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آفرینش هستی و آدمی..
حکمت و بزرگداشت و
هدف
آیا شده روزی در باره آفرینش هستی
بیندیشی؟
از جمله قوی ترین مباحثی که به سوی ایمان فرا
می خوانند تفکر در آفرینش خدای بلند مرتبه است ،این
تفکر یقین انسان را می افزاید و عظمت و مقدار دانش و
حکمت اهلل تعالی را برای انسان آشکار می کند ،خداوند
بلند مرتبه آسمان ها و زمین را به حق و نه به باطل و بی
هدف آفریده است او هیچ چیز را بیهوده نیافریده است،
خدای بلند مرتبه می فرماید{:خداوند آسمانها و زمينرا

به حق ّ آفريد .بي گماندراين مايه عبرتيبراي مؤمنان
است }[سوره عنکبوت آیه ].44

ای خدای من
آن گاه که برخی ار عکس های
فضایی جدید را دیدم نخستین عکس
العمل من آن بود که فریاد زدم" :ای
خدای من ،کار کامال نتیجه داد .به
خدا که آن چیزی بسیار زیباست"

پول موردین

در این هستی چه تعداد از مخلوقات بی شمار وجود
دارد که غیر قابل حساب اند ،به نظر تو در آفرینش این
تعداد مخلوقات چه حکمتی وجود دارد؟
در هستی نشانه ها و آیاتی هست که قدرت و عظمت
خداوند بلند مرتبه را آشکار می کنند و دانش ،هر روز نشانه های تازه ای کشف می کند که
انسان را وا می دارد تا عظمت این خالق آفریننده ،صورت گر و با حکمت و صاحب عظمت
را با تمام وجود احساس کند.
اگر انسان به خوبی تامل کند و با ژرف اندیشی در این هستی و مخلوفات آن بنگرد کامال
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به این نتیجه خواهد رسید که این هستی در منتهای دقت و
ظرافت آفریده شده است ،آن را پروردگار حکیم ،قدیر و
علیم آفریده و به بهترین صورت آن را در آورده است.
و کافی است تا در این بیندیشیم که خداوند بلند مرتبه
تمام هستی را :آسمان ها ،ستارگان ،کهکشان ها و هر آنچه
در آن ها هست از زمین ما و غیره و آن چه در این زمین از
دریا ،خشکی ،کوه ،درخت و حیوان هست همگی را از هیچ
و عدم آفریده است ،تا مقدار قدرت و دانش و حکمت اهلل
تعالی را بدانیم ،خدای بلند مرتبه می فرماید{ :آيا كافران ننگريستهاند ک ه آسمانها و زمين

فروبسته بودند آن گاه آنها را باز گشوديم و هر چيز زنده را از آب پديد آورديم ،آيا ايمان
نميآورند! ()30
ودر زمين كوهها پديد آورديمکه [مبادا] آنانرا بجنباند ودر آنجا راههاي گشاده نهاديم
باشدکه آنان راه يابند ()31
و آسمانرا سقفي محفوظ قرار داديم و آناناز نشانههايآن رويگردانند ()32
ب و روز و خورشيد و ماهرا آفريد.هر يك [از ستارگان]در آسماني
و اوست كسيکه ش 
شناورند ([ })33سوره انبیاء آیات .]30-33

و آن گاه که آدم عاقل در آفرینش خداوند فکر می کند به یقین می داند که همه آن چه
در این هستی هست خدای خود را می پرستند؛ همه مخلوقات خداوند ،حمد و سپاس خدای
پاک و منزه را به جای می آورند ،خدای بلند مرتبه می فرماید{ :آنچهدر آسمانها و آنچهدر

زميناست خداوند فرمانرواي پاك پيروزمند فرزانهرابه پاكي ياد ميكند } [سوره جمعه آیه ]1
و به عظمت او سر فرود می آورند ،پروردگار ارجمند می فرماید{ :آيا نينديشيدهاي
خداونداستکههر كسدر آسمانها وهر كسدر زميناست و خورشيد و ماه و ستارگان و
كوهها و درختان و چهارپايان و بسيارياز مردمبراياو سجده ميكنند .و بسيارند [كسانيکه]
عذاب بر آنان تح ّقق يافته است .و هر که را خداوند خوار سازد ،گرامي دارندهاي ندارد .بي
گمان خداوندهر آنچه بخواهد ،ميكند } [سوره حج آیه ]18

و این چنین همه مخلوقات تسبیح خدای را می گویند و او را نیایش می کنند،
خدای بلند مرتبه می فرماید{ :آيا ندانستهاي که همه كساني که در آسمانها و زمين
هستند و مرغان بال گشاده خداوند را به پاكي ياد ميكنند! [خداوند] نيايش و تسبيح
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هر يك از آنان را دانسته است و خداوند به آنچه ميكنند داناست } [سوره نور آیه ،]41

و در نتیجه مومن می بیند که تمام هستی به مانند یک کاروان در مسیری واحد به سمت
پروردگار عالم روان است ،پس او نیز با این کاروان هماهنگ می شود و در این مسیر پر برکت
و پاکیزه همراه می شود .پس زندگی او گوارا و وجدانش آرام می گیرد.

"دیدن این منظره باید انسان را تغیر داده و او را وادارد
تا ارزش آفرینش خداوند و محبت او را بداند" او از
هستی سخن می گفت.

جیمس ایروین
فضا نورد

از دالیل الوهیت
"دیدن زمین از روی ماه توسط من یک
نگاه به درخشش قدرت معبود بود"

ادگار میشل

شیشمین نفری که بر سطح ماه قدم زد

بزرگداشت انسان توسط خداوند
"اسالم را که قانون اهلل است به شکل واضح در طبیعت
پیرامون خود مشاهده می کنیم :تنها به دستور خداوند کوه
ها و دریاها و ستارگان و سیارگان در مسیر خود روان
هستند ،آنها فرمانبردار امر و دستور اهلل ،خالق آنها هستند و
همه ذرات این هستی این چنین هستند -حتی جمادات -اما
انسان از این قاعده مستثنی است :خداوند به او آزادی و
اختیار داده است ،او می تواند تسلیم دستور و امر خداوند
شود یا اینکه برای خود قانونی درست کند و بر همان دینی
که به آن راضی است حرکت کند و متاسفانه در بیشتر
اوقات انسان راه دوم را اختیار نموده است".

