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 به نام همراه یاریگر
 نزد من آ، باب بگشا، میگشارهمن رفیقم، 

 و استراتژیک با خدا یگاههمه، مستمر، دالنهصاف یرابطهضرورت 
 

ِح  لره ِن ا ْْحَ لره ِ ا حث جمع ب یترهابزرگهمه و  یو با اجازهخدمت دوستان  خیرعصربهبا  .میِبْسِم اَّلله
ت ـ هفًا ، تیتری است که حدود«نزد من آ ،باب بگشا ،میگشاره ،من رفیقم». میکنیمرا آغاز 
را به میدان  درونمانکشش داشته باشد که هم  شاءاَّللان. میاشدهگرد آن جمع  است ماههشت 
 فردی یا جمعی وصل شویم. یپروژههم بتوانیم از بیرون به یک آورد و 

هستیم. « وو کارکردهای ا هاداشتهتبیین ما، »و ذیل تیتر جلسات قبل بیست و هشتم در نشست 
س و خدای استراتژ نیز عبور خدای طراح و مهنداز ق و خالق، بعد از بیان بحث خدای خال

 گذشته است. خدایی که افق یهابحث نیچنقطه یتکملهبه بحث امروز رسیدیم که  و کردیم
که قباًل نیز بررسی کردیم خالق، طراح و مهندس  گونههمانو  کندیمدارد و استراتژی طراحی 

 یجلسه. این جلسه و دهدیمسامان  یامرحله طوربهروندش را  هاخصلتبا همین  ،است
 لبطبا مدد از خدای منتشر که انحصار شاءاَّللان. میستیایمبعد را بر روی این ویژگی خدا 

را  هایژگیواز این  ییشماکرده، بتوانیم  توزیع ـ ما ازجملهـ همه  را بین شیهایژگیونیست و 
 حمل کنیم.

از دیرباز در ایران ماه حس و حال بوده و حامل رد پای  است، خرداد هم 88خرداد  1 شنبهسه
را نداریم  به قول دوستان  هاآن ما رد پا و جایگاه .مدیون هستیم هاآن ی است که ما بهبزرگان
 یهایلیلما هم با  ،داشتند و ردپایشان مانده پابزرگبودند که کفش  ییهاانسان هاآن قدیم

  .میرسیمخودمان ببینیم به کجا 
 «و استراتژیک با خدا یگاههمهمستمر،  ،دالنهصاف یضرورت رابطه» ،تیتر باب بگشاسو

وانیم بت نرمنرمو پا آهسته و  آرامآرام شاءاَّللان. میاافتادهاز آن دور  هاستمدتکه  یارابطهست  ا
 م نداریم.ه یاعجلهیم  البته یشویم و دستاوردهایش را تجربه نمااین رابطه نزدیک  یآستانهبه 
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ه داد اختصاص گذشته یهابحثبه مرور  که یزمانمدتدوستان قباًل تذکر داده بودند که 
 دو ـ سهدر حد  میکنیمدرست بود، ما سعی  نظرشاننقطه  است آورمالل زیاد و ،شودیم

 لوح از گذشته نقبی به بحث امروزمان بزنیم. چهار ـ پنجدقیقه و با 
  

 جا ؛ از آغاز تا به این
 بحران رابطه

 انفعال در هستی
 خروج از بحران و انفعال 

 متد خروج: پیشاتبیین، تبیین، پساتبیین
 الگوی رابطه

 

، بحرانی ست«او»با هستی و با مبنای هستی که  مانرابطهاز خودمان شروع کردیم  دریافتیم که 
ر آمادگی روحی اما اگ ،آمادگی عضالنی داشته باشدهم  هرچقدرست  مثل ورزشکاری که ا

که اندامش آزاد شود، ما  دهدینماجازه و  گذاردیم تأثیر نداشته باشد، روح و روانش بر عضله
 نسبی یهاتیظرفما و جمع ما از  تکتکما،  یهمهنیز تقریبًا در همین موقعیت قرار داریم. 

فکر و  یهاحوزهدر  هاتیظرفمتناسب با مزیت خودمان برخوردار است، اما به هرعلت این 
د هرچن ،  لذا، چون رابطه مختل استشودینماندیشه و مدنیت و سیاست و تشکیالت آزاد 

گذاریم و و تأثری ب تأثیر تا میاآمدهو به هستی  میاشدهیک فعال هستی خلق  عنوانبهکه ما نیز 
مان رو دبزنیم و وضع موجود را به سهم خو بگیریم و ردپایی به جا گذاریم، در مدار تغییر گام

ا نیست قرار داریم. اما بن انفعالشبهبه وضع مطلوب ببریم، ولی به هر حال در موقعیت انفعال یا 
یم!   که در این وضعیت بمانیم و اتراق کنیم، بلکه باید از این وضعیت خارج شو

ن از انفعال و ای رفتبروناز بحران رسیدیم، که البته  لذا، در سیر مباحث به ضرورت خروج
 «او» جلسه متدی کهچهار ـ پنج ی روی متد تأنی کردیم و ج نیاز به متدی داشت. قدرخرو

 پیشنهاد داد، را بررسی حداُ  یجانبهبعد از شکست همه  شیهاهیتوصبرای خروج از بحران با 
 «او» یهاهیصتوروانی بود. ـ  کردیم. شکستی که شکست ایدئولوژیک، تشکیالتی و نیز روحی

ست «او» یهاهیتوص هانیا کهنیااز شکست الگو بود. با توجه به  زدگانشوکبازماندگان و به 
که قدری  این ارزش و اهمیت را داشت «او» الگوی شناسد،می بیش از ما خودمان را «او» و

عصر هم یهاانسانپیش از ما و  یهانانسایک منبع اصلی است،  «او» بر آن درنگ کنیم. اما
 .هستیم کوچک و خودمان نیز یک منبع هستندبع ما یک من
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و به کار انداختن  عصرانهمو اخذ تجربه از پیشینیان و  «او» توصیه و رهنمونی جمعسراز 
بود. سطح  یسطحسهمتدی برای خروج از بحران رسیدیم که  خودمان به یک یهاتیظرف

ـ که نییتبشایپمقدماتی آن  ـ و سطح در آن قرار داری نکیاهم، سطح مبسوط بعدی تبیین است  م 
ا امکان پس از تبیین به آن برسیم. یک الگو را نیز بررسی کردیم تا ببینیم آی شاءاَّللانپساتبیین که 

کرد؟  ووگگفت «او»با  شودیمرابطه برقرار کرد؟  «او»با  شودیمممکن هست؟  «او»نزدیکی با 
طرح مسئله کرد و  و ه بحث، صحبتراحت و شفاف و حتی از موضع مجادل «او»با  شودیم

ـ پنج جلسه روی الگوی ابراهیم ییگشارهنهایتًا به یک  ردیم توقف کردیم  درک ک رسید؟ چهار 
با  میتوانیممدرن است، ولی قبلی است و هرچند یک الگوی دوران ماابراهیم شدن که الگوی

ءاَّللان، و نه تحریف آنشده مهندسی یکاردست آن را به یک الگوی امروزی و دورانی تبدیل  شا
  کنیم.

اجرا  «او» با ییهاپروژهتا فعال باشیم،  میاآمدهبه این نتیجه رسیدیم که به هستی  نییتبشایپدر 
در فعل و  میتوانیمما نیز  ،«او» بزرگ خود یپروژهکوچک ما و  یهاپروژه کنیم و از سرجمع

 در ایران به ما رسیده فعال شویم. اششهگوانفعاالت هستی که این 
 

 تبیین ؛ 
 « او»؛ ما و دوسویه یرابطه

  هاکرانه؛ ما و دو نشانه
 ؛ کتاب آفرینش، کتاب تاریخ، کتاب ما، کتاب آخر چهار متن

 پروژه مشترک 
 ، هاداشته؛ سرشار از «او»

 ما ؛ سرشار از نیاز
 

و  رنگیا مضمون پر د کردیم. کلید اولبرخور یجوهرخوشبیین به کلیدها و مضامین در ت
برخورد  «او» با که تمایل ندارد با کسی «او» دوسویه است  یعنی، یرابطهاول  جوهرخوش

به نسبتی که  میاکردهفعاالنه و کیفی برخورد کند. ما در روابط با یکدیگر تجربه  ،کندنمی فعال
انتظار  «او» نیز چنین است  «او» ما با یهرابطدر   نیز با ما فعال است« او» ،ما با کسی فعالیم

ه فعاالن «او» ما هم با ،که در وجود ما به ودیعه نهاده ییهاتیمزو  هاتیظرفدارد که با توجه به 
نگ س با ما، طبیعتاً  «او» برخورد کردن کیفی   فعال ا، بابرخورد کنیم. از فعال برخورد کردن م

زرگش که معادل گ کوچک آن ما هستیم و سنگ بکه سن شودیمایجاد  یاجرقهخوشچخماق 
 . «او»کل هستی است، 
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و آدرس کاماًل مشخص و شفافی را به ما نشان  دهدیمما را توجه  «او»دوم این بود که  یگزاره
 و تبیین دو نشانه یمرحلههمین  درپیچ، که شما برای برخورد فعال درو نه آدرس پیچ دهدیم

آفاق و انفس  آفاق معطوف به پیرامون ما  ،هاکرانهستید و دیگری کلید دارید  یکی خودتان ه
 و انفس معطوف به درون ما است. 

 مانیوربینانه و کمتر ذهنی دسترسی پیدا کنیم، چهار منبع پیش به یک تبیین واقع کهنیابرای 
ی ت. اول کتاب بزرگ هسبرگزیدیم در واقعیت موجود حضور دارند، که مستقل از ذهنیت ما را

می خودمان هستیم که خودمان را است، سو هاانسانتاریخ که محصول  دوم ،و آفرینش
 . یک منبع پژوهشی تلقی بشود تواندیمهم کتاب آخر است که  برگ بزنیم و چهارم میتوانیم

 یروژهپمشترک تعریف کنیم   یپروژه میتوانیم «او» کلید بعدی این است که ما ونکته یا 
 ، موسیابراهیم ،همچون محمد درشتاستخوان یهاانسانردن فقط مختص مشترک تعریف ک

خودمان  مقدارهمو  وزنهم ییهاپروژه «او» با میتوانیمما هم در حد خودمان  .نیست عیسیو 
 تعریف کنیم و پیش ببریم.

 

 تبیین ؛
 «او» و کارکردهای هاداشته

خدای طراح ـ مهندس 
 خالق یخدا 
 خدای استراتژ 

 

 هاهداشت در حال بررسی   االن ماهاستداشته سرشار از «او» نکته و کلید بعدی این است که
خالق و اهل خلق جدید است، طراح و مهندس  کهنیا. هستیم «او» یهاییداناو  هاییتواناو 

است و ما هم  بندمرحله «او» که میکنیمیک و افق دارد و امروز بررسی است، دید استراتژ
 یم.هست سرشار از نیاز

را  «او» یپردازهندسهدر محور اول ویژگی طراحی و  ،زدیم نیچنقطهدادیم و  تبیین را که ادامه
تراتژ اسسوم خدای  یپلهدوم خدای خالق را مورد تدقیق قرار دادیم و در  یپلهدر   بررسی کردیم
نگرش روندی و سامان  شاءاَّللانجلسه روی آن توقف کردیم. در این جلسه  دهرا که حدودًا 

 کنیم.می را بررسی یامرحله
 

 تبیین ؛ 
 «او» و کارکردهای هاداشته

  یامرحلهنگرش روندی، سامان 
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و  دارافقطراح، خالق، مهندس،  «او» بپذیریم که مانیقبل یهابحثاگر از مخرج مشترک 
 گاهآنجزء هستیم،  دارپروژهرد خودمان و ما هم در حد ُخ  کل هستی است یپروژهصاحب 

 یهمهه ما البت .خدای منتشر باشیم یهایژگیازو مندبهرهجزء پیش ببریم و  یپروژه میتوانیم
وی ا رجدی روی آن فکر کرده، یا به کار انداخته و ی طوربه کهنیارا داریم بدون  هایژگیواین 

 آن تمرین کرده باشیم. 
کیدقبل روی یک  یجلسهدر   ،ردک و یعقوب و اسحاق در تحلیلی که از ابراهیم «او» یژهیو تأ

 دواننتیمابراهیم و اسحاق و یعقوب که  یگونهاز  ییهاانساندو ویژگی برای  «او» ایستادیم.
 ام دستکینزددر محل زندگی ما، و در  کهنیا. کماکندیمبیان  ،هم داشته باشند روز ازاءمابه
الیدی و االبصار» یواژه دارند، یکی این دو ویژگی را آنان نیز  شوندیم یافت هم  1«اویل ا

 و هم بازوی پرقدرت برای اندرتیبصاست  یعنی، کسانی که هم صاحب  (41:ص)
دش را ذهنی خو یهاداالنفقط انسانی  کهنیا با فکری خاص،شنویژگی رو .رنددا یبرندگشیپ

آموزگاری  عاز موض ،را به جامعه شیهاافتهی ،پیچیده کند و بتواند با بیان فراتر از سطح معمول
اتژیک که بصیرت و دید استر یاگونه، بلکه روی شودینمو معلمی و از ارتفاع منتقل کند، بیان 

کیدآن طراحی است،  یپشتوانهان طراحی دارد و خودش نیز و نافذ و تو ر شود. روشنفکمی تأ
ودش خ]بلکه[ کارگر باشند،  یطبقهو رش دانشجو کو بعد سیاهی لش طراحی کند تواندینم

 است که طراحی کرده است.  ییهادهیا یبرندهشیپتشکیالتی و سازمانی و  یپشتوانه
*** 

 یامرحلهپیشینی، امروز روی ویژگی نگرش روندی و سامان  یهابحثحال با توجه به این 
خودش و  یتجربهکه بشر نیز با  مینیبیمدر این جلسه  .نیست یغریبکه امر  میستیایمخدا 

 یدهسازمانکرده، در ادبیات توسعه، در ادبیات تشکیالت و  «او»هدایت عام و خاصی که 
ـ بیس و افق رسیده است. اندازچشمو به یک یر به یک پالن عمومی اخ قرنمینمدیریت در  ت 

و  5400 یبرنامه، ساله گذشته این مضامین در کشور ما بسیار به بازی گرفته شد  مثالً سی 
در حد حرف و بازی روشنفکری حاکمیتی باقی ماند. ولی  هانیا ولی  سالهبیست اندازچشم

یک  .تسیر خداسهمان  ،کنندطی میایی که سیر پیشرفت را ابناء بشر در کشوره یهیبق سیر
 ،متوسط یبرنامهدر کادر   متوسط یبرنامهمدت و ذیل آن دراز اندازچشمپالن عمومی و 

رفصل ت توانسته به سع. بشر با این بداشودیممتعدد تعریف  یهاپروژهریزی و ذیل طرح، طرح
 این سیر هم سیر خداست.  از پیشرفت برسد  لذا، یایبرجستگو 

                                                                                                                 
ْ ِعَباَدَنا إْبَراِه . 1 یِل ی َوِإْحقََ  َو مَی َواْذُكر ْو

ر
وَب أ   ْعقر

َ
ْبَصاِر  یِد یاْل

َ
قوب را که عیو  م و اسحاقیما ابراه: و بندگان  َواْل

 .ادآوریبودند به  وردیدهرومند و ین



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       6
  

 

 گر خداست و بشر نیز تحت هدایتون از این کادر نیست، منتها آغازخدا بیر که مینیبیمز امرو
در سیر خودش به این تجربه دست پیدا کرده است. بحث را با این مقدمه آغاز  «او» و نظارت

تبیینی در حد خودمان، در حد قد و قواره و  ـ بحث تبیین هستیم یادامه، در میکنیم
گرش دای با نخ»نه بیشتر و نه کمتر. بحث کنونی  است،که خاص خودمان فکری  یهاتیظرف

 است. «یامرحلهروندی و سامان 
 

 ؛ تبیین 
  یامرحلهخدای با نگرش روندی، سامان 

 : هادواژهیکل
 : بعد، پسِ آنفَ
 : سپس، در پی آن، با عبور از آن مرحله ثَم

 «او»ی روز کار زمان معین،: روز منظورنظر، گاه، مدتیَوم
 

، «ـف  » عبارتند از: هاواژه. کلید کندیمچند کلید واژه برای این بحث بیان  ،در کتاب آخر «او»
هر چیزی یک پسی دارد.  .آن   یعنی، بعد، پس  شودیمکه متعدد تکرار « ـف  «. »ومی  »و « م  ثُ »
عنی م« روز»رآن ت ترجمه سنتی قدر ادبیا« یوم»سپس، در پی آن، با عبور از آن مرحله. «: م  ثُ »
 خوانهمبا این فهم  «او»، ولی روز منظور نظر شودیمو معادل روز خودمان گرفته  شودیم

کاری ما فرق دارد   با روز   «او» کاری روز   .معین است زمانمدت «او» نیست، گاه منظور نظر
 است که یادواژهیکلاین . شودینمساعتی ما تلقی ـ 24هوم یک روز در لفظ به مف« یوم»لذا، 

ما به دست  یجامعه. یک کلیدواژه هم هست که از کتاب و دیآیمبه دست  «او» از کتاب
  است. «مرحله»اسم آن  که یاواژه. دیآیم

 

 : هادواژهیکل
 : مرحله

 از رحل = اسباب اقامت افکند 
 از فرآیند یاتکهبرش، قطعه، 

 بخش بخشِ از پیدایش تا فرجام
 

اما  .ی خالص عربی داشته باشددانم ریشهمی و بعیدبه کار برده نشده خیلی  در قرآن مرحله 
یعنی، اسباب اقامت افکند، در یک  «ل  ح  ر  . »دیآیم« رحل»رب شده و از مرحله باز مع

پهن شد  یعنی، یک برش و قطعه است،  یاسفرهپهن کرد.  یاسفرهمنزل گزید،  یگاهمنزل
 .است یدایش تا فرجامو بخش بخش از پ از یک فرایند یاتکه
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آمده و یکی هم در ادبیات خودمان که  «او» کتاب در هاآن موردکه سه  ییهاواژهبا این کلید 
 یجلسه ده یهابحث. اگر براساس میرویمبه استقبال بحث  ،نام دارد «مرحله»و  معرب شده

وصول به هدف نهایی و برای دامنه دارد دراز یهاطرحمدت، افق و بپذیریم که خدا دید دراز قبل
ه رح کرد که خدایی کرا مط سؤالاین  توانیم، ردیگینظرمدر  ازینشیپکند و می یزیربرنامه

کند، یا عمل می یاُکتره، آیا کندیمو فرآوری  زندیمها را رقم دید درازمدت دارد و روند
 کهنیا؟ برای رودیمبند جلو بهو بند آجربهاهای قدیم آجرقول بن  قدم و بهبهو قدم مرحلهبهمرحله

 شاقول ،کندمی کشی، بندگذاردیماست که آجر روی آجر  یاپرحوصلهببینیم آیا خدا نیز معمار 
 ـ میکنیمترسیم  ذهنمانما در  با این ابزارها سرو کار ندارد و «او» کهنیاضمن  ـگذارد می

