
نگاه انسان ها به اطرافشان نگاهی سریع و گذراست. به همین جهت در نگاه اول بسیاری چیزها از چشم ما دور می ماند، شگفتی های جهان آفرینش 

که بسیاری از آن ها درون وجود ماست، بخشی از دیدنی های این جهان زیبا است که ما معموالً از کنار آن ها بدون توجه می  گذریم.

مثاًل به آفرینش چشم های انسان نگاه کنید. چشم ها داخل گودی صورت قرار دارند تا با استخوان گونه، پیشانی و بینی از آن ها محافظت شود. 

اگر این حصار استخوانی، اطراف چشم را نگرفته بود هر ضربه ای به چشم می توانست انسان را برای همیشه از نعمت بینایی محروم کند. ابروها 

زیبایی بخش صورت هستند و عالوه بر آن مثل سایبان از تابش شدید نور به چشم جلوگیری می کنند و نمی  گذارند عرق پیشانی وارد چشم شود.

شگفتی  های چشم انسان باعث شده است که دانشمندان و مخترعان بزرگ، با الگوگرفتن از آن، موفق به ساخت دوربین ها، میکروسکوپ ها و 

تلسکوپ های دقیق شوند.

امیر مؤمنان علی )ع( در مورد آفرینش انسان می فرماید:

»از ]خلقت[ این انسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه می کند، با پاره ای گوشت سخن می  گوید و با چند استخوان ]ریز[ می شنود.«

ناظم دانا
این شگفتی های جهان هستی نشانه ی آن است که نظم این جهان بی هدف نیست. اگر انسان خوب به نظم شگفت انگیز جهان و تمامی مخلوقات 

بنگرد فقط به یک نتیجه خواهد رسید که این نظم شگفت انگیز قطعاً ناظمی داشته است و این ناظم کسی نیست جز خداوند دانا و مهربان.

هدف آفرینش

هدف از این آفرینش شگفت انگیز را حضرت علی )ع( در این سخن می فرماید: 

»خداوند تمام آن چه را که در زمین است برای شما آفریده است تا درباره ی آن ها بیندیشید و با استفاده از آن ها به بهشت راه یابید و خودتان 

را از عذاب دوزخ برهانید.«

خدای مهربان که از هر کس نیازهای ما را بهتر می داند، این جهان را طوری آفریده است که ما بتوانیم به بهترین شکل در آن زندگی کنیم. او 

به ما چشم داده است تا با دقت به نشانه های علم و قدرتش نگاه کنیم و به ما عقل داده است تا درباره ی آن چه می بینیم فکر کنیم و از دنیای 

پیرامون خود درس خداشناسی بیاموزیم.

او دنیا را پر از نعمت ها و زیبایی هایش کرده است تا بدانیم چه قدر ما را دوست دارد؛ پس ما نیز او را دوست بداریم و از او اطاعت کنیم. این همان 
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راهی است که نتیجه اش رسیدن به بهشت زیبای خداست.

سؤاالت درس اول

به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 1

 نتیجه ی نگریستن در نظم شگفت انگیز جهان چیست؟

 خداوند جهان را چگونه آفریده است؟

 ویژگی های خلقت چشم چیست؟

 چه راهی به بهشت منتهی خواهد شد؟

 با توجه به سخن حضرت علی )ع(، توضیح دهید که هدف آفرینش چیست؟

جاهای خالی را با کلمه یا کلمه های مناسب پر کنید. 2

 خداوند این جهان را طوری آفریده تا بتوانیم ............... در آن زندگی کنیم.

 خداوند به ما ............... داده است تا با دقت به نشانه های علم و قدرتش ............... .

 نتیجه ی ............... رسیدن به ............... است.

 ممکن نیست خدای ............... و ............... این جهان زیبا و شگفت انگیز را ............... و ............... آفریده باشد.

 ابروها عالوه بر این که باعث زیبایی هستند، مانند ............... از تابش نور به چشم جلوگیری می کنند.

 از خلقت این انسان باید تعجب کرد که با ............... نگاه می کند و با ............... سخن می  گوید.

نادرست 3 درست درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.  

 خدا دنیا را پر از نعمت کرده تا بدانیم چه قدر ما را دوست دارد.  

 نتیجه ی اطاعت، خداشناسی است.  

 خدای مهربان بهتر از همه نیازهای ما را می داند.  

 شگفتی جهان بیانگر هدف خلقت است.  

 چشم انسان الگوی دوربین و میکروسکوپ است.  

 ناظم جهان خداوند دانا و تواناست.  

گزینه ی درست را انتخاب کنید. 4

 این سخن از کیست؟ »خداوند تمام آن چه را که در زمین است برای شما آفریده است تا درباره ی آن ها بیندیشید.«

 پیامبر اکرم )ص(  امام علی )ع(  امام حسن )ع(  امام حسین )ع(

 امام علی )ع( درباره ی آفرینش انسان می فرماید: »انسان با ............... نگاه می کند، با ............... سخن می گوید و با............... می شنود.«

 تکه ای چربی ـ پاره ای گوشت ـ چند استخوان  پاره ای گوشت ـ تکه ای چربی ـ چند استخوان

 چند استخوان ـ تکه ای چربی ـ پاره ای گوشت  تکه ای چربی ـ چند استخوان ـ پاره ای گوشت

پیام هاى آسمان  هشتم.ماجراهاى من ودرسام
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 از دقت در نظم شگفت انگیز جهان به چه چیزی پی خواهیم برد؟

 هدف جهان  ناظم جهان  عظمت جهان  خلقت جهان

 انسان با چه چیزی می تواند درس خداشناسی بیاموزد؟

 چشم خود و نگریستن  عقل خود و اندیشیدن  اطاعت از خداوند  نگاه به قدرت خداوند

حدیث زیر را کامل کنید.. 5

خداوند تمام آن چه را که در زمین است ............... تا درباره ی آن ها بیندیشید و با استفاده از آن ها ............... و خودتان را از ............... .

پاسخ سؤاالت درس اول

1 
 این است که این نظم شگفت انگیز و بی نظیر، قطعاً ناظمی داشته است و این ناظم کسی جز خداوند دانا و مهربان نیست.

 خداوند این جهان را طوری آفریده است که ما بتوانیم به بهترین شکل در آن زندگی کنیم.

 چشم ها داخل گودی صورت قرار دارند تا با استخوان های گونه، پیشانی و بینی از آن ها محافظت شود.

 دوست داشتن و اطاعت از خداوند راهی است که نتیجه اش به بهشت زیبای خداوند می رسد.

 حضرت علی )ع(، هدف از آفرینش جهان را در این می داند که ما درباره ی خلقت بیندیشیم و با استفاده از نعمت ها، به بهشت راه پیدا کنیم  

و از دوزخ رهایی یابیم.

2 
 به بهترین شکل   چشم ـ نگاه کنیم

ـ بی هدف ـ بیهوده  ـ حکیم   اطاعت از خدا ـ بهشت   دانا 

 سایبان   تکه ای چربی ـ پاره ای گوشت

3 
 درست   نادرست 

 درست   نادرست

 درست   درست

4 
 گزینه ی    گزینه ی 

 گزینه ی    گزینه ی 

5 
برای شما آفریده است ـ به بهشت راه یابید ـ  عذاب دوزخ برهانید

درساول.آفرینششگفتانگیز
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