-1هدایت و رهنمون شدن به
وحدانیت و یکتایی خداوند سبحان:

این هستی شگرف با هر چه در
آن هست از مخلوقات و شگفتی ها
بزرگترین شاهد بر عظمت قدرت اهلل
تعالی و کمال نوع آوری و ابداع او
است .و اگر بر چیزی داللت کند همانا
آن یکتایی پروردگار عز و جل است
و اینکه پروردگاری جز او و معبودی
غیر از او وجود ندارد ،خدای بلند مرتبه
می فرماید{ :و از نشانههايش آن است
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این است آفرینش خداوند

حکمت آفرینش این هستی عبارت است از:

که شما را از خاك آفريد .آن گاه شم ا
مردماني در زمين پراكنده شديد ()20
و از نشانههايش آن است که برايتان
از [جنس] خودتان همسراني آفريد تا
به آنها آرام گيريد و بين شما دوستي و مهرباني مقرر داشت .بي گمان در اين [كار] براي
گروهي که ميانديشند مايههاي عبرتي است ( )21و از نشانههايش آفرينش آسمانها و زمين
و گونهگوني زبانها و رنگهايتان است .بي گمان در اين [كار] براي دانشوران مايههاي عبرتي
است ( )22واز نشانههايش خفتنتاندر شب و روز و روزي جستنتاناز فضل اوست .بي گمان
در اين [كار] براي گروهي که گوش شنوا دارند مايههاي عبرتي هست ( )23و از نشانههاي
اوست که براي بيم و اميد برق را به شما مينماياند و از آسمان آبي نازل ميكند ،آن گاه از
خرم] ميگرداند .بي گمان در اين [كار] براي گروهي
آن زمين را پس از پژمردنش زنده [و ّ
که خرد ميورزند مايههاي عبرتياست ( )24واز نشانههاي اوستکه آسمان و زمينبه حكم
او [بر جاي] ميايستند .سپس چونبه صالييشمارااز زمين فراخواند ،ناگهانشما برانگيخته
ميشويد ( )25و هر آن كس که در آسمانها و زمين است ،از آن اوست .يكا يك [آنان]
فرمانپذيراو هستند ([ })26سوره روم آیات ]20-26

دیبورا بوتر

روزنامه نگار آمریکایی
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 -2رام کردن هستی برای انسان:

و خداوند سبحان می فرماید{ :بگو :ستايش خداي راست .و سالم بر آن بندگانش ک ه
[آنان]را برگزيدهاست .آيا خداوند بهتراست يا آنچه شرك ميآورند! ( )59نه بلكه [سؤال
اين است که] چه كسي آسمانها و زمينرا آفريده و برايتاناز آسمان آبي فرو فرستادهاست!آن
گاه بدان باغهايبا طراوت [و تازگي] رويانديم.شمارا نميرسيدکه درختانشرا برويانيد .آيا
معبوديغيراز خداوند هست! حق ّايناستکه آنان گروهي كجرو هستند ( )60نه بلكه [سؤال
ايناست که] چه كسي زمينرا قرارگاه گردانده ودر البهاليش جويباراني قرار داده و برايش
كوهها پديد آورده و بين دو دريا حجابي آفريده است! آيا با خداوند معبودي [ديگر] هست!
بلكه بيشترشان نميدانند ( )61نه بلكه [سؤال اين است که] چه كسي [دعاي شخص] درمانده
را ،چوناورا بخواند ،ميپذيرد و سختيرابر ميدارد وشمارا جانشينان زمين ميسازد! آيابا
خداوند معبود [ديگري] هست! اندكي پند ميپذيريد ( )62نه بلكه [پرسشايناست که] چه
كسيشمارادر تاريكيهايي بيابان و دريا رهنمون ميشود و چه كسي بادهارا پيشاز رحمتش
مژده آور ميفرستد! آيا با خداوند معبود [ديگري] هست! خداوند از آنچه شرك ميآورند،
برتراست ( )63نه بلكه [پرسشايناست که] چه كسي آفرينشرا آغاز ميكند ،سپسآنرا
[بار ديگر] باز ميگرداند! و چه كسي از آسمان و زمين به شما روزي ميدهد! آيا با خداوند
معبود [ديگري] هست .بگو:اگر راست ميگوييد ،دليلخودرا بياوريد[ })64( .سوره نمل آیات
].59-64
36

که در آسمانها و آنچه را که در زمين است همگ 
ي
را برايتاناز [لطف و آفرينشخود] مسخّ ر گرداند}.
[سوره جاثیه آیه ]13

و گفت آن که تعریف و مدح او بسیار ارجمند
است{ :خداوند كسي است که آسمانها و زمين را

آفريده است و از آسمان آبي فرو فرستاده است،
آن گاه با آن براي شما روزياي از [اقسام] ميوهها
برآورده و كشتيرا برايتان رام ساختهاستتابه حكم
اودر دريا روانباشد .و جويبارانرابرايشما مسخّ ر
گرداند ( )32و خورشيد و ماه را که پيوسته روانند
برايشما رام كرد .و شب و روزرا [نيز] برايتان مسخّ ر
گرداند ( )33وازهر چهازاو خواستيدبهشما داد و
اگر [بخواهيد] نعمت خداوند را بشماريد ،نميتوانيد
[همه] آن را بشماريد .بي گمان انسان ستمگر [و]
ناسپاساست ([ })34سوره ابراهیم آیات]32-34

از دالیل پیامبری
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خداوند انسان را از بندگی اشیاء و مادیات آزاد
کرده است و تمام اشیای این هستی و تمام آن چه
در آسمان ها و زمین است را رام و در تسخیر انسان
قرار داده است و این یک فضل و کرم از جانب
خداوند متعال به انسان است؛ این به هدف محقق
شدن آبادانی زمین و تکمیل شدن خالفت انسان
در زمین است و البته تکمیل شدن بندگی انسان
برای خداوند متعال .مسخر و رام کردن در اینجا به
دو معنی است :رام کردن به معنی شناختن خداوند
و فضل و کرم و بزرگی او و به معنی بزرگداشت
انسان و باال بردن ارزش و جایگاه او نسبت به چیزهای
مسخر شده؛ خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و آنچهرا

"محمد آن مرد درس ناخوانده که در یک
محیط جاهلی بزرگ شده بود ،چگونه
توانست تا آیات و معجزات این هستی
را آن چنان که قرآن توصیف می کند
بشناسد ،مواردی که حتی دانش جدید تا به
امروز سعی می کند تا آنها را کشف کند؟
پس حتما باید این کالم ،کالم خدای عز و
جل باشد".

دیبورا بوتر

روزنامه نگار آمریکایی
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 -3باشد تا به دیدار پروردگارتان یقین کنید:

ميكند ،سپس آن را باز ميگرداند و آن [باز گرداندن] بر
او آسانتراست } [سوره روم آیه ]27

بلکه آفرینش آسمان ها و زمین از آفرینش انسان
بزرگتر است ،خدای بلندمرتبه می فرماید{ :بي گمان

آفريدن آسمانها و زمين بزرگتراز آفرينش مردماست ،امّا
بيشتر مردم نميدانند } [سوره غافر آیه ] 57

حق یکی است
" اینکه به این آفرینش بنگری و به
خدا ایمان نیاوری از محاالت است..
همانا آن ایمان مرا بسیار قوی گرداند،
دوست دارم کلماتی را بیابم که این
منظره را توصیف کنند".