ت یا نه؟ اس کرده و به کار گرفته آیا در مدارهای مختلف این تکنیک را پیشه که بررسی کنیم
 محور طراحی شده است. هفت

 

  تبیین
  بندمرحله، خدای در روند

 : ، درمرحلهبهمرحلهروند فرآوری  استادکار
 آفرینش هستی

 خلقت انسان
 دوران  یرسانامیپ

 روش فروفرستی کتاب
 اکمال ـ اتمام 

 جاری  مواجهه با فرهنگ
 خرد یهاحوزهرویارویی با 

 

را به کار گرفته است یا نه؟ در  یبندمرحلهدر آفرینش هستی و در مدار خلقت انسان، خدا  آیا
تند و هس العزموااول هاآنبعضی از  ندیگویمه ک هستندیائی مدار بعد از خلقت انسان، خیل انب

 . میشناسینم را ما اساساً  هایبعضو  شوندیمقشر دو و کادر دو محسوب  هایبعض
بل خودشان قدورانی ما یهاامیپو  و بدون ارتباط با همدیگر ازینشیپیب، مرحلهیب، فهفلسیبآیا 

 ؟ برقرار بوده است ]میانشان[ ارتباطی یامرحلهآمدند، یا به لحاظ 
ن آیا این کتاب آخر در ای .میکنیموجه بعدی یا مدار بعدی این است که تدقیقی در کتاب آخر  

 29 یانهیمآیا در  است؟ ه است؟ در ابتدا پیام چطور ساطع شدهآمد مرحلهبهمرحلهسال  29
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شده است؟ و در مراحل آخر که هم پیغمبر آمادگی ذاتی برای  تریفیکو  تریطوالن هاامیپسال 
با توجه  ،است این ارتباط پیدا کرده و هم جامعه به نقل پیام توسط پیامبر به خودش عادت کرده

 ز تغییری در روش فروفرستی داده است یا نه؟آیا خدا نی ،به این تحوالت
 دین است  یعنی، آیا دین آخری را که فرو فرستاده در سیر خودش اکمال و یپروژهوجه بعدی 

 یهاکیتکنآخر یا دین آخر،  یپروژهه است یا نه؟ و نهایتًا در کادر اجرای داشتنظر مامی مدات
بوده و  یانامهبخشه است؟ تحکمی و ةالعرب چه بودخدا با فرهنگ جاری جزیر یمواجهه

 ومأنینه طبا حوصله، با  ،چیز را همسان کند؟ یا نهتا همه یگان پیاده و موتوریزه فرستاده
، روش گرددیمزئی است و به محرمات برعمل کرده است؟ آخرین مدار هم ج مرحلهبهمرحله
ر ؟ لذا د[است رت گرفته]صو بوده یا دفعتاً  یامرحلهدش با محرمات چه بوده است؟ برخور

یا این آکه  میکنیم، بررسی میبریمبعد پیش گرفتیم و پیش  یجلسهبحثی که امروز و 
نیز همان  یبندمرحلهرا در طراحی استراتژیک دیدیم، در  اشیاستادکاراستادکاری که 

 یا نه؟  کندیمتدقیق ایفا  همان مینیاتوریسم وکاری را با استاد
کل و آفرینش هستی است. خلق کل به چه ترتیبی بوده است؟ محور دوم خلق  ،اولدر محور 

رعایت شده است یا نه؟ وجه سوم  یبندمرحلهخلق سوژه است که ما هستیم. آیا در خلقت ما 
 دورانی که یهادهیارسانی دورانی، در پیام مرحله و ظرفیت مرحله در خلق ایده است. آیا

ی شده است یا نه؟ وجه بعدی خلق اندیشه است. در عررعایت و مُ  کردهیمساطع  [«او»]
بعدی  وجه است یا نه؟صورت گرفته  یبندمرحلهدر محتوا  ،کتاب، در متن مرجع یا کتاب آخر

 یال، اتمام و نقطهمذهبی آخر که اسالم بوده، آیا اکم یپروژهخلق پروژه است  یعنی، در 
برخورد با فرهنگ جاری در آن دوران  قبل خودش هست یا نه؟ و نهایتًا درفرجام مراحل ما

  [آیا مراحلی طی شده است؟]، خاص
سطوح  نیتردستکینزدو  نیترکینزدسطح به  نیتریعاللذا با این روش از کالن به خرد و از 

 مدار  یعنی، خلق نیترکالنبوده است یا نبوده؟ مدار اول که  در کار یبندمرحله. آیا مییآیم
  .میکنیمرا بررسی  ستا کل و آفرینش هستی

 

 :، درمرحلهبهمرحلهاستادکار روند فرآوری 
 آفرینش 

 )دو گزاره ، یک نشانه( 
 نمل 03،  انبیاء 33-33،  لتفصّ 21-9
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تعلق به همه کتاب م .[میکنیم]بررسی  دو گزاره و یک نشانه داریم. با همان روش خودمان
لباس خاصی نیست، ما نیز  هیچ صنف و یژهیو ،است، ما هم در این همه قرار داریم و تفسیر

و  سینوشیپهمه  هابحثو با این تصریح که این ـ ر و نه کمتر تنه بیش ـ در حد فهم خودمان
د و ق سعی کنیم که شاءاَّللان ـ ستنیل و حرف آخر حرف او وـ  برای فکر کردن است یابهانه
در کادر بحث خودمان  میتوانیمخودمان  یهایژگیوخودمان را بشناسیم. ما نیز با  یقواره
 کنیم.  ینیگزنشانهو  ینیگزتکه
 کار را راحت نباشد. المعجم 1چه بهتر که از طریق المعجم هاینیگزنشانهو  هاینیگزتکهاین 
 ید،ییک موضوع خاص را بررسی نما دیخواهیماست. شما  الحلقومراحت عنی،کند  یمی

 بررسی کنید  ممکن استرا  «خلق» دیخواهیم ،  مثالً دیکنیمالفبایی جستجو  [صورتبه]
یک سرندی  هشتصد آیه، ـهفتصد  از آن Yآیه روی خلق باشد هشتصد ـهفتصد حدود 

این روش پژوهش نیست. روش   دیرسیمکیفی آن  یهیآ بیست ـ سیو آخر سر به  دیکنیم
ین کنید، آیه و گزاره را سر جا و با شأن انتشار و با میدان یهش این است که کتاب را باال و پاپژو

ده است این سعی ش جانیامغناطیسی مرتبط با آیات پیشینی و پسینی خودش بررسی کنید. در 
ه در کتاب ک یاز مفاهیم عمیق یبردارپردهدر  مینتوایمروش دوم را پیشه کنیم تا ببینیم چقدر 

 آخر وجود دارد، توفیق پیدا کنیم. 
 انبیاء یسوره 90-99آیه( و  چهار) فصلت یسوره 3-52کلیدی یافت شد، آیات  یگزارهدو 

 .است نمل یآیه در سورهآیه( و یک تک چهار)
 

 :  فصلت 21-9
ِذ  وَن ِباله رر ْم َلَتْكفر كر نه ِئ

َ
ْل أ ْرَض ِف  یقر

َ
اَمِ ِی َم ْی  َخَلَ  اْل ِلَ  َربا اْلَع ا َذ نَداد 

َ
وَن َل ر أ َعلر  ﴾۹﴿َی  َوَجعْ

َر ِف یِمن َفْوِقَها َوَباَرَك ِف  َها َرَواِس یَوَجَعَل ِف  ا ِف یَها َوَقده ْقَواََتَ
َ

  َها أ
َ

 أ
َ

اِئِل یْرَبَعِة أ سه ْسَتَوی  ﴾۰۱﴿َی اٍم َسَواء ِّلل ه ا ُثر
َماء َوِه  ْرِض ِاْئِت  یِإیَل السه ا َولِْْلَ َخاٌن َفَقاَل ََلَ َت یدر

َ
ا َقاَلَتا أ ه  ْو َُكْ

َ
ا أ نه َسْبَع  ﴾۰۰﴿َی َنا َطاِئِع ا َطْوع  اهر َفَقَض

اَواٍت ِف  ی ِف ِی َم ْی  ََسَ ْوَح
َ

ْمَر   َوأ
َ

ء أ ا لل ََسَ ا َوَز كر ْن یَه َماء الدا ا السه َصاِب ینه لِ ی ا ِِبَ ا َذ ِد حَ َوِحْفظ  ْْ ََ ِز یرر اْلَعِز یَ  
 ﴾۰۱﴿مِی اْلَعِل 

                                                                                                                 
های یشهرکتابی است که آیات قرآن را بر اساس عنوان « میالمفهرس اللفاظ القرآن الکر معجمال. »1

ی ماره)شآن  ، آدرسواژه کی شهیبا دانستن ر توانیممعجم،  نیا استفاده از اکلمات مرتب کرده است. ب
قرآن پیدا کرد. همچنین کنار هم قرار گرفتن آیات حاوی کلمات با ریشه مشترک سبب  را درسوره و آیه( 

ده به کار رفته را مشاه« خلق»ی مشتقات کلمه هاآنشود که بتوان به عنوان مثال تمام آیاتی که در یم
د فؤاد عبد ، مرحومیاثر دانشمند مصرکرد. این کتاب،   . ق( است. هـ1811ـ 1911) یالباقمحم 

ده و پس از آن به همان صورت یم، در مصر به چاپ رس1115ق/1831ن بار در سال ی، نخستالمعجم
ل  د چاپ شده است.یران تجدیا از جمله یاسالم یگر از کشورهاید یاش، در برخهیاو 
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در جایی هم که الزم  و شودیمدر جایی که الزم است اصل متن خوانده  .اصل متن را داریم
این مضامین  فصلت 3-52کنیم. در آیات  یریگعصارهکه  میکنیمسعی  ـ مثل اینجا ـ نیست

از  یکی .[میکنیمبه یک واژه دقت ]به متن آیه بپردازیم  کهنیاطراحی شده است. قبل از 
خدا حکیم بودنش است. اگر بخواهیم که واژه را به استخدام بحث خودمان در  یهایژگیو

شده یک  ساطع «او» که از ییهاگزارهو در  در اعمال به این مفهوم است که «حکیم»بیاوریم، 
کمتی گنجانده شده است. این کتاب هم ح یهانشانهو  هاگزارهحکمتی مندرج و در 

این را به ما منتقل کند که  خواهدیمآخر آیات،  یهانشانهتکو چه  هاگزارهآیات، چه سلسله
 [فظحا]با  اتیادبهمشده در آن را مورد دقت قرار دهید. روندها را دریابید و مراحل مهندسی

   شویم :

 گفت آن جام جهان بین هب تو کی داد حکیم
 رکدیم گفت آن روز هک این گنبد مینا      

کرد، قرار بود که این حکمت خلقت و می یعنی، از آن روزی که داشت گنبد مینا را طراحی
 آفرینش کل را هم به بشر منتقل کند.

 

 :  فصلت 21-9
 مین )دو هنگام( خلق ز

 بر فراز آن هاکوهجعل 
 در زمین  یپاشبرکت

 تقدیر قوت زمین )چهار هنگام( 
 سپس پردازش آسمان 

 فراخوانش آسمان و زمین 
 )دو هنگام(  طبقهفت یهاآسمانآفرینش 

 چراغان آسمان دنیا
 حفظ آن

  

خلق زمین در  در یاژهیوچه اتفاقات  آیه برای ما توضیح بدهد که چهارخواهد در این خدا می
ـ  کمیت و مقدارش چقدر است میدانینمما  ـ که دو هنگام و البته در دو یوم خاص خودش

 .بعد است یمرحلهبرفراز آن  هاکوهخلق زمین در دو هنگام صورت گرفته، جعل  افتاده است.
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سوم  یرحلهکلیدی متن، در م یهاواژهرخ داده است. طبق « َباَرَك ِفیَها»بعد  یمرحلهدر 
ده سیلوهای خوراک برای ابناء بشر تعبیه ش و در زمین صورت گرفته یپاشقوتو  یپاشبرکت

 شده است.  یریگاندازهچهارم قوت زمین  یمرحلهاست. در 
« ثم  »، هاواژهدیکل]نوبت[ پردازش آسمان است. یکی از همان  شودیمزمین که کارش تمام 

. ]ابتدا[ پردازش آسمان و سپس فراخوانش آسمان و زمین درویمبه کار  جانیااست که در 
گانه در دو هنگام، و پس هفت یهاآسمانفراخوان و بعد آفرینش  یمرحله[. ردیگیم]صورت 

 خدا ،دهدیمچهار آیه را تشکیل  از آن چراغان آسمان دنیا و حفظ آن است. در این گزاره که
 . دهدیماحل خاص خودش توضیح برای ما سیر خلق از فرش تا عرش را با مر

ت و با ادبیا)« جعل»و« ثم»، «ف» یهادواژهیکلکه این آیات نیز به همان  میابییدرم گونهنیا
]وجود کیفی برای توصیف  یگزارهآیه یک  چهاردر این  .مجهز شده است (خودمان مرحله

مان ین تا آس، از زمروایتی از خلق کل برای آفرینش هستی، سیر خلق از فرش تا عرشدارد[ و 
و از کلیدهایی توضیح داده شده است  اشیفوقان یهاکهکشانو  و مفروضاتش و چراغان

 استفاده شده که دال بر رقم خوردن مرحله است. 
مرحله  و هر سته یامرحلهبوده، بعد از این مرحله هم  یامرحلهمرحله،    یعنی، پس  «ف  »

نهایی  یبندجمعو در  میابییدرممیزان که از آیات  ارد و به آنخاص خودش را د یفلسفههم 
باید در آن صورت  یاژهیوزمان و محل اقامتی است که اتفاقات مدت ،با آن کار داریم، مرحله

در آن مرحله سامان یافته باشد این امکان  هامقوم اگرباید فراهم شده باشد.  ییهامقومگرفته و 
 صورت بگیرد. آیات یکشاثاثبعد نقل مکان بشود و  یرحلهم به مرحلهوجود دارد که از این 

 نیز کیفی است. انبیاء یسوره 99-90
 

 :  انبیاء 33ـ 33
َوََلْ 

َ
ِذ یأ له ا َوَجَعْلَنا ِم یَر ا َ َفَفَتْقَناُهر ا   ْ َنَتا َرَْ َض َكَ ْر

َ
َماَواِت َواْل نه السه

َ
وا أ له َش َن َكَفرر ء كر َح َن اْمَا ََل  یٍء  َف

َ
أ

وَن﴿ی ْرِض َرَواِس  َوَجَعْلَنا ِف  ﴾۰۱ْؤِمنر
َ
ن َتِ  اْل

َ
ْ َوَجَعْلَنا ِف یأ

ْم یَد هِِبِ هر َل  َلَعله بر ا سر اج  وَن﴿ْی َها ِفعَ ا  ﴾۰۰َتدر َوَجَعْلَن
ْ َعْن آ ا َوُهر وظ  ْقفر ا مه َماء َسْقف  وَن﴿یالسه ْعِرضر ا مر َو ا ﴾۰۱اَِتَ ِذ َو هر لٌّ یَخَلَ  الله  یله ْمَس َواْلَقَمَر كر اَر َوالشه َه َل َوالنه

 ﴾۰۰ْسَبقروَن﴿ی َفَلٍ   ِف 
 

اول سیر خلق از زمین تا آسمان با مراحل  یگزاره. در میاکردهما کمتر روی این آیات دقت 
از  ینو زم هاآسمانکه سیر ربط  کندیمروایتی را بیان  جانیادر  ،خاص خودش را توضیح داد

 مدار و منظومه است. یهیتعبپیوند اولیه تا تفکیک و 
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 :  انبیاء 33ـ 33
 و زمین  هاآسمانپیوستگی آغازین 

 جداسازی
 گی هر شیء از آب «زنده»

 بخشآرامش یهاکوهجعل 
  هاآسمانجعل سقف محفوظ 

 شب و روز و مَه و خور 
 مدارهای شناوری

 

که ابتدا  دهدیمآیه این را مطلب را توضیح  چهار ، اینمیفهمیماین آیات  که ما از قدرآن
ه بودند و نسوجی را با هم تشکیل داد وندیپهمو  دهیتندرهمو زمین پیوستگی داشتند،  هاآسمان
جداسازی،  بعد از یمرحلهو در  ردیگیمصورت و تفکیک سازی بعد جدا یمرحلهدر بودند. 

 آب تحقق یقطرهاز  هر شیءزندگی . ردیگیمزندگی شکل  مصرح است، که در آیات گونهآن
که اضطراب زمین را در  ییهاکوهاست،  بخشآرامش یهاکوهبعد جعل  یمرحله. کندیمپیدا 

. بعد از این هستند ریگاضطرابزمین و  یکنندهو آرام  رندیگیمچرخش وضعی و انتقالی 
شب و روز و مه و خورشید  ،آسمان است و در ادامه سقف مفروض یا قرار دادن مرحله، جعل

 . استمعروف  یمنظومهو مدارهای شناوری و 
ت یآیا رؤیت نکردند، ندیدند، بر سیر عنا: شودیماین گزاره با پرسش یا تشکیکی شروع 

یان ب مرحلهبهمرحلهتوضیح ایجابی را  ،بعد از این تشکیک نکردند؟ مراحل را درنیافتند؟
تنیده، بعد تفکیک، بعد حیات، بعد کوه، بعد سایر اطالعاتی همدر بتدا زمین و آسمان    اکندیم

 یهیزاواز یک منظر و  نمل یسوره 20یهیآ .کندیمبه ما منتقل  یورزشهیاندبرای  «او» که
 کند.می دیگر این موضوع را تصریح

 

 : نمل 03
ْن َخَلَ  ا مه

َ
ا ََكَن أ ٍة مه عَ َحَدائَ  َذاَت ََبْ بنَْتَنا ِبِ  

َ
َماِء َماء  َفأ سه َن ال م مل َلكر نَزَل 

َ
ْرَض َو أ

َ
َماَواِت َو اْل  كمر َل لسه

 ِ َع اَّلله  ِءاَلٌه مه
َ

َرَها أ وْا َشعَ ِبتر ن ُتر
َ

ْ َقْوٌم  أ وَن)یَبْل ُهر  (06ْعِدلر
 و زمین  هاآسمانآفرینش 

 بارش از آسمان 
 یزانگبهجتت رویش باغا
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و زمین، بارش از آسمان، باروری ابرها و  هاآسمانآفرینش  :کندیماین آیه سیر خلق را بیان 
ن . ایدهدیمروایت سوم توضیح  عنوانبهاین سیر را  .زیانگبهجت بخشروحرویش باغات 

ر لنگما ت یشهیاندو بر  کندیممجموعه سیرها عمومًا پرسشی است و ما را به تفکر دعوت 
 و سیری برای کشف حقیقت، برای کشف روندها و موارد مندرج در روندها است. زندیم

 

 آفرینش 
 در خالل

 یک روند
  دارمرحله

 بارگاه
 

 رفتهصورت گ بارگاه دارمرحلهدرک کنیم که آفرینش در خالل یک روند  میتوانیم جانیاتا به 
تعبیه شده و  ییهامرحلهدرون سیر سیری داشته، در  است  به این مفهوم که، آفرینش

  کندیم، که زنگش صدا ی«گاه»بزنگاه  یعنی،  .یافته است تحقق ییهابزنگاه مرحلهبهمرحله
اگر به صدا در بیاید زمان عبور  «گاه»وسط یک پیانو  آن  یآرشهمثل، ناقوس، زنگ زورخانه و 

 یهایگوو خطوط ممتد با  دارلمفصدیگر است، یا سیرهای  یمرحلهاز یک مرحله و ورود به 
ما را به چرایی  هاگزارهو  هانشانهو در حقیقت این مجموعه  کندیمجدا شده را برای ما ترسیم 

. ددهیمرجوع  ،چه اتفاقاتی افتاده است کهنیا و دیگر یمرحلهعبور از یک مرحله و ورود به 
خلقت انسان  ،دوم یا مدار دوم یمرحله، مییآیمخودمان  اغبعد از این آفرینش در هستی سر

 است.
 

