سود بردن صاحب خانه  غرض از خانه. سازد كه بفروشد و از آن سود ببرد اى مى يا خانه كند

اش از راه حالل  گاه هدف از ساختن اين بنا سود بردن نيست، جود كردن است، مثل كسى كه وضع مالى. است

برد ولى جود  سودى نمىاو . سازد درست است، مسكن دارد و در عين حال براى دانشجويان خوابگاه مى

خواهد به جود و سخا كه يك كمال است برسد  كند، اگر اين كار را نكند ناقص است، سخا ندارد، چون مى مى

  .سازد خوابگاه مى



ذات . دهند تا جود كنند ها ناقصند كارى انجام مى دهند تا سود ببرند، بعضى ها ناقصند، كار انجام مى پس بعضى

و نه جهان را آفريد كه ) يك(ل است نه از قسم دوم، نه جهان را آفريد كه سودى ببرد اقدس اله نه از قسم او

كسى كه هستى محض و كمال . است» غَني عنِ اْلعالَمينَ«او . كه اگر نكرده بود ناقص بود معاذاللّه[جودى كند 

ن عين كمال است، جود و صرف است كمبودى ندارد تا كارى را انجام دهد و آن كمبود را رفع كند؛ بلكه چو

الهدف، منزّه از آن است كه هدف  او خودش هدف است و عين. گيرد كند و نشأت مى سخا از او ترشح مى

  داشته باشد
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