جان گلن

اولین فضا نورد
آمریکایی

و پروردگار که تعریف او بس ارجمند است می فرماید:

{خداوند كسي است که آسمانها را بي [هيچ] ستونهاي 
ي
که آنها را ببينيد ،برافراشت ،آن گاه بر عرش استيال يافت
و خورشيد و ماه را رام كرد .هر يك تا زماني معيّن روان
است .كار [هستي] را تدبير ميكند ،نشانهها را [به روشني]
بيان ميكندتاشمابه لقاي پروردگارتان يقين آوريد } [سوره رعد آیه ]2

تو کجای خلقت هستی
"این عکس مجموعه ای بسیار بزرگ از کهکشان ها است ،یکی از آنها یانقطه کوچکی ازآن
کهکشان راه شیری است که منظومه شمسی در آن قرار دارد ،در کهکشان ما بیش از ده
میلیارد خورشید وجود دارد و خورشید یک میلیون و چهارصد هزار بار بزرگتر از زمین است.
فرض کنیم که خانه تو پانصد متر مربع است زمین از خانه تو  1020144000000بار بزرگتر
است و خانه تو چند بار از تو بزرگتر است"؟
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آفرینش انسان و بزرگداشت
او.
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همانا در آفرینش آسمان
ها و زمین -و نه فقط آفرینش
نوع آدمی -دلیلی واضح بر
برانگیخته شدن و رستاخیز بعد
از مرگ است ،آیا بازگرداندن
مخلوقات از آفرینش نخستین ساده تر نیست؟ خدای بلند
مرتبه می فرماید{ :و اوست كسي که آفرينش را آغاز

"بزرگترین ستاره کشف شده تا به حالMajoris
 Cansاست که از ما پنج هزار سال نوری فاصله دارد
و از خورشید  9261000000برابر بزرگتر است :یعنی نه
میلیارد و  261میلیون بار!! در حالی که خورشید 1300000
بار بزرگتر از زمین است"!!

با وجود بزرگی و عظمت این هستی
و آسمان ها و زمین ،خداوند همه آن ها
را رام انسان ساخته است و همه را در اختیار او قرار داده است{ :و آنچه را که در آسمانها و

آنچهراکه{در زميناست همگيرا برايتاناز [لطف و آفرينشخود] مسخّ ر گرداند[ }.سوره
جاثیه آیه ]13

و این به جهت بزرگداشت و برتری او بر دیگر مخلوقات است ،خدای بلند مرتبه می
فرماید{ :وبه راستي فرزندان آدمرا گرامي داشتيم ودر بيابان و دريا آنانرا [بر مركب وغير

آن] سوار كرديم واز پاكيزههابه آنان روزي داديم و آنانرابر بسيارياز آفريدگان خويش
چنانکه بايد برتري داديم } [سوره اسراء آیه ]70

پس خداوند انسان را آفرید و ما را از داستان آفرینش آدم و بزرگداشت او و سپس
فرستادن او از بهشت بر روی زمین به سبب وسوسه شیطان و ارتکاب گناه توسط او و آن گاه
توبه و بازگشت اش به سوی پروردگار آگاه ساخت  ،خداوند سبحان می فرماید{ :وشمارا

آفريديم،آن گاهبهشما صورت [و سامان] بخشيديم،آن گاهبه فرشتگان گفتيمکهبراي آد م
سجده كنيد.پس [همه] سجده كردند مگر ابليس.کهاز سجده كنندگان نبود ([ )11خداوند]
فرمود :چه چيزي تورا هنگاميکهبه تو فرمان دادماز آنكه سجده كني باز داشت!گفت:من
ازاو بهترم .مرااز آتش آفريدهاي واورااز گل آفريدهاي ()12گفت:پسا ز آنجا فرود آي،
چراکه تورا روا نيستکهدرآن كبر ورزي،پس بيرون شو ،بي گمان تو خرد و خواري ()13
گفت :تا روزي که [مردم] بر انگيخته شوند ،به من مهلت ده )14( .فرمود :به يقين تو
از مهلت يافتگاني ( )15گفت :پس از آن روي که مرا گمراه كردي براي [گمراه ساختن]
آنان [بر] راه راست تو مينشينم ()16آن گاهاز پيش رويشان واز پشت سرشان واز [سمت]
راستشان واز [سمت] چپشانبه سوي آنان خواهم آمد و بيشترشانرا سپاسگزار نخواهي يافت
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به راستی که خداوند آدمی را در بهترین شکل و صورت آفرید و سپس از روح خود در او
دمید پس او انسانی در نیکوترین قامت گشت که می شنود و می بیند و حرکت میکند و سخن
می گوید{ :بزرگاست خداوند ،بهترين آفرينندگان[ } .سوره مومنون آیه ]14

همه مردم برابرند
"همه مردم از نظر کرامت و حقوق برابر آفریده می شوند
و همه آنها دارای عقل و وجدان بوده و باید با یکدیگر با
برادری رفتار کنند".

ماده نخست از اعالمیه جهانی حقوق بشردر سازمان
حقوق بشر
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( )17فرمود :نكوهيده و رانده شده از آنجا بيرون شو .قطعا هر كس از آنان که از تو پيرو 
ي
كند ،جهنّمرااز همگيشما خواهم انباشت ( )18و [گفتيم ]:اي آدم ،تو و همسرت،در بهشت
ساكن شو [يد]ازهر جاکه خواهيد ،بخوريد وبهاين درخت نزديك نشويدکهاز ستمكاران
خواهيد شد ()19آن گاه شيطان آنانرا وسوسه كردتا آنچهرااز شرمگاههايشانکهاز [نظر]
شان پوشيدهبود ،پيدا سازد وگفت :پروردگارتانشماراازاين درخت منع نكردهاست مگر
[براي باز داشتن از] آنكه دو فرشته شويد  يا  از جاودانگان گرديد ( )20و برايشان سوگند
خورد که من برايتان از خير خواهان هستم ( )21پس با فريب آنان را به خواري كشاند ،آن
گاه چون [از ميوههاي] آن درخت چشيدند ،شرمگاههايشان بر آنان پيدا شد و شروع كردند
[به آنكه]از برگ [درختان] بهشتبر رويهمبر خودشان ميچسباندند و پروردگارشان آنان
را ندا داد :آيا شما را از اين درخت منع نكرده بودم و به شما نگفته بودم که شيطان دشمن
آشكار شماست! ( )22گفتند :پروردگارا ،بر خويشتن ستم روا داشتيم و اگر ما را نبخشي و
ما را نبخشايي ،البته از زيان ديدگان خواهيم بود ([ )23خداوند] فرمود :در حالي که دشمن
همديگر خواهيدبود ،فرو رويد ودر زمينتا هنگامي معيّن آرامشگاه و بهرهمندي داريد ()24
فرمود:در همانجا زندگي ميكنيد ودر آنجا ميميريد واز آنجا بيرون آورده ميشويد (})25
[سوره اعراف آیات ]11-25