 در  مرحلهبهمرحلهاستاد کار روند فرآوریِ 
 خلقت انسان    

 )سه گزاره، شش نشانه(  
  

 پوشانهمی که مشابه و از آیات هانشیگزنشانه داریم. سعی شده در این  شش گزاره و سهما 
بدیع و بدون تکرار را بیان  یهاانهنشو  هاگزارهعبور شود  لذا،  هاآنو از  نظرصرف ،هستند

 .میکنیم
خدا اهل گزارش دادن است  .کندیمتوجه ما را به خودش جلب  ،یک نکته در توضیح دو روند

متعدد است، خدا کسی نیست که عملی کرده و گزارش آن  یهاگزارش [حاوی]و کتاب آخر 
 توانندیمکه  ییهاانسانزدن  نیست، خدا اهل دور یکارپنهانخدا اهل  .ارائه نکرده باشدرا 
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با مکانیسمی طراحی شده که نیاز به داده دارد، نیست. خدا انسان را نه  شانذهنفکر کنند و 
حجم رگباری . را بر ذهنش باریده است هادادهز داده محروم نکرده بلکه رگباری ادادن تنها از 

روایت که در خصوص است  ییهادادهکه در خصوص روایت خلق کل هست، کمتر از حجم 
یم، بیاوریشتر سر درتشخیص داده که ما باید از روند خلق خودمان ب «او» خلق خودمان هست.

کیدبیشتر روی سوژه که خودمان هستیم  در  ییهانداالکه از چه  شویمداشته باشیم و متوجه  تأ
ـ  هفتن با   لذا، روند خلقت انسامیادهیرستا به این وضع موجودمان  میاکردههستی عبور 

ا از سیر آفرینش کل ی ترقیدقو  تریجزئ، بدون مشابهت یا با حداقل مشابهت روایت هشت
است که ما  یامرحلههمین سیر و  یدهندهنشانهست که  یاهیآتکآمده است.  خلق هستی

 دنبال آن هستیم.
 

 : نوح 21
ا َخَلَقكمر َو َقْد  ْطَوار 

َ
 أ

 رطوبهخلق طور
 

طور دال بر حد و به. اطوار یا طورکندیمطور تصریح بهبر خلق طور نوح یسورهاین آیه از 
طرف اهل ادا و اطوار است، یا قدیم  ندیگویمحالت چیزی است. در ادبیات عام خودمان نیز 

 ندگفتیمند، یک عروسی را که تازه به یک خانواده آمده تحقیر کن خواستندیمهنگامی که 
ی و وقت دیگر شوخ است، ، یک وقت جدشودیمطور بهعروس اطواری  یعنی، دائمًا طور

. ودشیمطور گفتند طوربهکاًل می  ... و ردیگیماخم است و وقت دیگر تحویل یک وقت بد
ْد  َق َو » :اینجا خدا هم از همین ادبیاتی که در ذهن ماست و در فرهنگ عرب نیز بوده بهره گرفته

ا َخَلَقكمر  ْطَوار 
َ

 و ،تطور مرحلهبهمرحلهشدید و  طورطوربهدر طی یک روند آفرینشی، شما   «أ
ین و ذیل ا کندیماصلی را باز  یگزارهگوناگونی پیدا کردید. این سرمشق یا  یهاحالتحد و 

ا گزاره و سرمشق اصلی، روایت به روایت از منازل مختلف، سیر و مراحل مندرج در سیر ر
 .دهدیمتوضیح 

نسان هم افتاده، برای ابسیار بسیار کلیدی است، مشابه اتفاقی که در هستی  یاهیآ اعراف 583
 د. دهمی رخ

 

 :  اعراف 289
ِذ  َو اله ْفٍس َواِحََدٍ َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها لِ  یهر ن نه م مل َن ِإلَ یَخَلَقكر َل  َه یْسكر َلْت َْحْ اَها َْحَ ا َتَغشه َلمه ا َف

آَت یَخِف  َما َلِئْن  ر َ َرَبه َعَوا اَّلله َلت ده َْ ْث
َ

ا أ ْت ِبِ  َفَلمه ا َفَمره اُِكِ ف  وَننه ِمَن الشه َنكر َصاِلق ا له  ﴾۰۸۹َن﴿یَتَنا 
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 خلق از نفس یگانه 
 آفرینی زوج
 شدن « بار»سبک

 شدن « بار»سنگین
 محصول داشتن

 

 وکه در ابتدا خلق از نفسی یگانه  دهدیمت، مشابهت کیفی است. این آیه توضیح این مشابه
که در  طورهمانیعنی،  .کندیم ینیآفرزوجبعد خدا  یمرحلهموجودی به نام بشر بود، در 

 د و بعد عمل تفکیک صورت گرفت،و زمین یگانه بودن هاآسمانقبلی بیان گردید که  یگزاره
و نه  سم آن چیستمکانی میدانیمکه ابتدا نفس یگانه بود، البته نه ما  دشویمجا هم بیان نای
. میمانیماز از تبیین ب ،تشریح بشویم ماست  ما اگر اسیر یمسئلهسردربیاوریم و نه  میتوانیم

روشنفکری ما که روی مذهب و علم آمدند، متدولوژی تشریح  یجامعهبخشی از  متدولوژی  
. ذهن ما از رودیمنه و جوهر ، ولی تبیین سراغ کُ رودیمند و چون ود. تشریح فقط سراغ چب

کل  ،کند، ولی اگر سراغ تشریح برویمشکل بگیرد و آرایش پیدا  تواندیمچسب کنه و جوهر 
خواهیم همه چیز را تیغ بزنیم، همه چیز را برش بزنیم، می ،شودیمجهان برای ما سالن تشریح 

  لذا، میشوینماز هستی نائل  یانانهی  مبایت[ به درک و دریافت نسوج را تحلیل کنیم ]و در نه
 ]چون[ ،بیاوریمر درس هاسمیمکانبهتر این است که خیلی روی تشریح نایستیم و نخواهیم از 

 میشویم و تشویشی مبتال ینیبکمخوداگر نتوانیم از مکانیسمی سر دربیاوریم به نوعی هراس و 
 را توضیح هاگزارهروش تبیینی است،  خدا هم روش . لذامیمانیم که از کنه، اصل و جوهر باز

ه که خیلی پیچید ییهاسمیمکان ]در مورد[  دهدینمرا خیلی توضیح  هاسمیمکان، ولی دهدیم
وح از تو ر [یدرباره]که اگر  دیگویمقابل اثبات نیست، به پیغمبر  است، مثل روح که اصالً 

 ید.کله بزنوبا تبیین آن سر دیتوانیمو شما  داندیم «او» اکردند بگو مکانیسم آن ر سؤال
یگانه  نفس مکانیسم میدانینم، ما ردیگیمکه خلق از نفس یگانه شکل  شودیماینجا هم بیان 
و روانش ]چه مکانیسمی ش، روحش حبوده، اندامش، اعضایش، جوار چگونهچیست، بشر 

ا ب چگونه هاآمورفچگونه بوده است.  ان و زمینتنیدگی آسمآن در میدانینم کهنیادارند[ کما
اینجا هم به اعتبار ویژگی  .اندشدهاز هم جدا شده  چگونهآمیخته شده بودند و بعد هم در

ه گونکه خلق از نفس یگانه بوده است. این میریپذیم در روایت «او» یدارامانتصداقت و 
یریم. یم و راحت نپذیچون نماچندو ضمناً  تا بتوانیم روی آن فکر کنیم، دهدیمبرای ما توضیح 

و تصریح  کندیم، زیبا بیان شودیمانجام  ینیآفرزوجو بعد  ردیگیمخلق از نفس یگانه صورت 
ج سکنی هستند  از تزو  برای هم مُ  رف  یعنی، هر دو ط«بخشنیتسکتزویج » شودیم
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ه حامل بار تبدیل ب ،، و در ادامهشودیمابتدا بار سبک و خفیفی حاصل  شانبخشنیتسک
ودش ابتدا با خهم آمده است  یعنی، مونثی که بار سبکی را  «اثقلت»لغت  .شودیماثقال جر  

یبا تمام بسیار ز .کندیمشود که بار سنگین را با خودش حمل ، به کسی تبدیل میکردهیمحمل 
 ، همدیگرابندییم، و آرامش رسندیمبه هم  ،ا از یک نفس واحد بودند  زوجی که ابتدشودیم

این بار که  خواهندیماز خدا  ،کنندیمعاطفی تجربه جسمی، روحی، روانی و ]از لحاظ[ را 
بکند و خدا هم این کار را  فرزندی صالح ،شدهنیتضمک و محصول مشتر یک را تبدیل به

  .رسندیم شدن دارمحصولبه  و نهایتاً  کندیم
آفرینش شما روند  دیگویمطورکلی که به نوح یسوره 54 یهیآ، ذیل رافاع یسوره 583 یهیآ

را که حامل و حاوی مرحله است،  هاشدن طورطوربهشدن داشت، یکی از این  طورطوربه
 شدن. دارمحصولو نهایتًا  یبارنیسنگ، سبکباری، ینیآفرزوج: نفس یگانه، دهدیمتوضیح 

(  یعنی، « ف  » جا مکرر ازاین به پایان رسیده و  ،بوده یامرحلهاستفاده شده، حد فاصل)ف 
 :کندیمروایت دیگری را تصریح  تغابن یسوره 9 یهیآدیگری آغاز شده است.  یمرحله

 

 :  تغابن 3
ْرَض ِباْلقَ 

َ
َماَواِت َواْل ْ َوِإلَ َخَلَ  السه َوَرُكر ْحَسَن صر

َ
ْ َفأ َرُكر  ﴾۰﴿ یر ِ  اْمَِص ی ل َوَصوه

 تصویرگری 
 نیکو صورتی

 

. در این کندیمرا روی ذهن ما باز  یاچهیدرهر کدام از منظری است و هر کدام  هاتیروااین 
 ، تصادفی ویاگترهروشی دارد،  هاگزاره. بیان دیآیمروایت خدا از بیرون به درون انسان 

نث مؤبه مذکر و  ، از نفس واحددهدیمجهت نیست. اول روایت تفکیک را توضیح هربهباری
تصریح  و دهدیمدرونی را توضیح  فعل و انفعاالت جاقبلی ترسیم شد. این اتو سیری که در آی

اولیه  یبخشصورتیرگری و گرفت، از تصو انجامدرونی روی شما  یگرصورتکه سیر  کندیم
بعدی  یگزارهپایانی که شما شکل و شمایلی پیدا و به این جهان ورود کردید.  صورتیتا نیکو

 است. این آیه از آیات کاماًل تبیینی و کلیدی است. سوره حج 1 یهیآ
 

 : حج 5
 ی

َ
ِف َی ا أ  ْ نْمر ا ر ِإن كر اُكر مل یَر  ا النه ا َخَلْقَن َن اْلَبْعِث َفِإنه ه ٍب مل ُثر ه ِمْن َعَلَقٍة  ُثر ْطَفٍة  ن نا ه ِم َراٍب ُثر تر ْضَغٍة ن  ما  ِمن 

َقٍة َوَغ  له خَ َب ِی ما نر َقٍة لل له خَ ِف َی  مر را  ِْ
ْم َونر َلكر َت    ه لِ ْ ِطْفَل  ُثر ُكر ِرجر خْ ه نر ُثر ی  َسمًّ َجٍل ما

َ
ا نََشاء ِإیَل أ ْرَحاِم َم

َ
وا اْل غر ْبلر

ن  م مه ْ َوِمنكر ُكر ده شر
َ

ن یَ أ م مه ِلَك یَوفه َوِمنكر ِر  مر ْرَذِل اْلعر
َ

ی ئ  یْعََلَ ِمن َبْعِد ِعَْلٍ َش یََل یَردا ِإیَل أ ا َوَتَر
نَزْلَنا َعلَ 

َ
ْرَض َهاِمََد  َفِإَذا أ

َ
لل َزْوٍج ََبِ یاْل بنََتْت ِمن كر

َ
ْت َوَرَبْت َوأ ا اْمَاء اْهَتزه  ﴾۵﴿ جٍ ی َه
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 جنین    آفرینش از خاک 
 طفل   هسپس از نطف

 رشد    سپس از علقه 
 پیری    سپس از مضغه 

 مرگ    خلقت کامل 
 

تبیینیات آمده، طول آیات آن نسبتًا طوالنی  یدورهاست که در  ییهاسوره ازجمله حج یسوره
ه این است ک یدهندهنشانو تعداد کلمات و حروفی که به کار گرفته شده پر و افزون است و 

یین تب یمرحلهوارد  توانندیمکه  انددهیرساز درک و دریافت  یامرحلهبان کتاب آخر به مخاط
ءاَّللانشوند.   ع، سمبلیک و صریحکه آیات اولیه کوتاه، مقط   شودیمآینده بحث  یجلسه شا

اب و ارسال کت یانهیمکه  ولی اینجا در حج ،شودینمابتدای انزال به تبیین وارد  خدا در  است
، شفاف، مل، ریزتبیین، خدا دو سیر را کا یمرحله. در این گذاردیمپیام آخر است، به تبیین پا 

 . دهدیمح برای ما توضی دارانهامانتسناریویی و سینماتیک، 
از  تاننشیرآفکه روایت آفرینش از ابتدا تا فرجام با ماهیت بیولوژیک  شودیماول بیان  در سیر

این  . دررسدیمسپس از مضغه تا به خلقت کامل  ه، سپس از نطفه، سپس از علقه وخاک بود
دیگر  یمرتبهو  بردیمرا به کار « مخلقه» یا ، یک مرتبه خلقت کاملدهدیمسیری که توضیح 

خون ) ابتدا ترابی بوده، بعد نطفه، بعد علقهدر این سیر خلقت ناقص.  به معنای« مخلقهغیر»
، خلقت ناقصی و بعد خلقت کاملی شودیم گوشت جویده()تکه یاضغهمو سپس  خشکیده(

 . ردیپذیمصورت 
کند  جنین، طفل، رشد، پیری و مرگ بیان می در سیر دوم از منظر دیگری روایت را به ما منتقل

 «ز موعود و رستاخیز تردیدی دارید؟آیا نسبت به رو: »شودیمشروع  گونهنیا. آیه نیز شودیم
 به این روند نیک دقت ،به فرجام دارید]نسبت[ که[ اگر تردیدی  دیآیمام پاسخ بر ]و در مق

پس پایان نیز هم حاوی فلسفه و هم حاوی  ،است دارمرحلهو  دارفلسفهکنید  اگر این روند 
 مرحله است. 

 ،این را توضیح بدهد که جنین خواهدیمدر روایت دوم  میکنیمکه ما از این آیات درک  گونهآن
النی کاماًل عق خدا برای ما[ کار توضیحی .است دارفلسفهسیر  طفل، رشد، پیری، مرگ ]یک

 ،دهیجو یهیاولنطفه تا مضغه، از آن خون خشکیده تا آن گوشت  است. از شدهیمهندسو کاماًل 
 مدتکوتاهجنینی نه ماه است که  یمرحله  ازمضغه تا طفل  یعنی، بردیمزمان  یمدتاندک
 مدتانیمسال است که  50-51شد و بلوغ از نو ورودی به بلوغ  یعنی، از طفل تا سن ر .است
طول  قرنمینآنتروپیک است  یعنی، باالخره از بلوغ تا پیری  یمرحله. از بلوغ تا فرتوتی است

 است.  مدتدرازکشد که می
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 تروتاهک، از کوتاه هم است، کوتاه کوتاه یمدتاندکخیلی تندآهنگ و ا از نطفه تا مضغه خیلیلذ
، از لحظه یا شودیم تریطوالنماه، مرحله قدری  نهاست،  زمانکوتاه. از مضغه تا طفل است

. شودیم مدتانیمسال و  50-51. از طفل و طفولیت به بلوغ رسدیمماه  نهزمان کوتاه به 
ول ط قرنمینو متوسط  از بلوغ تا فرتوتی حدوداً  مرحلهبهمرحله، شودیممبسوط  آرامآرامزمان 

، فرصت گام زدن در هاستپروژهگذاری ماست، فرصت اجرای فرصت اثر قرنمین .کشدیم
ساط داده انب و بسیط کرده  خدا زمان را استمسیر تغییر است  لذا، این فرصت خیلی مبسوط 

ه ن ـ [جا کاماًل مشهود استنای ه قباًل آن را تحسین کردیم ]درهندسه و مهندسی خدا ک است.
هراس داریم  «او» از خداست و ما کهنیاتحسین از موضع مغلوب در مقابل غالب، نه به خاطر 

 موضع تحسین موضع درک و دریافت آن چیزی است که ـ از این موضع نیست ،و بزرگ است
، تحسین این روند این دیآیمتحسین بیرون  «او» یهندسهرقم زده  لذا، از خالقیت و  «او»

شدن  ترطیبسدارد   یاشدهترطیبسو  ترعیوسقبل زمان  یمرحلهر مرحله نسبت به است که ه
هستیم تا  و فرز زمان بیش از همه به نفع ما رقم خورده است، در حد فاصل عنفوان که تیز

را کنیم، پروژه اج «او»ما بتوانیم با  کهنیا، زمان مکفی است برای استسال  پنجاهفرتوتی که 
 نیم.جلسه پیش گرفتیم را تحققی کـ سی  ستیبکه این  ییهابحثیم و همین باش برندهشیپ

 مؤمنون یسوره 52-52آیات  نخستین آن،که  میرسیمگزاره  سهیا نشانه به  هیآتک سهبعد از این 
 است.