و او را به هر آنچه که نیاز
به دانستن اش دارد مجهز نمود
و به او ویژگی ها و صفاتی را
اعطا کرد که به دیگر مخلوقات
نبخشیده است :عقل ،دانش ،گویایی ؛ قدرت نطق و سخن گفتن ،شکل زیبا و مناسب ،سیمای
بزرگوارانه ،جسم مناسب و معتدل و توانایی به دست آوردن علوم با استفاده از استدالل و فکر
کردن و او را به فضایل اخالق و صفات نیکو رهنمون کرده و بر بسیاری از آفریده هایش
برتری و گرامی داشت و از نشانه های این بزرگداشت انسان –مرد یا زن -آن است که:
خداوند بلند مرتبه آفرینش آدم را از آغاز به دست خود شروع کرد و این چنین بزرگداشت
شرافتی است که باالتر از آن شرافتی نیست؛ خدای بلند مرتبه می فرماید[{ :خداوند]گفت :اي
ابليس ،چه چيز تورا بازداشتاز آنكهبراي آنچهبه قدرت خويش آفريدهام ،سجده كني! كبر
ورزيدي يا اينكهاز بلند پايگان هستي! } [سوره ص آیه ]75

 به راستی خدای بلند مرتبه این انسان را در نیکوترین قامت آفرید؛ خدای بلند مرتبهمی فرماید{:به يقين انسانرادر نيكوترين قوام آفريديم} [سوره تین آیه ]7
و همچنین می فرماید{ :وشمارا نقش بست،آن گاه نقشتانرا نيكو گرداند و بازگشتبه

سوي اوست } [سوره تغابن آیه ]3

همانا خدای متعال این انسان را بزرگ داشت آن گاه که به فرشتگان دستور داد تا بر آدم؛
پدر بشریت سجده کنند؛ خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و چون به فرشتگان گفتيم :به آدم
سجده بريد،آن گاه [همه] سجده بردند ،مگر ابليس[ }.سوره اسراء آیه ]61

همانا خداوند متعال به این انسان با دادن عقل و قدرت تفکر و توانایی شنیدن و دیدن و
دیگر حواس ،شرافت بخشید؛ خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و خداوند شما را از شكمهاي
مادرانتان [در حالي] بيرون آوردکه چيزي نميدانستيد وبرايشما [توان] شنوايي و ديدگان و
دلها پديد آورد،باشدکه سپاس گزاريد } [سوره نحل آیه ]78
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فرمانبرداری از او به سوی بندگی اهلل تعالی منتقل شده است ،بندگی خداوند متعال قله آزادی
از بندگی دیگران است ،به همین سبب خداوند هیچ واسطه ای را میان خود و بندگان نپذیرفته
است ،برخی از مردم واسطه هایی در میان خود و خدای خود قرار داده اند و به آنها برخی از
صفات خدایی داده اند ،اما خداوند آدمی را با قرار ندادن هیچ واسطه ای میان خود و او ،عزت
داده و احترام نموده است .خدای بلند مرتبه می فرماید{ :احبار و راهبانشانرابه جاي خداوند،

همانا خدای بلند مرتبه از روح خود در این
آدمی دمید و به این ترتیب برتری روحی برای
او تحقق یافت ،خدای بلند مرتبه می فرماید:
{پس چون به او سامان دهم و از «روح» خود
و این بزرگترین بزرگداشت و احترام انسان
است ،به همین جهت الزم است تا انسان را به
خاطر انسان بودن مورد احترام قرار داد ،شایسته
نیست بر انسانی که در او نفخه خدایی است
تجاوز نمود.
و خداوند او را در زمین خلیفه و جانشین
گرداند در حالی که این شرافت را به فرشتگان
و جنیان نداده بود ،خدای بلند مرتبه می فرماید:

پیام ما
"همانا خداوند ما را برانگیخت تا هر کس را که
خواست از بندگی بندگان به سوی بندگی اهلل و از
سختی دنیا به فراخی آن و از ستم ادیان به عدل
اسالم ببرد".

{ و چون پروردگارت به فرشتگان فرمود :ب ه
راستي من جانشيني در زمين خواهم گمارد،
از یاران رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم
گفتند :آيا كسي را در آنجا ميگماري که
در آنجا فساد كند و خونها بريزد ،حال آنكه
ما با ستايش تو تسبيح ميگوييم و تو را پاك
ميشماريم! فرمود:به يقينمن چيزيرا ميدانمکهشما نميدانيد } [سوره بقره آیه ]30
ربعی بن عامر

و این شرافت بزرگی است که فرشتگان به آن دست نیافته اند ،فرشتگانی که هرگز نافرمانی
خداوند را نمی کنند ،آنانی که همیشه مشغول یاد ،ذکر ،تسبیح و بزرگداشت خداوند بلند مرتبه
هستند.
همانا خدای بلند مرتبه برای این انسان هر آن چه را که در این هستی وجود دارد ،از آسمان
ها و زمین و هر آن چه که در آن دو و میان آن دو از ستارگان و سیارگان و کهکشان ها وجود
دارد ،رام نمود ،خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و آنچهراکهدر آسمانها و آنچهراکهدر زمين

است همگي را برايتان از [لطف و آفرينش خود] مسخّ ر گرداند .بي گمان در اين [امر] براي
گروهيکه انديشه ميكنند ،نشانههايياست } [سوره جاثیه آیه ]13

همانا خدای بلند مرتبه انسان را از بندگی هر مخلوق دیگری آزاد کرده است هر چندان
که او دارای فضل و برتری و عظمت باشد و این قله آزادی انسان است ،که از بندگی بشر و
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به خدايي گرفتهاند .و [نيز] مسيحبن مريم [رابه خدايي گرفتهاند] حال آنكه فرمان نيافتهاند مگر
آنكه معبود يگانهرا بندگي كنند .معبود [راستيني] جزاو نيست.اواز آنچه شرك ميآورند،
[بس] پاك [و من ّزه]است } [سوره
توبه آیه ]31

https://www.path-2-happiness.com/fa

دراو بدمم ،سجدهكنانبراياو [به خاك] افتيد
} [سوره ص آیه ]72

آزاد سازی آدمی از هر گونه
خوف و هراس از آینده و از
تشویش و افسردگی با امر به ایمان
به قضاء و قدر به همراه استفاده از
تمام اسباب مادی ،ایمان به قضاء
و قدر سبب می شود تا مومن در
حالتی از امن و امان و عزت و
احترام و احساس کرامت به سر
ببرد و نسبت به آن چه از دست
داده است تا زمانی که نسبت به
استفاده از اسباب کوتاهی نکرده
است هیچ گونه احساس اندوه و
غضه به خود راه ندهد ،زیرا که
آن از جانب خداوند متعال است:

{هيچ مصيبتي در زمين و نه د ر
جان هايتان نرسد ،مگر پيش از
آنكهآنرا پديد آوريمدر كتابي
نوشته است .بي گمان اين امر بر
خداوند آساناست } [سوره حدید
آیه ]22

این ایمان سبب توازن و
آرامش حقیقی و اطمینان بسیار

43

https://www.path-2-happiness.com/fa

و زمين است! و آيات و هشدارها به گروهي که ايمان نميآورند ،سودي نميبخشد } [سوره
یونس آیه ]101

هیچ واسطه ای وجود
ندارد
" این جا یک موضوع بسیار مهم
است و آن منتفی بودن واسطه بین
بنده و خدایش است و این ،آن
چیزی است که صاحبان اندیشه
های پویا یافته اند"

ایتین دینیه

نقاش و اندیشمند فرانسوی
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و امر کرده است به احترام نهادن به عقل و توجه به آن
و به کار گیری آن و به حرکت واداشتن و راکد نگذاشتن
آن در میان تقلید و تعصب .تکلیف با عقل معنی پیدا می
کند ،همان گونه که آن را دلیل و حجتی بر وحدانیت خود
قرار داده و دستور می دهد که در زمان بروزاختالف به آن
مراجعه کنند و می فرماید{ :بگو:اگر راستگوييد برهانتانرا

ديگريرابر نميدارد} [سوره فاطر آیه ،]18

این افتخاری بسیار بزرگ است که قرآن با آن اندیشه ای اشتباه را از بین می برد و آدمی
را از تبعات سنگین آن رها می سازد.
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زیاد می شود ،به طوری که مصیبت ها در او اثر نمی کند و او را بی تاب و نگران نمی سازند،
همان سان که نعمت ها و شادی ها او را مغرور و سرکش نمی کنند.
احترام به عقل انسان:
خداوند متعال به عقل و اندیشه آدمی بهای بسیار زیادی داده است ،به او امر کرده است تا
با دقت و مالحظه بنگرد و تفکر در آفرینش آسمان ها و زمین و اقامه حجت و دلیل عقلی را
یک واجب شمرده است ،خدای بلند مرتبه می فرماید{ :بگو :بنگريدکه چه چيزيدر آسمانها

و بر این تاکید کرده که هر انسان مسئول کار خود است و بر آن حساب گرفته می شود
و هیچ ربطی به کار دیگران ندارد ،خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و هيچبر دارندهاي بار [گناه]

[در ميان] آوريد } [سوره بقره آیه ]111

و عقل را از خرافات و حقه بازی ها و سحر و تردستی
ها و یاری گرفتن از جن و چیزی های مانند آن آزاد کرده
است.
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احترام و بزرگداشت زن به مانند مرد:

حقيکه [شوهران]به طور شايستهبر آنان دارند،
بر خور دارند} [سوره بقره آیه ]228
و خدای پاک می فرماید{ :مردان و زنان
مؤمن كارسازان همديگرند} [سوره توبه آیه ]71

و البته زن در پاداش اخروی با مرد هیچ
تفاوتی ندارد ،خدای بلند مرتبه می فرماید:

{پس پروردگارشان [دعا] يشان را پذيرفت که:
من عمل هيچ صاحب عملي از شما را از مرد  يا
زن تباه نميكنم .شما از همديگريد[ } .سوره آل
عمران آیه ]165
و خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و هر كس،
مرد  يا  زن در حالي که مؤمن است [كاري] از
كارهاي شايسته انجام دهد ،اينان به بهشت در
آيند و به كمترين ميزاني ستم نميبينند } [سوره
نساء آیه ]124

خداوند زن را عزت و احترام داده است آن
گاه که به او تکلیف داد و به او مسئولیت کامل
داد .او در پاداش و سزا به مانند مرد است ،حتی
نخستین تکلیف الهی خطاب به مرد و زن آمده
است؛ آن جا که خداوند خطاب به انسان اول
آدم و حوا می فرماید{ :و فرموديم :اي آدم ،تو و

46

اعجاز واقعی
یکسان و برابر
"دانشگاه اکسفورد تا  26تموز سال 1964
میالدی حقوق مساوی میان دانشجویان
دختر و پسر ( در باشگاه ها و اتحادیه های
دانشجویی) را رعایت نمی کرد "
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عزت و احترام و بزرگداشت آدمی منحصر
به یک جنس نیست ،اصل آن است که زن در
تمام این بزرگداشت و احترام به مانند مرد است،
خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و زنان از همچون

"اگر ما قوانین قرآن را با تمام قوانین جوامع پیشین
مقایسه کنیم؛ بدون تردید یک پیشرفت بزرگ و
ملموس را ثابت می کند به ویژه در نسبت با آتن و
روم ،جایی که زن به طور ثابت پایین تر از مرد بود".

روژه گارودی

فیلسوف فرانسوی

همسرتدر بهشت سكنا گزينيد .واز [ميوههاي]آنهر جاکه خواهيدبه فراواني بخوريد وبه
اين درخت نزديك نشويدکهاز ستمكاران خواهيد شد } [سوره بقره آیه ]35

همانگونه که خداوند زن را مسئول اخراج آدم از بهشت و بدبخت شدن نسلش بعد از او
نمی داند ،چنان که در برخی از ادیان آمده است ،بلکه خداوند می فرماید که مسئول نخست
آدم است{ :و به راستي پيش از اين به آدم سفارش كرديم ،آن گاه [آن را] فراموش كرد و

در او عزمي استوار نيافتيم( )115سوره طه{،و آدماز پروردگارش نافرماني كرد و گمراه شد
()121آن گاه پروردگارشاورا برگزيد واورا آمرزيد و هدايت کرد([ })122سوره طه آیات
،]121-122
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زن در قوانین وضعی

زن در نزد آنان..
"در آئین های پیشین هند ،وبا ،مرگ،
جهنم ،سم ،مارهای افعی وآتش بهتر از زن
بودند و حق او در زندگی با مرگ همسرش
تمام می شد همسرش مالک و آقای او بود،
وقتی مرد می مرد و زن می دید که جسد او
دارد می سوزد او باید خود را در آن آتش
می انداخت و گرنه نفرین ابدی گریبانگیر
او می شد".