 

 : مؤمنون 21 ــ  20
نَساَن ِمن ن ِط  َوَلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ ََلَلٍة مل ْطَفة  ِف  ﴾۰۱﴿ٍی سر ه َجَعْلَناهر نر ر

ِك  ُث ْطَفَة  ﴾۰۰﴿ٍی َقَراٍر مه ه َخَلْقَنا النا ر
ُث

َناهر 
ْ

نَشأ َ
ه أ ر

ا ُث َم َلْقم  َنا اْلِعَظا ا َفَكَسْو َلْقَنا اْمرْضَغَة ِعَظام  ْضَغة  َفخَ مر َلْقَنا اْلَعَلَقَة  ا آَخَر َفَتَباَرَك َخ َعَلَقة  َفخَ ر  ْلق  اَّلله
اِلِق  ْلخَ ْحَسنر ا

َ
ْم َبْعَد َذِلَ  َمَ  ﴾۰۱﴿َی أ كر نه ه ِإ ر

وَن یُث ْم  ﴾۰۵﴿ تر كر ه ِإنه ر
وَن﴿یَم اْلِق ْی ُث ْبَعثر  ﴾۰۱اَمِة تر

 خلق از گل خالص
 از نطفه به علقه 

 از علقه به مضغه 
 به استخوان    هاسپس

 پوشش استخوان 
 آخر آفرینش  یتا مرحله

 آفرینندگان خجستگی بر برترین 
 سپس مرگ 

 برانگیختگی سپس
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ل خالاستاین روایت باز یک روایت کاماًل بیولوژیک  از  است، سپس (سالله)ص . خلق از گ 
آمده، سپس  (عظام)استخوان  [یواژه] ، از علقه به مضغه و در ادامهرسدیمنطفه به علقه 

 هارچرینش است. در این آخر که آف یمرحلهتا  کندیمپیدا  )لحم( استخوان پوشش گوشتی
 پنج خواهدیمبه کار رفته است  یعنی، مثل فیلمی که « ـف  » پنجو « ثم» پنجآیه به لحاظ ادبی 

 به پالن آخر تا رودیمبعد بسیار سریع پیش  یدههدهه را سریع روایت کند  از یک دهه به 
اما این مجموعه آیات  .دانشدهتکرار  مرحلهبهمرحلهها «ثم  »ها و «ـف  »ها و این سپس برسد،

خلق تبدیل به انشاء  .آخرش خیلی مهم است یک اتفاق کیفی را در درون خودش نهفته دارد.
 اینجا به انشاء ]ولی[ جان توصیف است. تاکنون فقط صحبت از خلق بوده ،این .شودیم
ر  »، رسدیم اخ  ْلًقا ء  اُه خ  ْأن  نش   یحلهمرانسان از  کهنیاا ت دیآیمپیش  مرحلهبهمرحلهیعنی، « ُثم أ 

 دوا اول ب یهیآ سه، بین آن کندیمجا انشاء . خدا در اینرسدیم شکل گرفتن یمرحلهبه  خلق
ادبی  یسکتهیک  ،دهدیمبعدی که مجموعًا یک روند را از ابتدا تا فرجام توضیح  یهیآ
الِِق »  :اندازدیم ْحَسنر الخْ

َ
ر أ خالق مهندس و بدیع درود  عنوانبهخودش خدا بر  .«َی َفَتَباَرَك اَّلله

از را  «کرتبا» یواژهخدا خجستگی بر برترین آفرینندگان است.  این آیهمضمون  .فرستدیم
تر، ش ینهیساست  یعنی،  «برک» اششهیر  ردیگیمادبیات عرب در خصوص شتر قرض 

ی به مدت زیادی رو را اشنهیسبنشیند و بعد هم بخوابد  خواهدیمشتر که  .خیلی زیبا است
ا به کار ر« فتبارک»و سیلویش است. خدا  گاهانباشت، گاهرهیذخشتر  ینهیس، گذاردیمزمین 

روند  که بشر از شودیممستقر  یامرحلهدارد  یعنی، یک  نیز شتر ینهیساشاره به  که بردیم
 . رسدیمکیفیت انشاء  یمرحلهخلق به 

مثل  یافهیصح تبدیل به ،ر خلق را طی کرده استشر که سیب ،ردیگیمانشاء صورت  که گاهآن
. این بشری که ما هستیم، هم سدینویمدر آن صحیفه خدا انشاء او را  ، کهشودیمشتر  ینهیس

 ،اندازدیمادبی را  یسکتهاین  کهنیامحصول خلق و هم محصول انشاء خدا هستیم. بعد از 
و  ردیمیمسیر انسان یک سیر آنتروپیک است و بعد  [که کندیمبیان ]و  دهدیمسیر را ادامه 

 ر مطرحتتند، بحث را یک مقدار کندیمدیگری روایت  یهیزاواین سیر را از یک  .زدیخیبرمباز 
ه و... به نطف رسدیمتوضیح داده شد که از گل خالص  که به آخرش برسم. در این آیات کنمیم

گ و و نهایتًا مر فرستدیمدرود  برخودش و خدا شودیمخلق تبدیل به انشاء  دیگویمو نهایتًا 
  :است سجده یسوره 9-3 آیات بعدی یگزارهسپس برانگیختگی است. 

 

 :  سجده 9-7
ِذ  له َش  یاله ْحَسَن كر

َ
ن ِط أ نَساِن ِم  َخْلَ  اْْلِ

َ
َخَلَق ر َوَبَدأ ه َجَعَل نَْسَل  ﴾۷﴿ٍی ٍء  ء ُثر ا ن مه مل ََلَلٍة  ن سر  ر ِم

ِه  اهر َوَنَفَخ ِف  ﴾۸﴿ٍی مه ه َسوه ْفِئََدَ َقِل یُثر
َ
ْبَصاَر َواْل

َ
ْمَع َواْل سه مر ال َلكر َجَعَل  وِحِ  َو ا تَْش یِ  ِمن را وَن﴿َل  مه رر  ﴾۹كر
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 : هایدهپدنیکو آفرینشگر 
 خلق انسان از گل 

  ارجیبسپس از آب 
 سپس آرائیدن 

 یدن از روح خود دم
 اعضای کلیدی را جعل کردن

 

 دگاریآفرکینکه  دیگویمو  کندیمتصریح بودن خودش  نیکو گرنشیآفربر  ]خدا در این آیات[
ل، سپس ]  دن، سپس از روح، سپس آرائیارزشیبنسل[ از آبی  یادامهاست، خلق انسان از گ 

ط بیولوژیک از منظر دیگر از رواب یمرحلهرا جمع کردن. یک  ی کلیدیخود دمیدن و اعضا
که در آیات آخر خواهیم  ردیگیمعمل تصفیه صورت  تقویم و دیگری است که باز همان عمل

ی کیف یروی اعضا [این است که] دیگر دارد یهاتیروابا  که یازهیمم]وجه[  ،این روایت .دید
ش واوست  یعنی، گ «وتپشیحس»و  «دیداری»، «شنیداری»کیفی انسان  ی، اعضاستدیایم

 یسوره 40 یهیآ .میشویمدیک ن انسان مقوم است. به آخر بحث نزو قلب، ارکا تریو بص
 زیبایی است: یهیآ روم

 

 : روم 13
ِذ  ر اله ه  یاَّلله ُثر ْم  َقكر ه َرَز ْم ُثر ه ی ِی َخَلَقكر ْم ُثر كر ی قْ ی تر ن ی م مه َرََكِئكر ْم َهْل ِمن شر لِ ْفَع ی كر م لر ِمن َذ كر

ن َش  ا مل ایَل َعمه ْبقَاَن ر َوَتَع وَن ی ٍء سر  ﴾۱۱﴿ ْشِركر
 آفرینش 

 رسانییروز
 مرگ 

 برانگیختگی
 

، یانرسیروزآفرینش،   شودیمو به زندگی واقعی وارد  دیآیمبیرون  هاسمیمکاندر این آیه از  
 :شودیمعوض  دور روایت طه یسوره 10یهیآ . درشودیمو برانگیختگی مطرح  مرگ

 

 : طه 53
ِذ  ا اله َ له َش  یَقاَل َرُّبا ْعَطی كر

َ
ه َهَدی﴿أ  ﴾۵۱ٍء َخْلَق ر ُثر

 اعطای حیات 
 سپس هدایت
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 یگزاره. روی یک دیآیمکه حیات را اعطا کردیم و بعد از حیات، هدایت  کندیمخدا تصریح 
 :است اعلی یسوره ،. آخرین گزارهبردیم تریفیک یمرحلهک مرحله را به ی ،دیآیم کیفی

 

 :  سوره اعلی
( لْْعَ

َ
َک اْل حِ اْسَم َربل ی) (۰َسبل ی َخَلَ  َفَسوه ِذ َر َفَهَدی) (۱اله َقده ِذی  ْخَرَج اْمَْرَعی) (۰َواله

َ
ی أ ِذ  (۱َواله

ْحَوی
َ

َثاء أ َعَل ر غر َک َفََل َتنََس) (۵)َفعَ ْقِرؤر ََف) (۱َسنر ْهَر َوَما َیخْ ر ِإنه ر َیْعََلر اْلعَ َک  (۷ِإاله َما َشاء اَّلله رر َیسل َونر
ْسَری) ی) (۸لِْلیر ُْكَ َفَعِت الذل ْ ِإن نه ََش) (۹َفَذُكل ر َمن َیخْ ُكه ْشََق) (۰۱َسَیذه

َ
َها اْل بر نه اَر ۰۰َوَیَتعَ َلی النه ِذی ََیْ (اله

)الْ  ی ْْبَ اَل َیقََْی) (۰۱كر یَها َو ه اَل َیروتر ِف ی) (۰۰ُثر ن َتَزكه ْفَلَح َم َ
ی) (۰۱َقْد أ ِ  َفَصله ْسَم َربل (َبْل ۰۵َوَذَُكَ ا

ْنَیاتر  اَه الدا وَن اْلقََی ْبََق ) (۰۱)ْؤِثرر
َ

ویَل) (۰۷َواْْلِخَرهر َخْیٌ َوأ
ر
قرِف اْل نه َهَذا َلَِف الصا قرِف ِإْبَراِه  (۰۸ِإ  مَی صر

وَس   (۰۹)َومر
 

، جزء ردیگیبرمآیه را در  53ند و مراحل است. روایت از رو نیتریعالاین سوره به عبارتی 
آیات با  یهمه، استو سمبلیک است، کاماًل آهنگین  عقط  اولیه و آیات آن خیلی ُم  یهاسوره

 .بخشدیم «اعلی»ت آهنگینی را به یک ن گانهنوزدههای «یاء»و این  شودیمتمام « یاء»
آفرینش،  است، سیر اول عبارت است از دارمرحلهسیر  چهارحاوی حداقل  «اعلی»

و رهنمونی  سیر دوم شامل خروج گیاه و خشک و سیاه  مقداربه ی  ریگاندازههماهنگی، آرایش، 
 نبعد از خواننده شد ی  سازآسانخواننده کردن پیامبر آخر، گیاه است، سیر سوم نیز  همانشدن 

ات حی یمرحلهو سیر آخر هم  ردیگیمبررا در  یسازآسانخواننده کردن و  مترتب بر و یادآوری  
 فرجامین است. یمرحلهو 

 

 :  اعلی یسوره
 مرحله حیات      خواننده کردن خروج گیاه   آفرینش 
مرحله فرجامین          یسازآسان خشک و سیاه  آرایش  ،هماهنگی

              یادآوری   ینمونره /مقداربهیریگاندازه
 

«( لْْعَ
َ
َ  اْل حِ اْسَم َربل ِذی َخَلَ  1َسبل له ی( ا َر 2)َفَسوه ِذی َقده آیه  سهدر این  یک سیر را خدا« (3)َفَهَدی(َو اله

را در خودش جای  هاداشتهاسمی که کل  .سمبل است ،که اسم مبه این مفهو دهدیمتوضیح 
در ادامه  .است دارسمتتسبیح به مفهوم جنبش درونی  .شایان تسبیح است «او» از نظر داده،

تسبیح است و انسان باید جنبش  یستهیشاو است  که کسی که اسم اعلی دهدیمتوضیح 
خلق کرده، بعد آرایش داده، بعد   اشد، این مراحل را رقم زدهداشته ب «او» به سمت درونی

 تقدیر و سپس هدایت کرده است. 
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و  هاصورتاز  یاافتهیشکلفاهیم قبلی است، روند مرکب و از م ترقیعمخلقی که اینجا آمده 
 یماده، شوندیم، ذرات بنیادین گزینش شودیممحتواهای متعدد است، استارت آغازین زده 

سیر ه[ گون]بدین .شودیمانسان  ]تبدیل به[ و شوندیمد تطور و تحول با هم درآمیخته مستع
، ت، هارمونی اجزاء، تنظیم مرتبردیگیمه صورت سویت . بعددهدیمخلقت انسان را توضیح 

هر  یکشزنو ـ میاکرده که قباًل صحبتش راـ  ابدییمو آرایش و تقویم  شودیمباالنس و ترکیب 
و نهایتًا هدایت و رهنمونی  قت متناسب با مزیت و کشش خودشخل اندرکاردستعنصر 

 .ردیگیمصورت 
ْخَرَج : »دیگویمسپس 

َ
ِذی أ َثاء  4)امْْرَعیَو اله َعَل ر غر ْحَوی(َفعَ

َ
سنتی این را بیشتر  یهاترجمهدر «. (5)أ

 منطقی دارد و نیز از انواع، ولی اگر بپذیریم که خدا هم در تفهیم و روایت اندداده به گیاه ربط
 با این فروض گاهآندر کتاب آخر بهره برده است،  هاصنعتو  هاسبکمتعدد ادبی،  یهاگونهو 

متصل کنیم  اول، خلقی  اول یامرحلهچهاراین آیات را به همان روند  میتوانیممفروض 
 . ردیگیمصورت  و هدایتی یمقداربه یریگاندازهتقدیر و آراییدنی هست و هست و 

ْخَرَج امْْرَعی»
َ

ِذی أ افتاده تا سرانجام  هااتفاقاین  یهمهدال بر شکوفایی است  یعنی، « َو اله
رد و تکاملی صورت گی بزند و بهاری بیاید و به قول آقای طالقانی یاغنچهسبز شود،  یاجوانه

ْح »و سپس  شود، نونوبهانسان 
َ

َثاء  أ َعَل ر غر  و   یعنی، همان گیاه شکفته، بردمیده، عطرناک«َویَفعَ
 یمرحلهو به  کندیممشعشع سیر خود را طبق قانون هستی و طبق قانون درونی خودش طی 

 . ردیگیمو بعد هم حذف موقت از طبیعت صورت  رسدیمآنتروپیک 
از هستی  دارد. ازینشیپ واست ، خودش مرحله کندیمروایت  این را که برای حضرت محمد

: ندکیمتصریح  و[ ستدیایم] حضرت محمد ینقطهروی  تا رسدیم، به انسان کندیمشروع 
َ  َفَل َتْنَس» ْقِرئر به زودی » .کنیم. بسیار مهم استمی اتخوانندهیعنی، به زودی   «َسنر

دورانی هم عوض ساطع شدن پیام  یمرحلهاین است که  یدهندهنشان« میکنیم اتخواننده
یت ؤدر مرحله ر و موسی ابراهیم]یعنی[ قبل از محمد، پیامبر آخر،  یهانیبزرگتر است. شده

 . ردیگیمخوانندگی قرار  یمرحلهبودند، ولی محمد در 
ر»قباًل با هم مرور کردیم:  ْرض مَی ِإْبراه یَو َكذلَِ  نر

َ
ماواِت َو اْل وَت السه   یعنی، تاروپود «َمَلكر

 یمرحلهیت بود و در ؤر یمرحلهیت ابراهیم رسانیدیم، ابراهیم در ؤو زمین را به ر هاآسمان
دست سپید خودش را مشاهده و بعد  ابتدا آتش موسی. طور استهم همین نبود، موسیقرائت 

مشاهده نمود  آن زمان جامعه  ،شدتبدیل به اژدها یا عصای دینامیک عصایش را که  سپسرد، ک
 مشاهده بود.  یمرحلهو بشر در 
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قرائت رسیده است، محمدی  یمرحلهبه  و ریز کتاب آخر تمام شدهمشاهده در سر یمرحله
ح در این مرحله تصری  استی بوده که اصاًل قاری و خواننده نبوده، سواد نداشته و از نظر خدا ام  

تو را  و قرائت کیفی در تو رسوب خواهد کرد، آن رسدیمقرائت کیفی فرا « گاه  »بر این دارد که 
این خودش یک سیر است و اگر این نوع خوانندگی استمرار پیدا کند،  .میکنیمخواننده 
کیددر ذاتش نیست  ]خدا  یکارفراموشاست که  یایخوانندگ  اتدهخواننچنان  که[ کندیم تأ

دچار  فراموشی یمرحلهکه به  میکنیمرا به تو منتقل  یاافتهیرسوب یهاآموزهچنان  و میکنیم
 نشوی. 

َك ینر  َو »قاری، خواننده و اهل کتاب شدی  کهنیابعد از  دیگویم به حضرت محمد رر   «َریْس یلِلْ سل
 یرحلهمزین پس حرکت تو به اعتبار  .میسازیممیسر  ،یعنی، تو را بر طریقه و مسیر آسان

هنت و لوح ذ شودینمقرائت بوده و استمرار نیز دارد و دیگر از ذهنت پاک  یمرحلهپیشین که 
ی»و در این مرحله  شودیمبر تو آسان کار محفوظ است،  ُْكَ َفَعِت الذل ن نه ْ ِإ   ودشیمبیان « َفَذُكل

 است. «یاد» یمرحله، یسازآسان یمرحلهخواننده شدن و  یمرحلهیعنی، قدر بدان، بعد از 
 رسدیمزند تا به آخر رقم می 1سوره هم باز به نوعی مراحل کوتاه را با همان روش دیزالو یهیبق

 بحث ما خارج است. به قدر فهم خودمان از سیر آفرینش به درکی رسیدیم: یحوزهکه دیگر از 
 

 آموزش از آفرینش 
  ؛یزانه ، ماهرانههنر ر

  مرحله در مرحله
 تا محصول مشترک  از یگانگی تا زوجیت

 از خاک تا مرگ 
 از مرگ تا رستخیز

 ینمونرهاز آفرینش تا 
 یریکارگبهاز خوانندگی تا 

 

جای بحث آموزش از آفرینش، چه آفرینش کل و چه آفرینش انسان، که ما تا این قدرنیا
ماهرانه و مهندسانه است و مرحله در مرحله را رقم هنرریزانه،  یک دیزالوفهمیدیم این بود که 

                                                                                                                 
به کار نما )سینما( از فیلم  و در اتصال دو تدوین فنی است در (Dissolveدیزالو ) یزی یا. درآم1
. از دیزالو گیردیجای آن را م« ب»و تصویر  شودیتدریجًا محو م« الف». در این فن تصویر رودیم

 ویکی(.  ی)دانشنامه شودیبرای نشان دادن گذر زمان استفاده م
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 (نثیؤمذکری، م) واحد، زوجینفس  ،محصول مشترک از یگانگی تا زوجیت و  زندیم
و  یبارنیسنگ، یبارسبکآید، جسمی و روحی و روانی و عواطفی که به وجود می تسکین

 حصول مشترک. م
ا از آفرینش ت بعدی از مرگ تا رستاخیز، روایت دیبع از خاک تا مرگ، روایت بعدی روایت

از خوانندگی تا  :خوردیمز که کیفی است و به زندگی روز ما نی هم رهنمونی، آخرین روایت
محمد نیست که خوانشش فقط ، شودیمنیست که خواننده  است. فقط محمد یریکارگبه

هستی و کتاب آفرینش،  خوانیفیکشویم!  خوانیفیک میتوانیم، ما هم شودینمفراموش 
 یخوانیفیککتاب خودمان. اگر  خوانیفیککتاب آخر و  خوانیفیککتاب تاریخ،  خوانیفیک

 دمحمو تقاضاهای  هاتیظرف .خودمان یحد و اندازههستیم، البته در  ما نیز مثل محمد ،کنیم
 . [ظرفیت و تقاضا داریم]ودمان بیشتر از ما بود و ما هم به حد خ

خواننده  میتوانیمنتیجه بگیرد که ما هم  خواهدیمدرون آن  یهامرحلهروندها و این آخر از در 
و حداکثر تورق  ردیگینمما صورت  یجامعهدر  یخوانخوبکنیم  اکنون  یخوانخوبشویم و 

ن با این سرعت و با ای که[حالی]دراست   ل به فال حافظر تفأاست  انتظار از کتاب، انتظا
با دست ما اخت شود، اثر  هاکتاب. اگر این شودینمجیل و با این تورق چیزی حاصل تع

مماس شود و اثر انگشت ما روی کاماًل  هاکتابما و خیسی عرق کف دست ما با  انگشت
کیفی  یهخوانند. اگر ما هم میاشدهکیفی  یخوانندهبگوییم که به نوعی  میتوانیمب بماند، کتا

  به این مفهوم که، ما هم شودیمآسان شد، بر ما هم آسان  شویم، راه همچنان که بر محمد
 به تحصیلو محل از خوانندگی، به ربط با عینیت پیرامون خودمان، از خانه و محل  میتوانیم

خوانندگی را به کار بگیریم و  اشی ازات نرسوب میتوانیمبزرگ، برسیم. ما هم  یجامعه
هندسه به کار  «او» پروژه تعریف کنیم و در خود پروژه هم به کمک مرحلهبهمرحلهنهایت در
 فصل مقصود برسیم.ریم و مرحله تعبیه کنیم تا به سربب
و چند گزاره بررسی  شودیماز بحث امروز  تریجدو  ترقیدقآینده بحث  یجلسه شاءاَّللان 

بعد  یجلسه ،د شد. این جلسه روی آفرینش کل و روی آفرینش خودمان درنگ کردیمخواه
 ولسفه ، آیا فندیآیماز پی هم  کیبهکیپیام رسانی  یهادورانکه اصاًل به چه مناسبت  ببینیم

  آیا کتاب آخر متناسب با ظرفیت میرسیمدارند یا نه؟ بعد به خود کتاب آخر  یبندمرحله
بوده یا از اول خدا  یچکانقطرهعقل بشر  ظرفیت محل و و متناسب با حمدآغازین حضرت م

 با استفاده از حقایق مندرج در کتاب میتوانیمملت ریخته است؟ این را  یکلهروی سرو پارچ را
یکی و تکن یگشاراهیک است.  گشاراهخاصش بررسی کنیم. به نظر من این خیلی  یهندسهو 

ه ابطر میتوانینمما اصاًل با این کتاب  ندیگویم هایلیخاالن . شودیمبرای خودمان هم روشی 
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تاب، کتاب کقرار کند، کتاب، کتاب خشونت است، با ما رابطه بر تواندینمبرقرار کنیم، کتاب 
اب ببینیم مشکل از کت .برقرار کند تواندینممدرن است و با امروز ما هیچ ربطی دوران ماقبل

د آینده بفهمیم  بع یاین را از بحث جلسه میتوانیم شاءاَّللانت یا مشکل از روش ماست. اس
را به  بندمرحلهآینده بحث خدای  یجلسهبه بحث اکمال و اتمام برسیم و آخر سر بتوانیم در 

نهایت خروجی این بحث این است که خود ما هم بتوانیم مام برسانیم  با این توضیح که درات
 بلکه با کمک «او»شویم، البته نه مثل  بندمرحلهو  دارافقطراح، مهندس، استراتژ، خالق، 

 شویم. گونهنیاکه در ما هم هست،  «او»و با تأسی به ویژگی  «او»
ماه یکی دو و  دهندیمنفر از دوستان ارائه چهار  بحث جمعی است که ،قسمت دوم جلسه

 دهندیمکه در بحث دوستان جوان که جمعی ارائه . از همه تقاضا داریم اندکردهروی آن کار 
جلسه  اءاَّللشانداشتیم، شرکت کنند. نشان دخل و تصرفی ثو نه در بح شانبیترکو ما هم نه در 

یک نفر نیست. اگر  متکلم وحده بودنورد فقط اوردهای خودش برسد. دستابه دست آرامآرام
خودشان  وبحث اول را هم نقد کنند این ورند و بحث بیا هابچهورد نائل شویم و ابتوانیم به دست

و سیری  میرویم یسازآسانو  یخوانخوببه سمت  آرامآرامما هم آن بگذارند،  برهم ایجابی 
ترسیم کرد ]را ما نیز در حد خودمان خواهیم داشت و[ ما هم کمتر از او  که خدا برای محمد

  نخواهیم بود.
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 )کاِر گروهی( کنندگانشارکتم یهاآورده
 اول یکنندهمشارکت

ِح  ِن الره ْْحَ ِ الره ه ک یاجلسه. بعد از رومیمکوتاهی سراغ اصل مطلب  یمقدمهبعد از  .میِبْسِم اَّلله
ما هم تصمیم گرفتیم در این کار سهیم شویم. این تصمیم  ،پیشنهاد کار  گروهی مطرح شد

نی برای ما درو هابحث میخواستیمین بود که ادلیلش ولی مهمترین  ،دالیل مختلفی داشت
را ببریم. از  مطلوب یبهره ،شود. فارغ از کیفیت جلسه به دنبال این بودیم که از نفس این بستر

زیادی  یاهبحثهر هفته یک جلسه داشتیم. در جلسات ابتدایی  ما تقریباً  ،زمانی که اعالم شد
به زبان مشترکی بین خودمان  را پیش بگیرم که اوالً  باره که چه بحث و موضوعیشد در این

بعد با سیر جلسات هم همخوانی داشته باشد تا مفید واقع شود.  یمرحلهنفر برسیم و در  چهار
. موضوعات زیاد و مختلفی مطرح «بگشاباب»بررسی جلسات  ازجملهزیادی شد  یهابحث

 دوستان یهمه ،عد از طرح این موضوع. ب«خلق جدید و خلق مداوم»شد تا رسیدیم به موضوع 
موافقت خودشان را اعالم کردند. قرار شد روی این بحث کار کنیم. توافق بر سر این موضوع 

 یرابطه باتنگاتنگی  نسبتاین بود که این موضوع  هاآنهم علل مختلفی داشت که مهمترین 
با خدا داشتن. این موضوع  مستمر یرابطهم یعنی ودارد. خلق جدید و خلق مدامستمر با خدا 

 و هم با درون ما همخوانی دارد.  هماهنگ بودهم با روند جلسات 
اگر این بحث باز شود  میکردیمصورت گرفت. احساس  هابحثی شد و گیرپیاین موضوع 

و هم راه خروج از بحران. تقسیم کار شد، هر کدام از  شودیمهم چیستی بحران مشخص 
 اعم از مباحث عرفانی، شعر  هایی را آماده کردندکه داشتند بحث یاقهعالدوستان متناسب با 

دینی هم نبود. در خلق جدید موضوعات خالقیت در  صرفاً  هابحثو ادبیات، ادبیات قرآن. 
از کار را گرفت.  یاگوشهکسی  دیگر مطرح است. هر یهانهیزمو  یشناسروانمدیریت، در 

ارائه شود،  ،بودبرقرار در جلساتمان که هر هفته  ،شودیمسعی کردیم هر بحثی که آماده 
برطرف شود، اصالح شود و طی چند جلسه این کار  هانقصوارد و  هانقدشود،  یخورچکش

لق صفت خا توانیمبه انسان هم  در یکی از جلسات بحث شد که آیا اصالً  تکرار شود. مثالً 
معنادار است یا خیر؟ دو جا در قرآن  داد یا خیر؟ خالق بودن برای انسان تبودن را نسب

. از همین جا به این نتیجه رسیدیم که اطالق صفت خالقیت به شودیممطرح  «یالخالقاحسنر »
است. یا خلقت را در جایی به حضرت  «الخالقیاحسن»ولی خدا  ،غیر خدا هم پذیرفتنی است

 . شودیمیر از خدا زیر نظر خود خدا انجام . البته خلقت خالقینی غدهدیمنسبت  عیسی
ه همه ب توانیماز دیگر مباحثی که ذیل این موضوع مطرح شد این بود که آیا این خلق جدید را 

نسبت داد؟ چون اکثر جاهایی که خلق جدید مطرح است، توأم است با قیامت، اما سیر آیات، 



 27      (1) یامرحلهی، سامان : نگرش روندنیی: تببیست و هشتمنشست 
 

 

چون اگر سیر طبیعت  ،انداشتباهمردم از خلق جدید در  دیگویم، غافر یسورهخصوص در به
تان این . دوسدیرسیمبه قیامت و المحاله  دینیبیمرا نگاه کنید خلق جدید را در سیر طبیعت 

 و وقت زیاد است هابحثولی  ،با هم بحث کنند خواستندیمموضوعات را بررسی کردند، 
ه است، بحث آقای اکبرزاده از دیدگاه فلسف یآنقردرون. بحث آقای دردکشان بیشتر کوتاه است

هم از دیدگاه شعر و عرفان موضوع را مورد بررسی یامینی است و سرکار خانم  اسالمی و اقبال
وامدار قرآن  و اقبال یعربابن، ادیبان مورد بررسی نظیر مولوی یهمهولی چون  ،قرار دادند

ءاَّللان. شودیمذیل قرآن مطرح  هابحثهستند،  که دوستان هم با نظرات خودشان ما را یاری  شا
 کنند. 

 
 دوم یکنندهمشارکت

ِح  ِن الره ْْحَ ِ الره ، میگویم خدمت دوستان ،امکردهاین کار استفاده  برایدر ابتدا روشی را که  .میِبْسِم اَّلله
 . شومیمر آخر وارد خود بحث بعد چارچوب کلی و د

موضوع خلق در آیات آن خیلی دخیل و معنادار  کردمیمفکر را که  یاهسورچهار بنده ابتدا 
ب بحث . چارچو، الرحمن، نحل، غافرمؤمنون یهاسورهاست چندین مرتبه بررسی کردم  

نظیر خلق، جعل، انشاء،  ییهادواژهیکلمن از همین چهار سوره اخذ شده است. در این سور با 
 یابیشهیرکنم. لغات را  یبنددستهع سعی کردم چارچوب حاصل از آن چهار سوره را ر  ر، ز  ط  ف  

 . اندکردهآیاتی پرداختم که بحث خلق را مطرح  تکتکبه  کردم و نهایتاً 
 : امگرفتهن قرار است که من چهار بخش برای بحث در نظر چارچوب از ای

 بخش اول: شناخت ابعاد خلق و خلق جدید  

 خودطه با راب تعیینج فهم و پذیرش صفت خالقیت خدا و بخش دوم: آیات مرتبط با نتای 
  خالیق و مخلوقات

 بخش سوم: انتظار خدا از انسان در راستای خلقت  

 انسان خداگونه که توان خلق و خلق جدید را داشته  بخش چهارم: چگونگی پدید آمدن
 . باشد و در تمام طول زندگی بتواند از صفت خالقیت استفاده کند

 . شودیمتلفیقی ارائه  صورتبهالبته دو بخش آخر 
 

دو ویژگی را  توانیماز دقت در واژه خلق است.  شناخت ابعاد خلق و خلق جدید ،بخش اول
 کرد: از خود این واژه پیدا 
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ن و نه گرفت اندازه یمعناخیلی از تفاسیر خلق را به  میزان و مقداری که اساساً  گیریاندازه .5
 این آیه این است که در کنار ایجاد و تبدیل یبندجمعولی . اندگرفته و تبدیل حتی ایجاد

  باب این موضوع هست . آیات خیلی زیادی درهم مطرح است هدفمندی، یریگاندازهو 
ْ » :است مؤمنون یسوره 551 یهیآمورد هدفمندی، اما در   َفقَِسْبْمر

َ
َبثا   أ ْ َع ا َخَلْقناُكر َّنه

َ
برای   1«أ

له »است:  فرقان یسوره 2 یهیآ، یریگاندازه دیرا   ٍء َش َو َخَلَ  كر ْْ ََ َرهر   یسوره 9 یهیآ، 9«َفَقده
لل » طالق ِلكر ر  لا » :رعد یسوره 8 یهیآو  8 «َقْدرا   ٍء َش َقْد َجَعَل اَّلله نیز  1«ِعْنََدر ِِبِْقداٍر  ٍء َش َو كر

 . کنندیماین آیات در ادامه به فهم بحث کمک هستند. 

ینجا در ا و کنمیمزمانی که به خاطر ضیق وقت از اشاره به آیاتش صرف نظر  گیریاندازه .2
 . کنمیمگزارشی از کار انجام شده بیان  صرفاً 

  من هشت آیه را به دلیل اهمیتش همان طور که مطرح شد بحث هدفمندی آیات متعددی دارد
اِطَل  : »صاد یسوره 29 یهیآ ازجمله جدا کردم  َما َب ْرَض َوَما ََبَْنهر

َ
َمآَء َواْل  یهیآدر  .5«َوَما َخَلْقَنا السه

 دیگری تعبیر بازیچه دارد.  یهیآدیگری تعبیر عبث و 
 میرسیمبه این نتیجه  شدهدادهتوضیح  یمهیضمبه  «خلق» یواژهبا آن دو ویژگی بیان شده از 

این است که آیا خدا برای  سؤالکه خلق المحاله خلق جدید را هم با خود به همراه دارد. اینجا 
 یسوره 23هم دارد؟ آیات متعددی در این باره هست. آیه  یارادهاخلق جدید و خلق مدام 

ٍن ك» :دیگویم رحمان
ْ

َو ِف َشأ ، کاری نیست که دیروز کندیمیعنی کاری که امروز  3 «له ْیٍم هر
 فاطر یسوره 5 یهیآقطعا با کار امروزش متفاوت است.  ،کندیمو کاری هم که فردا  کردیم
ْلِ  َما َیَشاءر : »دیگویم َع : »دیگویم مؤمنون یسوره59 یهیآدر  7«.َیِزیدر ِف اْلخَ ْم َسْب َقكر َخَلْقَنا َفْو َوَلَقْد 

ْلِ  َغاِفِلَی  ا َعِن اْلخَ نه برو و  ما در آسمان دیگویمست، ترقسمت اول آیه خیلی زیبا 1«.َطَراِئَ  َوَما كر
 نیست.  بردارلیتعط اصالً خلق  و میاانداختهراه  بیایی برای خلق

                                                                                                                 
 ؟شویدنمی به سوی ما بازگردانیده نکه شمایو ا ایمآفریدههوده ید که شما را بیا پنداشتیآ. 1
 و هر چیزی را آفریده و بدان گونه که درخور آن بوده اندازه گیری کرده است.. 9
ر کرده است.. 8  به راستی خدا برای هر چیزی اندازه ای مقر 
 .دارد یاو هر چیزی نزد او اندازه. 1
 م.یدیافرین دو است به باطل نیان این و آنچه را که میو آسمان و زم. 5
 در کاری است.هر زمان او . 3
 .افزایدمینش هر چه بخواهد یدر آفر. 7
 .ایمنبودهنش غافل یم و از ]کار[ آفریدیو به راستی ]ما[ باالی سر شما هفت راه ]آسمانی[ آفر. 1
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 ،. البته در بعضی موارددیگویماز خلق جدید  مورد پیدا کردم که صریحاً  هشتبنده در قرآن 
 ،خلق جدید به معنای قیامت گرفته شده است که در نگاه اول این معنا با بحث ما زاویه دارد

ََلْ » دیگویماست که  ابراهیم یسوره 53 یهیآای نمونه ولی همان معناست. بر
َ

َ   ترأ َ َخَل نه اَّلله
َ

أ
َجِدیٍد  ْلٍ   ِت ِبخَ

ْ
ْم َوَیأ ْبكر ْذِه  یر

ْ
َماَواِت َوالْرَض ِباْلقَِ ه ِإْن َیَشأ صراحت آیات این است که پشت . 1«السه

جدید با خلق  یهاخلقن است که نسبت این ای سؤالولی  ،جدید اراده خدا هست یهاخلق
دل  ؟ گسستی میانشان هست یا درارتباطندیبارتباطی میانشان هست یا  اولیه چیست؟ اصالً 
 جدید هست یا به کلی با یهاخلق؟ در خلق اولیه بستری برای این اندآمدهخلق اولیه به وجود 

که آیا انسان توان همراهی با این  ودشیمت مطرح سؤاالبعد این  یمرحله؟ در ارتباطندیبهم 
 جدید را دارد یا خیر؟  یهاخلقجدید را دارد؟ کشش  یهاخلق

عبارت است از  ،این موضوع را در قرآن رصد کرد توانیمکلیدی که با آن  یهاواژه ازجمله
معمواًل در دانسته شده است که  یاواژه «جعل»لغت  یهاکتاببه معنی قراردادن. در « جعل»

بار این واژه و مشتقاتش به  942. در آیات هم شودیمبه کار برده و ربط به موجود تالی وجود 
اما از همان بررسی معدودی که انجام  ،امنکردهرا نگاه  هاآن یهمهکار رفته است. البته من 

را  عنی. این تقارن این مرودیمخلق به کار  یواژهبعد از  دادم به این نتیجه رسیدم که معموالً 
 54-59-52ت ابستری است برای خلق جدید. آی« جعل»که  کندیمدر ذهن آدم تداعی 

َلَلٍة ِمْن ِطٍی » :دیگویمخیلی صریح و شفاف همین را  مؤمنون یسوره  (21)َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلنَْساَن ِمْن سر
ْطَفة  ِف َقَراٍر َمِكٍی  ه َجَعْلَناهر نر َم  (21)ُثر ا َفَكَسْوَنا اْلِعَظا ام  َلْقَنا اْمرْضَغَة ِعَظ ْضَغة  َفخَ َلْقَنا اْلَعَلَقَة مر ْطَفَة َعَلَقة  َفخَ ه َخَلْقَنا النا  ُثر