شما را از مرد و زني آفريدهايم و شما را گروهها
و قبيلههايي گرداندهايم تا همديگر را بشناسيد.
گراميترينتان در نزد خداوند پرهيزگارترينتان
است .بي گمان خداوند دانا [و] آگاهاست } [سوره
حجرات آیه ]13

و این چنین مردان و زنان در آن چه می آید
مشترک و برابر هستند
مسئولیت مدنی در حقوق مادی خاص:
شخصیت معنوی زن قابل احترام و با ارزش است و
خداوند او را در شایستگی انجام واجبات ،به مانند
مرد قرار داده است و به او حق بستن هر نوع قرار
داد خرید و فروش و غیره را عطاء کرده است و
تمام این حقوق بدون هیچ گونه قیدی که آزادی
او را محدود سازد قابل اجرا هستند ،به جز همان
قیودی که مرد را هم محدود می سازد ،خدای
بلند مرتبه می فرماید{ :مردان از آنچه به دست
آوردهاند ،بهرهاي دارند .و زنان [نيز] از آنچه ب ه
ت آوردهاند بهرهاي دارند[ } .سوره نساء آیه ]32
دس 

و به او حق ارث بردن داد ،خدای بلند مرتبه می
فرماید{ :مرداناز آنچه پدر و مادر و خويشاوندان

بر جاي گذارند ،سهمي دارند .و زنان [نيز]از آنچ ه
پدر و مادر و خويشاوندانبر جاي گذارند ،سهمي
دارند-از آنچهازآن [مال ،خواه] اندك يا بسيار
باشد -.که [به عنوان] سهمي معين [و مقرر] شده
است } [سوره نساء آیه ]7

و جایگاه او را در برابر شرع در اعمال خوب و
بد ،به مانند مرد قرار داد ،خدای بزرگ مرتبه می
فرماید{ :و دستان مرد و زن دزدرا،به كيفر عملي

که مرتكب شدهاند ،به عنوان عبرتي از [جانب]
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و در باره دوستی و یاری رساندن به
یکدیگر می گوید{ :مردان و زنان مؤمن

كارسازان همديگرند به معروف امر و از منكر
نهي ميكنند و نماز بر پاي ميدارند و زكات
ميپردازند و از خداوند و رسول او فرمان
ميبرند .اينانند که خداوند آنان را مشمول
رحمت خود قرار خواهدشان داد .بي گمان
خداوند پيروزمند فرزانه است } [سوره توبه آیه
]71

و دستور داده است تا با زنان به نرمی و
مهربانی رفتار شود ،خداوند کشتن زنان را در
جنگ حرام ساخته و به همزیستی با زن حائضه
و هم خوراک شدن با او امر نموده است ،در
حالی که یهود از آن باز می داشتند و زن را
تحقیر می کردند و از او در ایام عادت ماهیانه
فاصله می گرفتند وبا او هم سفره نمی شدند تا
زمان پاکی او فرا برسد ،زن بهترین چیزها را از
رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم دریافت داشته
است آنجا که می فرماید ":بهترین شما کسی
است که نسبت به خانواده خود بهترین رفتار را
داشته باشد ،و من بهترین شما در خانواده خود
هستم" ( روایت از ترمذی است و آن را حسن
و صحیح گفته است).

این دیگر چه ستمی است؟
"زن به نسبت مرد به مانند برده برای
مالکش است ،و به مانند کار دستی
در برابر کار فکری و به مانند بربر
به نسبت یونانی است ،زن یک مرد
ناقص است ،در دنیا از رشد متوقف
مانده است"

ارسطو

فیلسوف یونانی

زن فرانسوی
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در روم جلسه بسیار بزرگی گرفته شد تا در
باره وضعیت زن بحث و تبادل نظر کنند ،و
در پایان تصویب نمودند که زن موجودی
دارای روح انسانی نیست و به همین سبب به
زندگی اخروی نمی رسد ،او نجس و ناپاک
است ،نباید گوشت بخورد ،نباید بخندد و
حتی نباید حرف بزند  ،او باید وقت خود را
صرف نماز ،عبادت و خدمت گزاری بکند
و چون او را از تمام این کارها بازداشتند
یک قفل آهنی بر دهان او زدند پس زنان
هر طبقه از باال و پایین همیشه قفلی بر دهان
داشتند ،این غیر از انواع تنبیهات بدنی بود
که زن در معرض آن قرار داشت چرا که او
وسیله اغوا و فریب بود و شیطان برای فاسد
کردن قلب ها از او استفاده می کرد"

و این چنین زنان و مردان در انسانیت برابر
هستند ،خدای بلند مرتبه می فرماید{ :اي مردم،ما

ببريد و خداوند پيروزمند فرزانه است }
خدا ّ
[سوره مائده آیه ]38
و در باره پاداش اخروی می فرماید{ :هر
كسدر حاليکه مؤمناست كار شايسته انجام
دهد ،مرد باشد  يا  زن ،او را به زندگانياي
پاك زنده ميداريم و پاداششان را به [حسب]
نيكوترين آنچه ميكردند ،به آنان ميدهيم}
[سوره نحل ایه ،]97

" در سال 586م در یکی از ایاالت فرانسه
گردهمایی صورت گرفت تا در باره زن بحث کنند
که آیا او انسان است یا نه؟ و در انتهای گردهمایی
تصویب شد که زن انسان است اما برای خدمت به
مرد آفریده شده است و در فوریه سال  1938قانونی
صادر شد که قوانین منع زن از برخی اقدامات مالی
را ملغی می کرد و برای نخستین بار در تاریخ فرانسه
به زن اجاز می داد که در بانک به نام خود حساب
جاری افتتاح کند".
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حقوق زن پایمال شده است

کتاب مقدس

کامال برابر و یکسان
" در سایه اسالم زن آزادی خود را بازیافت و جایگاه
ارزنده ای را به دست آورد .اسالم زنان را برابر با
مردان قرار داد به طوری که هر کدام دیگری را
تکمیل می کند ،اسالم به آموزش زنان فرا خواند
و آنان را برای فراگیری و بهره مندی از دانش و
فرهنگ دعوت کرد و به او حق مالکیت و تصرف
در اموال خود را داد همان گونه که به او حق بستن
قرار داد ازدواج را داده و به او آزادی اندیشه ،فکر
و بیان بخشید"