الِِقَی  ْحَسنر اْلخَ
َ

ر أ ا آَخَر َفَتَباَرَک اَّلله اهر َخْلق  َن
ْ

نَْشأ
َ

ه أ ا ُثر قرار دادن انسان بعد از خلق در مکانی  .9«(21)َلقْم 
 . کندیمرا برایش فراهم شدن  طوربهطورو استوار، امکان رشد 

                                                                                                                 
ده اگر بخواهد شما را میبرد و خلق تازهای می ین را به حق آفریافتهای که خدا آسمانها و زمیا در نیآ. 1

 آورد.
گاهی یدر جا اینطفهسپس او را ]به صورت[  (52)میدیاز گل آفر ایعصارهانسان را از  نیقیو به . 9

م پس آن علقه را ]به صورت[ مضغه یآنگاه نطفه را به صورت علقه درآورد (59)میاستوار قرار داد
ن یجنآنگاه ] میدیرا با گوشتی پوشان هااستخوانم بعد یساخت هاییاستخوانم و آنگاه مضغه را یدیگردان

 .(54)نندگان استین آفرین باد بر خدا که بهتریم آفرید آوردیگر پدینشی دیرا در[ آفر
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َوَما » :مطرح شده است لیل یسوره 9 یهیآبحث دیگر بحث زوجیت است که برای نمونه در 
ی َُكَ َوالْْنَ دل این امکان خلق جدید وجود دارد. از  ،در زوجیت و زوج آفریدن 1.«َخَلَ  الذه

 . بنابراین زوجیت بستری است برای خلق جدید. دیآیمخلق بیرون  یعهتوس ،زوجیت
ند داشتاشاره « خدای طراح ـ مهندس»و بحث قبل  اتاز دیگر مباحثی که دوستان ما در جلس

 یسوره 41 یهیآ ازجمله  دید توانیمبود. این مطلب را در آیات مختلف  آب یبخشاتیحهنر 
ر » نور ٍة ِمْن َماٍء َواَّلله له َدابه َحی  » ءانبیا یسوره 90 یهیآو  9« َخَلَ  كر ٍء  له َشْ ا ِمَن اْمَاِء كر  دیگویم 8.«َوَجَعْلَن

کیدبر این مطلب در قرآن اصرار و را از آب آفریدیم.  یازندههر موجود  عجیبی است. بعد  تأ
که آب را از آسمان نازل کردیم تا حیاتی به طبیعت  دیفرمایماز اشاره به هر عذاب و هر خلقی 

 و موجودات ببخشد. 
ر دافعال مضارع  ،به بحث خلق جدید متفطن شد توانیم هاآنبخش دیگری که از توجه به 

 ازجملهی هستند بر بحث خلق جدید. مؤید در قرآن است کهمورد توانمند کردن انسان 
ْم » دیفرمایماست که  فاطر یسوره 90 یهیآات قوی این بحث مؤید كر قر ِ َیْرزر َهْل ِمْن َخالٍِ  َغْیر اَّلله

َماِء َوالْرِض  در این آیه رزق دادن خدا به بندگانش با فعل مضارع آمده است که یعنی  1«.ِمَن السه
که این کلمه به  میرسیم. از رصد رزق در قرآن به این نتیجه رساندیمبه بندگان رزق  دائماً 

یعی وس بسیط و یرهیداعلم، نبوت، طعام و...  ازجملهمعانی مختلفی در قرآن مطرح شده است 
 دارد. 
 امکان همراهی و ثانیاً   برای خلق جدید دارد یاارادهخدا  اوالً  رسدیماینکه به نظر بنده  نهایتاً 

ه را جداگان هاآنکه  دیآیمر مهمتر بستر مناسبی هم فراهم است. اما دو وجه از خلق جدید به نظ
، خلق پیام، خلق ایده. دانمیمرا هم خلق  «ارسال رسل». بنده به چند دلیل کنمیمبررسی 

دلیل اول این است که دو صفت گفته شده در خلق، در ارسال رسل هم هست که عبارت بودند 
همین موضوع دیده شده  یهدرباربیست آیه  کمدست. یریگاندازه و یمندزماناز هدفمندی و 

اعم  موجودات یهمهبین و تغییراتی است که در طبیعت  هاتفاوت، هاتنوعاست. دلیل دیگر 
 از انسان و غیرانسان مشهود است. همین تفاوت و تنوع و تغییر هم به نظر من خلق جدید است. 

                                                                                                                 
 د.یو ]سوگند به[ آنکه نر و ماده را آفر. 1
 د.یرا ]ابتدا[ از آبی آفر ایجنبندهو خداست که هر . 9
 م.ید آوردیرا از آب پد ایزندهز یو هر چ. 8
 ن روزی دهد.یا را از آسمان و زمدگاری است که شمیر از خدا آفریا غیآ. 1



 31      (1) یامرحلهی، سامان : نگرش روندنیی: تببیست و هشتمنشست 
 

 

رآن اصرار دارد بر اینکه موضوع خلق پیام و ایده را بازتر کنم. خیلی جاها ق خواهمیمدر اینجا 
َدی» لیل یسوره 52 یهیآدر  ازجمله  بر ما واجب است که مردم را هدایت کنیم ا َِّلْهر  .1«ِإنه َعَلْیَن

َر َفَهَدی» :دیگویم اعلی یسوره 9 یهیآکه آقای صابر اشاره کردند  طورهمانو   .9«َوالهِذی َقده
آفرینش »به کتاب  دهمیمشما را ارجاع  ، بسنده نشود،امکردهفقط به کاری که خودم اینکه  برای

 ، آن را نوشته است. نویسنده در آن کتاب، همانطور، شاگرد ایزوتسوکه شینا ماکینو« و رستاخیز
اس احس شودینم دیگویمرا نوعی خلق تلقی کرده است و  ءسالت انبیاکه اینجا مطرح شد، ر

د . بعد از اینکه به وجورندیگیمبعد از اینکه اول بار به وجود آمدند، از خدا فاصله  هانیا کنیم
 یک بار خلقاینکه . بعد از دهندینمبنیاد به حیاتشان ادامه خود، یاقاعدهبه قرار و  ،آمدند
. چون وقت بنده رو به اتمام کندیمرا به طرز فعالی در امتداد خلق هدایت  هاآن، خدا شدند

. ولی در اذهانمان بماند قرآن خودش یک دهمینماست بیشتر از این روی این موضوع مانور 
 ارسال شده است. چون برای هر قومی یک پیام مصداق خلق و خلق جدید پروژه است و دقیقاً 

فاوت مت و تضادهای اقوام با یکدیگر. فضا و شرایط و مناسباتآن هم به خاطر تفاوت  ،است
وع . این موض(هاامیپمشترکات  رغمیعل) طلبدیمجدید و متفاوت را  یهاامیپ اقوام، طبیعتاً 
 . طلبدیمدقت زیادی 

به این تفاوت اشاره دارد  . آیاتی داریم که صراحتاً هاستتنوعو  هاتفاوتبحث بعدی بحث 
َساِئٌغ َشَرابر ر َوَهَذا ِمْلحٌ » دیفرمایمکه  فاطر یسوره 52 یهیآ ازجمله َراٌت  فر ِن َهَذا َعْذٌب  َوَما یْسَتِوی اْلَبقَْرا

ِخَر لَِتْب  یِ  َمَوا ْلک ِف َتَری اْلفر ا َو وََنَ َتْلَبسر وَن ِحْلیة   ِرجر ا َوتَْسَتخْ ا َطِری وَن َلْقم  کلر
ْ

َجاٌج َوِمن كل  َتأ
ر

وا ِمن َفْضِلِ  َت أ غر
وَن  كْم تَْشكرر ره با پیک یسازگاریک ولی  ،دیگویمکه بین دو آب  ییهاتفاوت یهمهبا  8«.َوَلَعله

. دزننیمپلی  عناصر تکتکلق به حضور جدی خدا در طبیعت و خ. از این آیه دارند هستی
ی متفاوت و متنوع از آبی که از آسمان فرستادیم گیاهان گوناگون و دیگویمآیاتی هست که 

 1مختلف خلق کردیم. یهارنگو  هازبانما شما را به  دیگویمانسان هم  یدربارهخلق کردیم. 
                                                                                                                 

 ت بر ماست.یهمانا هدا. 1
 کرد و راه نمود. گیریاندازهو آنکه . 9
 مزهتلخر  ك، شویدنش گواراست و آن ی]و[ نوش زداتشنگین  یریك، شین یستند: ایکسان نیا یو دو در. 8

ی را و کشت آوریدمیرون یب پوشیدمیوری که آن را بر خود یو ز خوریدمیك گوشتی تازه یاست و از هر 
 .دید که سپاس بگزارید، و امیتا از فضل  او ]روزی خود را[ جستجو کن بینیمی شکافموجدر آن، 

نه ِف َذلِ : روم یسوره 22 یهیآ. 1 ْم إِ كر ْلَواِن
َ

ْم َوأ كر ْلِسَنِت
َ

َماَواِت َوالْرِض َواْخِتَلفر أ ٍت َک ْلَی َوِمْن آَیاِتِ  َخْل ر السه ا
َی  ن و اختالف زبانهای شما و رنگهای شماست ینش آسمانها و زمی]قدرت[ او آفر هاینشانه)و از  ِِّلَْعاِمِ

 است(. هایینشانهز[ برای دانشوران ین ]امر نیقطعا در ا
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ودش خدا همه چیز را به خ کهنیاآن گستردگی ابعاد خلقت و  رسدیمبا بررسی این آیات به نظر 
، نیست لیدلیب، حتی آن چیزی را که انسان خودش مستقیم ساخته است، دهدیمنسبت 

 ،لق داردخ یپروژهتعارف نیست، شوخی نیست، یک مکانیسمی دارد. با حساسیتی که خدا به 
الِِقَی » دیگویموقتی  ْحَسنر اْلخَ

َ
ر أ  یهیآجایی است که خدا دیگر به وجد آمده است. در  1«َفَتَباَرَک اَّلله

َرُْك » دیفرمایمکه  است تغابن یسوره 9 َوَرُْك  َوَصوه ْحَسَن صر
َ

در مجموع آیات خداوند  9«.َفأ
سستی و خلل در کارش نبوده است، همیشه خلق کرده است. برای اینکه بتواند خلق  دیفرمایم

ْم َسْبَع َطَراِئَ  » :تشکیالتی راه انداخته است ،مدام داشته باشد َقكر  8«.َوَلَقْد َخَلْقَنا َفْو
دیدگاه در منش آدمی است. من بر این تصور هستم که  این تأثیر یدربارهبخش دوم بحث من 

هستی دارد مسیر خودش را با صالبت  اینکه که اساساً  ازجمله دهدیماین دیدگاه به انسان درکی 
. بخشدیم، یک شعف توام با شرم و حیا به انسان یگذارمیحر. یک جسارت توام با کندیمطی 

مقدس نیست و به نوعی  زیچچیهبه نوعی، . ندامقدساین خالیق  تکتکچون در این نگاه 
 یآموزه. در کنار این، با لحاظ هاستآن یهمههمه چیز مقدس است چون عنایت خدا پشت 

 تپوساهیس، هر خلقی برای این است که پیامی به ما منتقل کند. وقتی من یک یهدفمند
یک پیام برای من دارد، من  ،، فارغ از اینکه به حقوقش تن بدهم یا ندم، خود حضور اونمیبیم

ص است. ناق هستیباید آن پیام را دریافت کنم، با آن زندگی کنم، بدون فهم آن پیام، درک من از 
گاه و مخلوقی تفننی ن دیگر با هیچ خلق، پدیده، اتفاق ،باشد طورنیاوقتی نگاه ما به جهان 

شت. این موضوعات جای کار از کنار جهان گذو از سر سیری گذرا  شودینم. دیگر میکنینم
 . رومیمولی چون پنج دقیقه بیشتر فرصت ندارم، سراغ دو موضوع بعد  ،بسیار دارد

ه ب دهندهپاسخ یهاهیآخلقت است.  یانتظار خدا در راستا یدربارهبخش سوم صحبت من 
رفتن گترسی، ایمان داشتن به خدا، شرک نورزیدن، جدی دال بر خدا یهاهیآبسیارند.  سؤالاین 

موج  جامعه داراننید بخشی ازمسائلی است که در زندگی  هانیا خدا و زندگی و خلقت.
 ه مثالً ک شودیمتی از این قبیل برای انسان مطرح سؤاال. در امتداد توجه به این صفات زندیم

چه به صحبت  رامی باشد؟ چنین آدهم باشد؟ خالق هم خالق  تواندیممگر  ترسدیمآدمی که 
 :دیفرمایمکه  بقره یسوره 25 یهیآ ازجمله  در این باره آیات بسیاری هم داریم ؟ین مسائلاز ا

                                                                                                                 
 نندگان است.ین آفرین باد بر خدا که بهتری: آفرسوره مومنون 54آیه . 1
 کو آراست.یتان را نیما را صورتگری کرد و صورتهاو ش. 9
 م.یدی: و به راستی ]ما[ باالی سر شما هفت راه ]آسمانی[ آفرسوره مومنون 59آیه . 8
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ْم » ِذی َخَلَقكر ر اله ُكر وا َربه در ا ر اْعبر ا النه َ یا
َ

 13تا  19 یهیآیا   عبد خدا باشید دیگویمکه به مردم  1«َیا أ
وَن » :دیگویم که مؤمنونی سوره ْشِفقر ْ مر

ِ
ْ ِمْن َخْشَیِة َرهِِبه ِذیَن ُهر ْ  (75)ِإنه اله

ِ
هِِبه ْ ِبآَیاِت َر ِذیَن ُهر َواله

وَن  ْؤِمنر وَن  (75)یر ْشِركر ْ ال یر
ِ

ْ ِبَرهِِبه ِذیَن ُهر اما انتظاراتی است که از انسان مطرح است.  هانیا 9.«(75)َواله
انتظار  این اینجاست که ، پارادوکسیات مطرح شده استاین انتظارات صریح که در آی در کنار

مطرح شده  بقره یسوره 90 یهیآآنچه در   که تو باید جانشین من باشی شودیم صریح مطرح
ردن زمین با آباد ک دیفرمایم هود یسوره 25 یهیآو بعد در   8«ِإِِنه َجاِعٌل ِف الْرِض َخِلیَفة  »است 

ا( یا تو است یه  ُکْم ف  ر  ْعم  اْست  َغ تغییر احوال قوم نیز با توست ) دیفرمایمو   1انسان )و  َ ال یر ر ِإنه اَّلله ِیه
ِسِهْم  ْنفر

َ
وا َما ِبأ ر َغِیه ْوٍم َحَّته یر َْ کاری که از ما چهار این هم به تمام معنا نیاز به خالقیت دارد.  5.(َما ِب

ر کار دیفه خدا باشیم، زمین را آباد کنیم، تغییر احوال قوم داشته باشیم و خواسته شده که خل
ت تنها یک صف هانیا خالقیت است. اگر برای انجام هانیا یهمه یالزمه خیر سبقت بگیریم،

 نیاز باشد، همان خالقیت است. 
رسیدن و شرک و ت با بندگی کردن بپرسیم. میان بندگی کردن هانیا حال باید از پل ارتباطی میان

چطور از دل آن صفات بیرون  هایتوانمندچه ارتباطی است؟ این  هایتوانمندنورزیدن و این 
 یناسشانساناین چیست؟  هانیا پشت یشناسانسان؟ چه فهمی از انسان در کار است و دیآیم

و چنین  دهدیمو چنین هنری به انسان  کندیمباز و زندگی انسان را  ذهن انسان چه گرهی از
  ؟کندیمکاری از او طلب 

سراغ این موضوع که در همین پارادایم دینی و قرآنی چه  میرویم ،برای اندکی جا افتادن بحث
 به خالقیت خود را تواندیمانسان  ییهاراهیا از چه   هستند زاتیخالقچیزهایی برای انسان 

 و ستیم که حضور خدا بیشتر استما دنبال جاهایی ه ؟خدا پیوند بزند و کسب خالقیت کند
یزی چ ،پردازدیمو جهاد و صبر  . در آیاتی که به ایمان و عمل صالحکندیمبیشتر دست دراز 

. زندیماز خدا موج  یاژهیوعنایت  هانیا یهمهاین است که گویی در  خوردیمکه به چشم 

                                                                                                                 
 د.یده است پرستش کنیای مردم پروردگارتان را که شما را... آفر. 1
پروردگارشان  هاینشانهو کسانی که به  -91م پروردگارشان هراسانندیقت کسانی که از بیدر حق. 9
 .(13)آورندنمیو آنان که به پروردگارشان شرك  (18)آورندمیمان یا

 نی خواهم گماشت.ین جانشینی خواهم گماشت من در زمین جانشیمن در زم. 8
 ی(/ در آن شما را استقرار داد )ترجمهشیرازی مکارم یو آبادی آن را به شما واگذاشت. )ترجمه. 1

 فوالدوند(
 ر دهند.ییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییقت خدا حال قومی را تغی: در حق55، آیه رعد یسوره. 5



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       34
  

 

 یکنندهبرطرف عنکبوت یسوره. کندیمصادر ی انسان دستورالعمل برا نصر یسوره
ودشان برای خ ،پیامبری یادامهبرای  توصیه به پیامبران است که با عمل صالح  هاستضعف

 دیگریاست. در آیات  ترصالحدر آن سوره به انجام اعمال  توان کنند. آزمایش انسان دایجا
ِسِنَی » دیفرمایم. کندیمبرخورد  تریجدخیلی  ْ َ َمََع امْْلر َلَنا َوِإنه اَّلله بر ْ سر ر وا ِفیَنا َلَنْهِدَیهَّنه ِذیَن َجاَهدر در  1«َواله

همین  .کندیماست که خلقت با فاعلیت خدا ارتباط و پیوند مستقیم برقرار  «لنهدینهم سبلنا»
ا» یهیآطور در  ر امْْلر َل اَّلله ا َعِظمی  َفضه ْجر 

َ
َن لَْعَ اْلَقاِعِدیَن أ ْ ِبَغْیِ ِحَساٍب »و  9«ِهِدی ْجَرُهر

َ
َن أ و اِبرر فه الصه َ ا یر َ . 8«ِإَّنه

 خدا با فاعلیت شودیماینکه بفهمیم چطور برای  هاستهیآ نیتریدیکلبه نظر من این آیات 
 شودیمچطور  دهدیمه نشان ک کندیم. این آیات حداقل این انتظار ما را برآورده پیوند خورد

 را برای خودمان فراهم کنیم.  وادیامکان ورود به این باید خالقیت شد.  وادیوارد 
برای  . در این آیاتکندیماشاره  برخی افراد ترازوی اعمال یکفهاست که به سنگین بودن  یاهیآ

به  صافات یسورهو در  مائده یسوره 550 یهیآانسان خالقیت در نظر گرفته شده است. در 
َفَمْن » :دیگویمو  کندیمخدا به خلق تشبیه  اشاره شده است. اساساً  خالقیت حضرت عیسی

َ
أ

وَن  ر َتَذُكه َفَل 
َ

لر ر أ لر ر َكَمْن ال َیخْ  1«.َیخْ
با  بعد از درگیریولی آنچه  ،مبهم بود آنچه گفته شد گرچه خیلی سریع، گذرا، مجمل و بعضاً 

به مدد خدا در خالقیت و خالقیت که  کنمیمفکر  ،در ذهنم خودم شکل گرفتاین بحث 
د پر از . زندگی ما بایگذاردیم تأثیر زندگی آدم بتواند بر تمام وجوه ،ردیگیمانسان شکل  وجود

خالقیت  .به آن برسد تواندیمود، که با بحث درگیر ششعار نیست. انسان  هانیا خالقیت باشد.
انسان باید تا جایی پیش رود که آدمی حتی خالق نوع مرگ و چگونگی رجعت خودش باشد. 

به زندگی دنیا باشد و خالقیت حتی در این  یبخشانیپا یوهیش مبنای تواندیمخالقیت 
ایی ج آنحتی  ،مرگ است نوع یگرانتخابدر هم باید نفوذ کند. شهادت، خالقیت  هاتیموقع

 را دارد.  انفعالبیشترین  کندیمکه انسان احساس 
 

                                                                                                                 
 نماییممیخود را بر آنان  هایراهن یقیبه  اندکوشیده: و کسانی که در راه ما 23، آیه عنکبوت یسوره. 1

 کوکاران است.یبا ن خداحقیقتو در 
 ده است.یبه پاداشی بزرگ برتری بخش نشینانخانه: جاهدان را بر 31، آیه نساء یسوره. 9
 افت.ی]و[ به تمام خواهند  حساببیان پاداش خود را یبایشک تردیدبی: 50، آیه زمر یسوره. 8
 د.یریا پند نمی گیند آیند چون کسی است که نمی آفریا کسی که می آفری: پس آ59ه ، آینحل یسوره. 1
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 سوم یکنندهمشارکت
با سالم و سپاس از جمع، آقای صابر و دوستان عزیزی که به ما فرصت این پژوهش خدا.  نامبه

خوبی داشتم. همانطور که گفته شد  خیلی و مطالعه کوتاه را دادند، من از این بابت احساس
ه ما ک اصطالحیدر  کمدست دیدانیمبنده متکفل قسمت فلسفه شوم. همانطور که قرار بود 

مباحث فلسفه، کالم و عرفان با یکدیگر همپوشانی باالیی دارند.  ،برای پژوهش انتخاب کردیم
اگر دقت کنیم تمام مفاهیم حول و حوش تکامل و تغییر و دینامیسم در فلسفه هم مطرح بوده 

شنا و بار د توانینمدر یک رودخانه  گفتیمگرفته که  تان و هراکلیتوسباس یفلسفهاست. از 
 ،ر استکه از مکاتب فلسفی معاص پویشی وایتهد یفلسفهکه امروز معروف به  یافلسفهتا  کرد

عرفای  هستند. بینشدن  نونوبههمه به این مباحث اشاره دارند و در پی این تغییر و دینامیسم و 
مطرح و مشهور است. جایگاه خود آیات  «ال تکرر فی تجلی»خودمان هم این بحث با عبارت 

م ه بهمی با یک دینامیسنیسم را یدترم هاسالمی و فیلسوفان مسلمان جایگا یفلسفهقرآن که در 
و ما از  اندردهکنون تفسیر کیاد کنیم که گفت فیلسوفان تا رکساز ما میتوانیمزده است. حتی 

االن به بعد باید جهان را تغییر دهیم. اگر داستان نوگرایی و نوخواهی را که به نوعی در وجود 
 یهینظر خصوصبهکه در آن  میرویماسالمی  یفلسفهسراغ  ، کنار بگذاریم،انسان است

 مطرحبنیادی و جوهری  یاهینظر وانعنبهحرکت جوهری را  یهینظر که را داریم مالصدرا
مهم  ینکتهکه طبق آن حرکت در گوهر، ذات و جوهر موجودات است و نه در اعراض.  کندیم

سیب همان دانه این  دیگویم و جریان است  مثالً  اتصالامتداد شخصیت،  ،در این نظریه
هر کدام امتداد  هانیا ولی که روزی در رحم مادر آویخته بود، است، انسان همان جنین است

فهم این نظریه این است که بدانیم مالصدرا اصالت وجودی است.  یالزمهوجودی دارد. 
ردیم که از آن تمرکز ک ییهابخشرا کنار گذاشتیم و بیشتر بر  او یهینظر یدهیچیپ یهاقسمت

 طلبدیم دور زد! وقتی بحثی، معرفتی را شودینمگرچه معرفت را   پیامی برای بحث ما دارد
 باید وارد وادی آن معرفت هم شد. 

خلق جدید از  یواژهذیل  که مرحوم دهخدا مینیبیمبه هر حال اگر به عرفان نظری برگردیم 
 خلق جدید» سدینویمکه یکی از فرهنگ اصطالحات عرفاست  «اف اصطالحات فنونکش  »

فهم چنین «. عبارت است از اتصال امداد وجود از نفس حق در ممکنات ،فیاندر اصطالح صو
 را بدانیم و بالذات الوجودقائمو  الوجودممکنکه از پیش مفاهیم  طلبدیم نچیزی نزد عرفا

ست این اتصال این ا کندیمچیزی که عرفان به فلسفه اضافه البته را فهم کنیم.  شدهگفتهاتصال 
فیض هستی را  یادامهامداد وجود متصل است که  دیگویمو  داندیمحیه حق را االهی و از نا
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ٍن ». در همین جاست که ما کندیممهیا  الوجودهاممکنبرای 
ْ

َو ِف َشأ ٍم هر له َیْ و در خدا چرت  1«كر
که گاهی هم  میرسیمو به خلق جدید  میکنیمرا درک  9و نوم وجود ندارد و خستگی راه ندارد

 دکترایی یرسالهمفهومی جدی است و  خلق مدام اظهار شده است. خلق جدید واقعاً  با تعبیر
پیرامون همین موضوع هم در حال دفاع است. در این موضوع کتابی کار شده است با عنوان 

به  موجود فقطدوستان آن را ببینند. از تمام مباحث  شودیمکه توصیه  8«اظهار در خلق مدام»
ر کتاب د به روایت ایان باربور پویشی وایتهد یشناسیهست ازجملهچند مبحث پرداخته شد 

به اقبال برسم. عالمه اقبال  خواهمیم. علت انتخاب این بحث این است که «علم و دین»
چهار  یناسشیهستاگر در  دیگویمگرفته است. وایتهد  تأثیر از استادش وایتهد بسیار الهوری

ال جهان امری سی دیگویمتفوق زمان است. تفوق زمان  هاآن عنصر را شناسایی کنیم، یکی از
ود در فلسفه غلبه یافته ب ی که از عهد ارسطوتصورقابلاست از صیرورت حوادث. وایتهد در م

رض عناپذیر و چند بود که هر موجودی یک جوهر تغییر مخالفت برخاست. تصور رایج اینبه 
را  اصلی واقعیت یهامؤلفهکیفیات تغییرپذیر. وایتهد  فظمتغیر دارد، یا محملی است حا

فی به ذات. از ت، نه جوهرهای راکد مککندیمتوصیف  دهیتندرهمحوادث متحول  صورتبه
. این نکات را از این بخش به خاطر بسپارید تا برویم سراغ میگذریماصطالحات فلسفی 

 بخش بعدی: 
  تفوق زمان .5

اثرهای و ت تأثیر یااست از حوادث مرتبط با هم  یاشبکهجهان  کهنیاحوادث ) یدگیتندرهم .2
   متقابل(

 نیست. ، ماشینجهان تعبیردرست برای  تشبیهارگانیک است و  پویشواقعیت همچون یک  .9
بحث اسالم وجودی یا دین  کنمیمفکر . کندیم نقددقیقًا را  مکانیزم یکلمههم  اقبال

و اقبال  هدپویشی وایت یفلسفهو نوگرایان برگرفته از همین  وجودی در کسانی مثل شریعتی
 یندهزکه اندام بل ،جهان ماشین نیست تعبیردرست برای  تشبیهکه  دیگویمهم هست. 

اید یعنی جهان را ب. مرتبط است یمتحد حوادث متحول و کامالً  یانگارهارگانیسم است که 
 آن را راه انداخته باشد سازساعتنه یک ماشین یا ساعتی که یک ، یک موجود زنده دانست

 کل یکپارچهیهر عضو یا جزئی هم به فعالیت یگانه و (. مثال معروف در قرون وسطی)

                                                                                                                 
 : هر زمان او در کاری است.23، آیه رحمان یسوره. 1
ٌم : 211، بقرهی . سوره9 هر ِسَنٌة َوال ََنْ ذر خر

ْ
 ی گران(.و نه خواب گیردمی)نه خوابی سبك او را فرو  ال َتأ

 ، انتشارات بصیرت.ی نرگس قنبرینوشته. 8
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ن را ای( هاتئوری سیستم) هاستمیسشاید دانش . ابدییمتغییر  و هم از آن رساندیم مدد
 . کند تأیید

یعنی به یک اصالت کثرت واقعی معتقد است که . قائل به خودآفرینی حوادث است وایتهد .4
هر . استاتی است که به آن رسیده تأثیر برایند منحصر به فرد مجموعه یاحادثهدر آن هر 

بار جهان و شخصی در کارو مؤثرهم کانون خودجوش و خودآفرینی است که س یاحادثه
 که اینجا هم تشریف دارند، یکی از دوستان ،شدیم بررسی 1شمس یسورهیک بار که . دارد

وره قرآن همین س یسوره، پرسوگندترین ندیگویم. خیلی خوبی اشاره کردند ینکتهبه 
ست آفریده ا ییهادهیپدگفتند گویی که خدا است که یازده سوگند در آن هست. دوستمان 

این معنا  یهانشانهو بعد در آیات دیگر هم . بعدی شدند یهانشیآفر یهیما هاآن که خود
ِء َماء  » بقره یسوره 22 یهیآ ازجمله مینیبیم را زیاد َما َن السه ْنَزَل ِم

َ
ا  َوأ َمَراِت ِرْزق  ِمَن الثه ْخَرَج ِبِ  

َ
َفأ

ْم  زمین  ،خورشید، نور، هاآسمانسیر ربط زمین و  یکنندهبیان به قول آقای صابر که  9«َلكر
 یدنبالهفرایندهای رشد وجود دارد و  هانیا د دربگوی خواهدیم در واقع ،و خاک هستند

ْ » دیگویم و کندیم این آیات است که خدا خودش را در پدیده معرفی ْنْمر
َ

أ
َ

وَن ر  أ  نر َنقْ  امَتْزَرعر
وَن  اِرعر به این ترتیب وایتهد . شودیم را متذکر هادهیپدو به این صورت حضورش در  8«الزه

)در اینجا ما با فلسفه به معنای اخص یا الهیات یا  اندینمایم را در پویش باز وندنقش خدا
او در وجود ، نظم است اساسواس  داوند نخست اینکه خ: »تئولوژی سروکار داریم(

 1.دانمیم یعنی هستی را تجسمی از خداوند  بخشدیم را تجسم امکاناتنظم  ،خویش
 زیچچیهجدا از خداوند  5.ابتکار نیز هست اساسواس  دوم اینکه خداوند در عین حال 

  .«3و هیچ نظم و سامانی در جهان نخواهد بود یاتازه

                                                                                                                 
 قسم آمده است. 55پر قسم ترین سوره قرآن که در آن . 1
 رون آورد.یرزقی برای شما ب هامیوهو از آسمان آبی فرود آورد و بدان از . 9
 .کنیممیم که زراعت ییا مای کنیدمیما[ زراعت  یاریبیا شما آن را ]یآ. 8
 .هاستیالیستانسیاگزخالف بر. 1
، خدا بیرون از هستی بود، گویی هستی را کوک کرده و سازساعتن به خدای قائال یشهیانددر . 5

خداوند هر لحظه در حال صیرورت و  ،پویشی تلقیاما در   کناری نشسته و دیگر ارتباطی با آن ندارد
یعنی  ابتکار است واساساس  خداوند  دیگویمیشی حرکت با هستی است و منظور از اینکه فلسفه پو

تقابل آفرینش و خالقیت م اصالً  در حال نوآوری و ابتکار در متن هستی است. به قول اقبال خداوند مرتباً 
 با ایستایی است.

ن وجود فراوا یهالیبد ،و چون تعدد این امکانات زیاد است آوردیمپیش  یاتازهخداوند امکانات . 3
 شود.می تکمیل «التکرر فی التجلی» یآموزهخواهد داشت و این اندیشه با همان 
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 که از شرح ایشان هم کنمیمهم تشکر  از آقای امیر رضایی جانیهمبرسیم   حال اگر به اقبال
« ر اسالماحیای فکری دینی د»داشتیم و کتاب  یشناساقبالکه با ایشان بحث  کنمیماستفاده 

 .فکر دینی اقبال سراغ نظریات او در این موضوع رفتم در کتاب احیایبا ایشان مرور شد. 
از این کتاب یک سخنرانی است از او که از فلسفه به قرآن و از کالم به فلسفه و علم  یامقاله

 . کندیم استفاده هاآن یهمهو از  رودیم جدید
. معناستیب« ؟یاز ک  » پرسش. یک کنش است، آن است که جهان یک فعل است بر اقبال

 نیست و خداوند دارد شدهنییتعشیپطرحی از  یهیپاگذشته در حال تنیده است و جهان بر 
 فقط علم کافی نیست و اندیشه در دیگویم و بردیم یک عشق اشراقی پیش یهیپااین را بر 

 یهمرتبکمال را در  ،در حکمت متعالیه و در عرفان نظری. کنار اشراق برای فهم الزم است
مبر پیا  در این باره شعری دارد که ذیل حدیثی از پیامبر سروده است موالنا. اندقائلالزمان 

  :دیگویم و ندیبیم را زیدبن مالک

 ار دیزی صباح  غامبری پ  گفت
 1دری ما قی رف ای  اصبحت فی ک 

 گفت اوش باز ناوق م  عبدا   گفت
 2شکفت رگ انمی ا باغ از نشان کو

 روزاه من امبوده حیران گفت
 سوزاه و آه ز نخفتستم شب

 یک ... هبکیجمله خلقان را بدیدم 
 به این جمله:  رسدیمتا 

                                                                                                                 
 ای صحابی باوفا اصبحت فی. ک1
 .ثمری بیاور اتورزییشهانداز گوید عقل و فهوم این دیار، یمبه او . 9
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 استیک ی ملت  یجملهات بدیدم 
 استیک ی  ساعت کی و سال زهاران صد

 اتحاد را ابد و را ازل هست
 افتقاد سو ننبود بدا ره را عقل

 نفس مبند رفو ای می بگو نی ا
 بس هکی عن ی ی مصطف  دشیزگ لب

بر فراز زمان و تاریخ بایستد و بر زمان غلبه  تواندیم این انسان است که دیگویم در این شعر
قدیر و نقد با بحث ت اقبال .دارد تاریخاست که  یوانیانسان ح که گفته بود دگریها  به قول کند

اگر » دیگویم و کندیم ییجویپو مفهوم دوام را در واقعیت زمان  کندیم زمان تسلسلی شروع
گاهانه را  یتجربه"آن"های یکنواخت نیست که  رزمان واقعیت دارد و تنها تکرا  رتصوبهخودآ

 شودیم آن وقت هر لحظه در زندگی واقعیت اصالت دارد و سبب تولد چیزی، آوردیدرمفریبی 
ان در زم ."او هر روز در کاری است" دیگویم قرآن. است ینیبشیپ جدید و غیرقابل که مطلقاً 

 یالحظهز ا بلکه به معنی آفریدن آن ،واقعی وجود داشتن به معنی در قید زمان تسلسلی نیست
، قیخالدر واقع هر فعالیت . است به لحظه دیگر و در این آفرینش آزادی مطلق و ابداع داشتن

ز تکرار ا. آفرینش متقابل با تکرار است دیگویم ت کهو همینجاس«. است آزادفعالیت 
اتوماسیون روح خالقانه را محدود کرده  ندیگویم امروزه. خصوصیات عمل ماشینی است

امروز  تا اینکه ختیریم که موقع ساخت کوزه روحش را در آن یگرکوزهکجاست آن . است
به همین جهت » که دهدیم امهاد. سازدیم که همه را بر اساس یک قالبدستگاهی بسازیم 

 که دهدیم ادامه«. شودینم قابل توضیح 1یگرینیماشاست که فعالیت خالق حیات با تعبیر 
اراده و حرکت دارد و اگر چنین  که یک کنش است، بلکه فعل است، جهان یک شئ نیست»

به معنای  اگر هدفداری» دیگویم در باب هدفداری«. نبینیم دیگر آزاد و خالق نخواهد بود
ن البته آن وقت زما شدهنیمع شیپبود برای رسیدن به هدفی که از  یانقشهصورت بستن 

تجدید پیدایش یک طرح ابدی یا ساختمان از پیش موجود  صورتبهجهان  ،شدیم غیرواقعی
                                                                                                                 

 این واژه را در برابر مکانیسم گذاشته است. ترجمه مرحوم احمد آرام است، احتماالً . 1
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 منتظر ،اندبودهکه حوادث فردی از پیش در جاهای خود قرار گرفته و همان گونه که  آمدیم در
همه چیز از پیش در جایی از . را بروبد هاآن برسد و جاروی تاریخ هاآن که نوبت اندماندهآن 

ترتیب زمانی حوادث چیزی بیش از تقلیدی از یک قالب ابدی ، ابدیت معین شده است
شیده و پو یگریماداین یک ماتریالیست و » دیگویم و کندیم و بعد این نگاه را نقد .«نیست

ن جا در ای... جای دترمینیسم را گرفته است ت آمده وه در آن تقدیر یا سرنوشدر پرده است ک
ی فرایند صورتبهجهانی که . ماندینم هیچ محلی برای آزادی انسان و حتی آزادی االهی باقی

مل دیگر جهانی از عوا ،به آن نگاه کند که هدفی از پیش تعیین شده را صورت تحقق ببخشد
با فشاری که از  ییهاعروسکاست که بر آن  یاصحنه. نخواهد بودآزاد و مسئول ، اخالقی
)اقبال و  دو که هر با برگسون در اینجا حتی .«کنندیم حرکت شودیم وارد هاآن پشت به
 . کندیم مرزبندی پیدا ،اندبوده مؤثربسیار  هم بر شریعتی برگسون(

 مانی راز فرایندی» است: بسیار آشکارتر که نقد زمان است، این عبارتدر  اششهیاند یهاهیپا
بلکه خطی است در حال   خطی تصور کرد که از پیش رسم شده باشد صورتبه توانینم

، گفت به قول شرحی که آقای رضایی. جهان یدرباره این است بیان اقبال .«کشیده شدن
در حال باز شدن است. البته هر تصوری از خدا بیاوریم  یاغنچههستی، خدا و جهان،  طبیعت،