منا ماکلوسکی
دیپلمات آلمانی
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قانون وضعی ظالمانه
"هنری هشتم قانونی صادر کرد که در
آن زن را از مطالعه کتاب مقدس باز می
داشت ،همانگونه که زنان برابر با قانون
عمومی صادره در انگلستان در سال 1850
از جمله شهر وندان محسوب نمی شدند و
داری حقوق شخصی نبودند و حق تملک
لباس های خود را هم نداشتند و هیچ حقی
در مالی که با تالش خود کسب می کردند
نداشتند"

پادشاه هنری هشتم
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"با خود فکر کردم تا بدانم و تحقیق کنم و به دنبال
حکمت و عقل باشم و بدانم که نادانی؛شر و بدی
است و حماقت دیوانگی است ،پس زن را تلخ تر از
مرگ یافتم زنی که تور است و دل او دام و دست او
غل و زنجیر است .سفر الجامعه"7

و چون در زمان او زنی مورد ضرب و
شتم قرار گرفت خشم گرفت و فرمود":
یکی از شما بلند می شود و زن خود را به
سان برده ای می زند و سپس آخر روز او
را در آغوش می گیرد"( روایت از بخاری
است).
و آن گاه که گروهی از زنان به نزد
رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم آمدند و از
شوهران خود شکایت کردند فرمود":زنان
زیادی به نزد خانواده من آمده اند که از
شوهران خود گله و شکایت داشته اند؛ که
شوهران آن ها از جمله بهترین های شما
نیستند"( روایت از ابوداود است).
و به زن چیزی داده شده است که به
مرد داده نشده است ،خداوند بلند مرتبه
دستور داده است تا با مادر بیش از پدر
نیکی شود؛ مردی به نزد رسول خدا صلی
اهلل علیه و سلم آمد و گفت ":ای رسول خدا
چه کسی بیش از همه مستحق نیکی من
است -و در روایتی آمده است که من بیشتر
به چه کسی نیکی کنم  -فرمودند :مادرت،
سپس مرد پرسید :بعد از او چه کسی؟
فرمودند :مادرت ،سپس مرد پرسید بعد از
او چه کسی؟ فرمودند :مادرت سپس مرد
پرسید بعد آن چه کسی؟ فرمودند پدرت"(
روایت متفق علیه است) و در تربیت دختران
پاداشی قرار داد که در تربیت پسران قرار
نداده است ،فرموده اند :هر کسی که به
داشتن دختران مورد آزمایش قرار بگیرد و
با آنان نیکی کند این سپر او از آتش جهنم

می شود"( روایت متفق علیه است) .و فرمودند":
خدایا من از حق دو ضعیف یتیمان و زنان هشدار
می دهم"( روایتی حسن است که نسائی با سندی
نیکو روایت کرده است).
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حکمت آفرینش انسان:

روزبراي خردمندان نشانههاست ()190
آنان که خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوي خويش [آرميده] ياد ميكنند و در آفرينش
آسمانها و زمين انديشه ميكنند[ .و ميگويند ]:پروردگارا،اينرا باطل نيافريدهاي ،پاكيبراي
توست،پسمارااز عذاب آتش [جهنم] حفظ كن ( [ })191سوره آل عمران آیات، ]190-191

و خداوند بلند مرتبه در باره گمان بد کافران چنین می
گوید{ :و آسمان و زمين و آنچهرادربين آنهاست بيهوده

نيافريديم.اين پندار كافراناست.پس وايبه حال كافران
ش [دوزخ] } [سوره ص آیه ]27
از آت 

انسان آفریده نشده است تا فقط بخورد ،بنوشد و زاد و
ولد کند و از این لحاظ به مانند حیوانات باشد ،بلکه خداوند
آدمی را اکرام نموده و او را عزت و احترام داد و او را بر
بسیاری از مخلوقات برتری بخشید ،اما بیشتر مردم جز راه
کفران و ناسپاسی را اختیار نکردند؛ پس حکمت حقیقی
از آفرینش خودشان را ندانستند و یا اینکه آن را انکار
کردند و تمام هدف و همت آنان لذت بردن از شهوات و
لذت های دنیا گشت و زندگی این دسته از مردم به مانند
زندگی چارپایان است ،بلکه از آن هم بدتر است ،خدای
بلند مرتبه می فرماید { :و كافران [در دنيا] بهرهمند ميشوند

و ميخورند چنان که چارپايان ميخورند و آتش [دوزخ]
جايگاه آناناست } [سوره محمد آیه ]12
و می فرماید{ :آنانرا بگذارتا بخورند و بهرهمند شوند
و آرزو [هاي دور و دراز] مشغولشان بدارد،که [حقيقترا]
خواهند دانست } [سوره حجر آیه ]3
52

همه مردم دقیقا بر این نظر هستند که همه ی اعضاء
بدن آنان دارای حکمت هستند  ،چشم برای دیدن و
گوش برای شنیدن و بقیه اعضاء نیز هر کدام برای هدفی
درست شده اند ،..آیا معقول است که هر یک از اعضاء
برای یک حکمت خاص آفریده شده باشند اما خود آن
مخلوق بیهوده آفریده شده باشد؟ یا اینکه او نمی خواهد
تا از کسی که او را آفریده است بپرسد که حکمت
آفرینش او چیست؟.
پس خداوند چرا ما را آفریده است؟ چرا به ما
عزت و احترام داده و همه چیز را برای ما رام نموده
است؟ خدای سبحان ما را از آن آگاه ساخته و فرموده
است{ :و جن ّ و انسرا جزبراي آنكه مرا بندگي كنند

نيافريدهام } [سوره ذاریات آیه ]56

به سوی خدا
" دین و علوم طبیعی با هم در
یک جنگ علیه شک و ناباوری
و خرافات مبارزه می کنند و تنها
فریاد در این مبارزه حرکت به
سوی اهلل است".