َصَف »باید بگوییم  ْن یر
َ

ْکَْبر ِمْن أ
َ

تی است و فعلی» دیگویم اقبال در ادامه«. اللهسبحان»یا « اَّلَلر أ
داری اهگه خصوصیت انتخابی دارد و با نتنها بدان معنی هدفدار است ک، گسترده یهاامکاناز 

ت در نظر من هیچ چیز نسب... کندیم گذشته در زمان حال نوعی تکامل پیدا یفعاالنهو تکمیل 
که از  باشد یانقشهاز این فکر نیست که جهان صورت عملی  ترگانهیببه طرز نگرش قرآنی 
و  جهانی در حال نمو است، بر قرآن قابل افزایش است بلکه جهان بنا  پیش تصور شده باشد

که  نیست یاشدهمحصولی از پیش کامل ، بسته نیست، کامل نیست ،ون در حال نمو استچ
از ماده در مکان  یامرده یتودهخارج شده و اکنون همچون  اشسازندهاعصاری پیش از دست 

 کنونا امید من آن است که... افتاده باشد و زمان هیچ کاری در آن نکند و بنابراین هیچ نباشد
اوست آنکه شب و روز را در پی "م که بتوانیم معنی این آیه را فهم کنیم که در وضعی باشی

از دوام  بعد صحبت .«"یا سپاس گذارند دارندیکدیگر قرار داد برای کسانی که بخواهند به یاد 
 دیگویمو  دهدیمقرار « خودی»یا  selfnessکه خودش تحت عنوان  یاواژه و کندیم محض

 به همان معنی که در شعر موالنا  نه کثرت، ن محض وحدت داریمما در مکان محض و زما
در بیان تصویر قرآن » :طبیعت هم رفتار خدا و جزئی از اوست دیگویم در جای دیگری. بود

ی ول .مینیبیمماست که آن را محدود  نشیدر ب نیا«. طبیعت عادت خدا یا سنت الله است
ش دارد قابل افزایخودی  خالق یعنی خداوند  رتباطی سازمانی بااینکه این طبیعت ا خاطربه
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 تینهایب در نتیجه طبیعت بسته نیست و حد قطعی برای گسترشش وجود ندارد و تا، است
پیوسته  یاسازوارهموجودی زنده و همچون طبیعت را باید »بنابراین . گسترش پیدا کند تواندیم

 آوردیم در جایی شعری از گوته «.خارجی نهایی ندارددر حال نمو فهم کرد که نمو آن حدود 
 : دیگویم که

 پیوسته یک چیز رجیان دارد انیاپیب  رد تکرار
گاه  داردیم  زهاران طاِق زده و بهم پیوسته ساختمان عظیم را ساکن ن

 عشق هب زیستن رد همه چیز رجیان دارد
 اززبرگترین ستاره ات حقیررتین رذه رسد

 تالش و ره کوشش رد خداره 
 آرامش ابدی است

مکان و زمان تعبیرهایی است که » دیگویم این است که میگویم که از او یانکتهآخرین 
زمان و مکان امکانات خدا هستند که . کندیم ـ خداوندـ  اندیشه از فعالیت خالق من  مطلق

در ماورای او و جز از  .کنندیم جزئی به شکل زمان و مکان ریاضی تحقق پیدا صورتبه
 .دیگر جدا و بسته نشان دهد یهامنفعالیت خالق او زمان و مکانی نیست که او را نسبت به 

بودند  مندمکانمکانی نامحدود است و نه به معنی  انیپایب بنابراین من  مطلق نهایی نه به معنی
دا هم ساط است و حتی خدر حال بسط و انب، نیست شدهتمامهستی  دیگویمبنابراین  .«انسان

گذشته و آینده در آن راه  که داندیم جهان را فعل خداوند اقبال. شودیم ترکامل ،در عین کمال
 عنوانبه ودشینم هم به طبیعت. خاصی نبوده که قبل و بعد داشته باشد یحادثهآفرینش  و ندارد

 . ا خدا ایستاده استنگاه کرد که در حالت مقابله ب مستقلیک واقعیت 
صر بنده خیلی مخت. است ترگستردهفلسفی و عرفان نظری خیلی  نظرنقطهبحث از  یدامنه

ان خالصه اینکه قرآن برای فیلسوف. کندیم توضیحات آتی پیام را کاملءاَّلل شاان. عرض کردم
 پیامی که. جوهری رسید به حرکت پیامی را دامن زد که در اوجش در مالصدراهم مسلمان 

در حال نو شدن است و به همین ترتیب  که این جهان دائماً  میفهمیم با نگاه به طبیعت دیگویم
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اگر قبول داشته باشیم که انسان در حد و   این پیام را با خودش حمل کند تواندیم انسان هم
 . قیت استخال هاآن االهی که یکی از یهاصفتمتصف شود به  تواندیم سطح خودش

 
 چهارم یکنندهمشارکت

 زین کهنه خدایی هک تو را هست دلم خست
 ره روز رما اتزه خدای درگی هست 

 خلق جدید از رویکرد یدربارهاین است که من پژوهشم را  بر که دوستان گفتند بنا طورهمان
تكرار » دیگویم معروف نزد عرفاست که یاقاعده. عرفان و ادبیات بازگو کنم «. یف التعلال

تی و ال ف صورة  الیتعلی الق  ف» دیگویم از قول ابوطالب مکی یعربابن  «.ینثالصورة واحَد مر
دو بار روی ننماید و در دو آینه به یک صورت  ،ه به یک صورتنهرگز در یک آی»بدین معنا که 

حد مرتیالجعلی الق  سبق ». «پیدایی نیاید عالی برای دو بار حق ت»یعنی  «ان  ف صورة واحَد لشخص وا
است و احوال فرد  تینهایباو  وجودچرا که  ،صورت واحدی برای یک فرد تجلی ننموده رد

 حسببهبرای هرکس   ابدیینم نیز متغیر و نیز برای دو فرد هم به یک صورت واحد ظهور
قاعده  به این بیالغمفتاحدر  نیز ینووصدرالدین ق .«دینمایم استعداد و عین ثابت او تجلی

 گرجلوهسالک در هر لحظه  عارفبرای  یتعالحقآنچه از جانب » دیگویم اشاره دارد و
یض ه فامری بدیع و نوظهور بوده و تنوع تجلیات و انوار به نحوی است که به هیچ وج ،شودیم

محض بودن  غنی و االطالقیعلو اقتضای فیاض و جواد . شودینم و تجلی تکراری مشاهده
و ف شان"حق تعالی نیز همین است که به مفاد آیه  ال َتِز و"و  "كل یم ه وَدا  َو یََ  َطاِء ِإال جر ما  َدر َكرَثةر الَع  " َُكَ

ه ت ذاتی و اعمالی و افعالی بدر قالب تجلیا نوینیعنی هر لحظه فیضی جدید و اثر و برکتی 
 . «عارف برسد

 ربون آدمی هک من جلوهبا صدزهار 
 با صد زهار دیده تماشا کنم تو را 

 ست کهآمده ا از قول شبستری خانم نرگس قنبری ینوشته «اظهار در خلق مدام»در کتاب 
 تقلب به معنای یدربارهو  داندیم ممکن را بدیهی یهاهسته یالحظهو دگرگونی  یثباتیب

نی نسبت هر تعی» :دیگویم هادهیپددگرگونی جوهرها و تبدل یعنی تبدیل و دگرگونی تعینات و 
 یهایستهزیرا ( زندگی و مرگ دارد، رودیم و از دنیا دیآیم یعنی به دنیا) با وجود و عدم دارد
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به مقتضای ذات خود به سوی عدم که مرکز  تعیناتبدین جهت . اعتباری است ،ممکنات
در هر لحظه به  هاآن و سرعت سیر و تجدد وجودی اندحرکت، پیوسته در هاستآنفطری 

 از دریافت آن غافلند ،قید زمان و مکان هستند درحدی است که اکثر اهل عالم که محبوس 
و در  (متوجه این تغییرات نشوند ممکن است اصالً  نداشته باشند، یایجدیعنی اگر مشاهده )

ه ب. دینمایم ثابت ینقطه صورتبه گرداننقطهباران و  یقطرهنظر آنان وجود متجدد مانند 
 هیچ اً العرض الیبقی زمان"ض است و به حکم ر  ممکن ع   یهایهستشبستری چون  یدهیعق
 دیهیببنابراین تجدد امثال تعینات در هر لحظه  ،ماندینم ینی در دو آن به یک حال باقتعی

 . «است

 جهان رگددیم  زمان نیستره 
 امگنیب  هم رد آن دم هست رگدد

 رد سیر و حبس هست عالم دائما  
 نیست خالی یک نفس از خلع و لبس
 چیه کس را آگهی زین حال نیست

  است یرب یکل  داهیآن زک ق  ری غ 
 دینپایم  رد او چیزی دو ساعت

 زباید ردی م یم  رد آن لحظه هک
ل  اَّلل تعایل خ» به تحلیل عبارت ازجمله. فصل نهایی این کتاب به خالقیت انسان پرداخته است

ساخت/ یقین با ایزد انباز است  ترخوبجهان او آفریدن این » که آورده است« آدم لْع صورت 
صورت »: نسان هم نهادینه شده استو اشاره دارد به اینکه صفات خداوندگاری در وجود ا« آدم

ت الوهیت از اسماء حسنی باست و هرچه در حس و صورت الوهیت اللهاعظمانسان مظهر اسم 
الله روح حقیقت باطنی اوست و دلیل اینکه انسان . است همه در وجود انسان ظهور یافته است

پذیرش  جامع جمیع حقایق االهی است و به اعتبار مظهریت اسماء االهی قابلیت
 استحقاقو . دارد ،االهی در وجود او به ودیعه نهاده شده است یارادهاستعدادهایی را که به 
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در کره ارض را به جهت آموختن اسماء حسنی و کسب معلمی فرشتگان کسب  یاللهفةیخل
و در نتیجه افعال االهی نظیر . از این رو توانست متخلق به اخالق االهی گردد. کرده است

  .«و خالقیت به او تفویض گردیده خالقیت
انسان عادی و انسان کامل چون پیامبران مورد بررسی قرار  یجنبهاین جنبه از خالقیت از دو 

که چه به لحاظ جسمانیت و فیزیکش که قابلیت  زندیم انسان عادی زن را مثال یدرباره. گرفته
و هم از این بعد که این توانایی  وجود آوردن همنوع خودش را داردبه باروری و تولید مثل و 

 در مورد. زندیم مثال ،زندگی بین همسر و فرزندانش را دارد یعرصهایجاد مهر و محبت را در 
 الهیجیکه  طورهمان .برگزیده جان جهان هستند یهاانسان» :دیگویم انسان کامل هم

انسان کامل کسی است  .ین خود را که تو جان جهان/ بدایانیزان در م ی: تو مغز عالمدیگویم
ای گذرد و به بقررها گردد و از تعین و تشخص خود د ،شودیم که از خود  خود که سبب تقید او

االهی است و متخلق به اخالق  و اسماءصفات  ینماتمام ینهیآانسان کامل . از فنا برسد بعد
 هاییتوانااز افراد عادی امکان پذیر نیست و این  که زندیم زیرا افعالی از او سر  االهی است

  .«برگزیده معجزه نام دارد یهاانسان بر
 هانهیزمکه ایران کانون شعرای بزرگی است که آثار زیادی در این  دیدانیم شعر یعرصهدر 

کردم و  رجوع ولی من به علت ضیق وقتی که داشتم بیشتر به منبع محمدتقی جعفری ،دارند
چنین هم در ارتباط با بحث ما و از کتاب او را انتخاب کردم که به اشعاری از موالنا ییهاقسمت

  :دیگویم محمدتقی جعفری. اشاره داشت خود موالنا یدربارهبه شعر کوچکی 
وگرایی و نبتواند به نگاهی خاص،  یلساانیم از باالتر سنین در کسی افتدیم اتفاق ندرت به»

بم زیرو ت که با گام گذاشتن به مافوقخاصی اس زیانگشگفتروانی  یدهیپدنوبینی برسد و این 
مادی بوده که  یهاجلوهبنای هستی و زمان و گسیخته شدن از جاذبیت سرسخت ماده و روو 

بنای وجود آدمی را بر اصل تجدد و تحول او م. کردهیم در خودش احساس یگاهگاه موالنا
از نو شدن اندر  خبریب دنیا و ما/ شودیم"هر نفس نو  :دیگویم ده وااستمراری هستی قرار د

، این ابیات یمالحظهبا . "در جسد دینمایم / مستمریرسدیم / عمر همچون جوی نو نوبقا
اما   یذاتبرون یجنبهدارد و هم  یذاتدرون یجنبهنوظهور دائمی هم  یهاحرکتو  این تجدد

گاه هستند خبریب از آن هاانسان این تجدد و تحول مستمر چیزی است که معموالً  ین از ا. و ناآ
 هب در اصل. "در تو خزانست و بهار دمبهدمبرادر عقل یک دم با خود آر/  یا: "کندیم رو توصیه

 در وجود آدمی جان". تجدد مستمر استو  فنای آفرینش و فیضی االهی بر جهان هستی  ریزش
 / و ز جهان تن برون شورسدیم / هر زمان از غیب نو نواز غیب چون آب روان رسدیم و روان/

  «."رسدیم
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 بلکه در ذهن ما اتفاق ،کهنگی در ذات هستی نیستکه  کندیم اشاره محمدتقی جعفری
 تواندیم ریز و خیلی آرام را به سختی، است و چیزهای ظریف نیبدرشتچون انسان   افتدیم

نفر  چند، خوبی نیستیم یگرهامشاهده ما نیز معموالً . کندینم ببیند یا به طور جدی مشاهده
 اجانفش» دیوگیم از این رو موالنا که دهدیم ادامه؟ ندیبیم و مهتاب را ابتآف ما مانند ابراهیم

 پس در واقع کهنگی و ثباتی که در عالم هستی«. آفتاب معنوی/ مر جهان کنه را بنمای نوای 
ثمین/ هست عکس  یهاآسماناین زمین و » دیگویم موالنا. به خاطر نوع نگاه ماست مینیبیم

در جایی « نی ما از اوباده از ما مست شد نی ما از او/ قالب از ما هست شد  مدرکات عالمی/
ای خدا اشاره دارد به اینکه در ور ،حتی اگر این تغییرات را در عالم هستی نبینیم کنندیم اشاره

َفَعِییَنا» این هستی دنیای دیگری است که آنجا نو است و نوظهور
َ

ْلِ   أ ِل  ِباْلخَ ْ  َبْل  الوه  َخْلٍ   ِمْن  َلْبٍس  ِف  ُهر
 :دیگویم در این باره موالنا 1«.َجِدیٍد 

 درگ جهانی هست آنک نشانی چیست
 اهستکهنه این رفتن اهحال شدن نو

 نو دام و نو باغ نو شام و نو روز
 نوغناست و نوخوشی نو اندیشه نفس ره 

 رودیم  کجا کهنه رسدیم  کجا ز نو
 منتهاستیب  عالم نظر ورای هن رگ 
 ولیک نماید بسته جوست آب چون عالم
  کجاست از این نو نو رسدیم  و درویم 

 ردیمیم و موجودی هم که ندیآیم هستی از کجا یعرصهنوظهورهای در  ندیگویم این ابیات
 سپس محمدتقی جعفری. هست هانیا یهمهورای  ییمنتهایب پس در واقع عالم؟ رودیم کجا

                                                                                                                 
د در یم ]نه[ بلکه آنها از خلق جدین ]خود[ به تنگ آمدینش نخستی: مگر از آفر51سوره ق، آیه . 1

 .اندشبهه
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از  گسیختگی آنی وی»از این دست،  ییهاآدمو  والنانوبینی و نوگرایی م علتکه  کندیم اشاره
 یهاثالمآن همه تشبیهات و  .ترین عوامل او بود از مشاهدات عینیمؤثرت بوده که یکی از طبیع

 نطبیعی با دو بار دید تمغز انسان در حاال کهیحالدر . کردیم نو و مبتکرانه را استخراج
 به نظرشان کهنه و فرسودهبیشتر سوم و چهارم  در بارهایو  شودیم دادهای طبیعی خستهروی

الفاظ نو و قالب نو هم باید ، فرهنگ نو، برای معنای نو که کندیمدر جایی اشاره  .«دیآیم
  .«ی نو حرف کهنانیست مثل آن مثال است این سخن/ قاصر است از معن» :ایجاد کنیم

 یاتازههمواره در جستجوی موضوع . جوستنو حاً انسان رو» که کندیم در جای دیگری اشاره
است تا حس نوگرایی خود را اشباع کند اما باید مراقب بود که در این راه به بیراهه نرود و سعی 

ْم  ِإنه »بشود مصداق این فرموده خداوند که   و تالش خود را هدر ندهد ، 1«َلَشَّته  َسْعَیكر
و  یهو   ورودیم و به هدر ودشیمو خنثی  دشویم شما پراکنده یمحاسبهیب یهاکوشش

آسیاب  ،حاصلیب سطح پایین و یهایطلبتنوعحیوانی و  یهاخروشو جوش و  هاهوس
که بسیار رایج است و مصداق این  یادهیپدامروزه  .«متحرک روح انسان را اشغال خواهد کرد

ین امور ظاهری و سطح به ا مانیدرونجویی نو یخواستهدگرایی است که پی مُ ، سخن است
ی که انسان را به جای متأسفانهو این  میبخشینم عمق مانیینوگراو به  میدهیم پایین رضایت

و هوس برای رسیدن به خالقیت حتی در  یر از هواگذ یمسئلهدر این . رساندینم باید
دم دی، نگاه کردم و بازاریابی و کتاب اوشو تجارت یحوزهمربوط به خالقیت در  یهاکتاب

درباره این  موالنا. مذهبی ندارد یهاانسانبه این نکته اختصاص به  اشارهپس ، اشاره شده
 : دیگویم موضوع

 زبان گفت از نی ایمان کن اتزه
 نهان رد رکده اتزه را هوا ای

 نیست اتزه ایمان ستاتزه هوا ات
 نیست ردوازه آن قفل زج هوا کین

ازه فکر و نداو هر  شودیم تربزرگروح انسان هم ، غییر و تکامل یافتن اندیشه و فکر انسانبا ت
 . شودیم ترفربهایمان او  ،روح انسان بزرگتر شود

                                                                                                                 
 : که همانا تالش شما پراکنده است.4، آیه لیل یسوره. 1
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 نظر از رویش یجلوه بگذرد هک نظرم ره
 امدهید هچ آن از بینم نکورتش درگ بار

 : و به قول حافظ

 می اندازسارغ ردیم  بیا ات گل ربافشانیم و
کافیم و رطحی نو   می اندازردفلک را سخت بش

 . خیلی ممنونم
 

امیدواریم بحث مفید واقع شده . را به ما دادید تانوقتکه  خیلی ممنون اول: یمشارکننده
  .نگذارید بهرهیب باشد و از نظراتتان ما را

 



 