مارکس بالنک

موسس نظریه کمیت

و خدای با عظمت می فرماید{ :خجستهاست كس 
ي
که فرمانرواييبه دست اوست واوبرهر كاري تواناست
گ و زندگيرا آفريدتاشمارا بيازمايد
( )1كسيکه مر 
که كداميك از شما نيكوكارتر است! و او پيروزمند
آمرزگاراست ([ })2سوره ملک آیات،]1-2

از بدیهیات پذیرفته شده در نزد عقالء آن است
که سازنده یک چیز هدف و حکمت درست کردن
آن را از دیگران بهتر می داند و بهترین مثال ها از آن
خداوندست ،اوست که بشر را آفریده است و او بهتر از
همه حکمت آفرینش او را می داند و بندگی در اینجا
با معنی و مفهومی گسترده و وسیع است و فقط نماز و

دالیلی دندان شکن
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این انسانی که خداوند تمام هستی را رام او نموده و او را بر دیگر مخلوقات برتری داده
است ،برای حکمتی بزرگ آفریده است ،خداوند متعال از کار باطل و بیهوده پاک و منزه
است ،خدای بلند مرتبه می فرماید{:به راستيدر آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب و

و می فرماید{ :راستي بسيارياز جن ّ و
انسرابراي جهنم آفريدهايم ،دلهايي دارند
کهباآندر نمييابند و چشمهايي دارندکه
باآن نميبينند و گوشهايي دارندکهباآن
نميشنوند ،آنان چون چهارپايانند ،بلكه
اينان گمراهترند،ايشان بي خبرند } [سوره اعراف آیه ]179

سخت است که انسان تصور کند حیات؛
آغازی داشته و سپس ادامه یافته است
بدون اینکه یک نیرویی خالق و مسلط
باشد و من بر این باورم که فالسفه در
تحقیقات فلسفی خود دیدگان خود را
در برابر دالیل دندان شکن این هستی
بسته اند"

ماجنس ماکلیاس

عضو جمعیت علوم بریتانیا
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و سرانجام ای انسان...

بندگی یک مفهوم شامل و فراگیر است
رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم می فرماید[ اگر قیامت آمد و در دست یکی از شما نهالی بود آن را
بکارد" (روایت از احمد است).
از رسول خدا پرسیدند :ای رسول خدا آیا در ارتباط جنسی و دفع آن مزد و پاداشی هست؟ ایشان صلی
اهلل علیه وسلم فرمودند  :آیا اگر آن را در غیر جای خود دفع کند گناهکار نمی شود؟ همین طور اگر آن
را در جای حالل دفع کند پاداش دارد"( روایت از مسلم است).

حدیث شریف
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روزه نیست بلکه آبادانی تمام زمین را در بر می گیرد ،خدای بلند مرتبه می فرماید{ :اوشمارا
از زمين پديد آورد وشمارادرآنبه آباد كردن گمارد،پسازاو آمرزش بخواهيد،آن گاه
به درگاهاو توبه كنيد[ }.سوره هود آیه ]61
و تمام زندگی بشر را در برمی گیرد ،خدای فرماید{ :بگو :بي گمان نمازم و عبادتم و
زندگانيام و مرگم [همه]در راه خداوند ،پروردگار جهانياناست ()162
او شريكي ندارد و به اين فرمان يافتهام و من نخستين [كس از] مسلمانانم ([ })163سوره
انعام آیه ]162-163

اگر تمام این هستی برای تو رام شده است و اگر آیات و نشانه ها و گواهان در برابر دیدگان
تو شهادت می دهند که معبود بر حقی جز اهلل نیست و او یکتای بی همتاست و آن گاه که
دانستی برانگیختن تو بعد از مرگ از آفرینش آسمان و زمین ساده تر است و اینکه او تو را در
بهترین صورت آفریده است و به تو باالترین احترام ها را ارزانی داشته و هستی را رام تو کرده
است ،پس چه چیز تو را نسبت به پروردگارت فریفته است؟ خدای با عظمت می فرماید{ :اي

انسان ،چه چيزي تورا [نسبت]به پروردگار بزرگوارت فريفت! ()6
كسيکه تورا آفريد،آن گاه استوار ساخت ،سپس [آفرينشت]را معتدل گرداند ( )7تورا
درهر نقش [و صورتي]که خواست تركيب كرد ([ })8سوره انفطار آیات ،]6-8
تو درپایان با خدایت دیدار خواهی کرد ،خدای با عظمت می فرماید{ :اي انسان ،تو
تا [زمان لقاي] پروردگارت در تالشي سخت خواهي بود آن گاه به لقاي او خواهي رسيد.
( )6پس امّا كسي که نامه [كردارش] به دست راستش داده شود ([ )7به زودي] به حسابي
آسان محاسبه ميشود ( )8و شادمان به سوي خانوادهاش بر ميگردد ( )9و امّا كسي که نامه
[كردارش]از پشت سربهاو داده شود ( )10نابوديرا خواهد طلبيد ( )11وبه دوزخدر ميآيد
([ })12سوره انشقاق آیات]6-12

پس در راه سعادت دنیا و آخرت حرکت کن برابر با آن حکمتی که برای آن آفریده شده
ای و در آن موقع در زندگیت خوشبخت می شوی و به هنگام دیدار خدایت بعد از مرگ
شادمان و مسرور می گردی.
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و همه هستی این چنین خدایشان را می پرستند ،همه
مخلوقات ،حمد و ستایش او را می کنند ،خدای بلند مرتبه
می فرماید{ :آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است
خداوند فرمانرواي پاك پيروزمند فرزانه را به پاكي ياد
مي کنند } [سوره جمعه آیه ]1

در آسمانها و هر كس در زمين است و خورشيد و ما ه
و ستارگان و كوهها و درختان و چهارپايان و بسياري
از مردم براي او سجده ميكنند .و بسيارند [كساني که]
عذاببر آنان تح ّقق يافتهاست[ } .سوره حج آیه ]18

و این موجودات برای پروردگارشان نیایش می کنند
و البته نیایشی که مناسب آنان باشد ،خدای با عزت می
فرماید{ :آيا ندانستهاي که همه كساني که در آسمانها

ن هستند و مرغان بال گشاده خداوند را به پاك 
ي
و زمي 
ياد ميكنند! [خداوند] نيايش و تسبيحهر يكاز آنانرا
دانستهاست } [سوره نور آیه ]41

آیا شایسته تو است که از این منظره پر عظمت عقب
بمانی؟ و خوار و حقیر شوی ،خداوند راستگو چه زیبا
می فرماید{ :آيا نينديشيدهاي خداوند است که هر كس

در آسمانها و هر كس در زمين است و خورشيد و ما ه
و ستارگان و كوهها و درختان و چهارپايان و بسياري
از مردم براي او سجده ميكنند .و بسيارند [كساني که]
عذاببر آنان تح ّقق يافتهاست .وهرکهرا خداوند خوار
سازد ،گرامي دارندهاي ندارد .بي گمان خداوندهر آنچه
بخواهد ،ميكند } [سوره حج آیه ]18

آیا تفکر نمی کنند؟
" من بسیار تعجب می کنم از کسی که به
آسمان می نگرد و بزرگی آفرینش را مشاهده
می کند اما به اهلل ایمان نمی آورد"!!
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برای عظمت او سرفرود می آورند ،خدای باعظمت
می فرماید{ :آيا نينديشيدهاي خداوند است که هر كس

ابراهام لینکلن

رئیس جمهور پیشین ایاالت متحده
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