


سـال پنجم، شماره 10، پاییز و زمسـتان  1395
صـاحب امـتیاز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدیر مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبیر: دكـتر غالمحــسین معــماریان
مـدیـر داخـلي: مهـندس بابـك عالـــمي

داوران ایـــن شـــــماره:
دكـــتر الــهه چــوبســاز
دكتر جمال الدین مهدی نژاد
دكـــتر حـمیدرضا جیحانی
فـــیاض ریـــما  دكـــتر 
دكـــتر رضـا حقیقت نائینی
دكـــتر سلــمان نقــره كار
دكـــتر كیانوش الری بقال
دكـــتر عاطــفه شـکفــته
دكـــتر عـلی عـمرانی پـور
دكـــتر علیــرضا بهـرمان
دكـــتر مـجـتبی رضـازاده
دكـــتر مـحــمد دیــدبان
دكتر محمد مهدی عبدا... زاده
م. مـــریم رضــایی پــور
دكـــتر مسـعود ناری قـمی
دكـــتر منصـوره طاهــباز
دكـــتر هـــادی ندیــمی
دكـتر یداله احمدی دیسفانی

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همکاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشکده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي و پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الکترونیکی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي پژوهـشي دانـشكده معماري و هنــر، دانــشگاه كاشان

كارشناس اجرایی: مهـندس افسـانه آخوندزاده                                   عکــس روی جلــد: محـمد موحــد نـژاد
ویـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور                                  )تاالر موسیقی عمارت عالی قاپو، اصفهان(                   
ویـراستار انگلیسی: مهندس غزل نفیسه تابنده                                     دورنـــــــگـار:          031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشکده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir :پـایگاه اینترنتي                                           j.ir.arch.s@gmail.com :رایـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635
بـهاء: 100000 ریـال

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتر ایرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسالمي. واحد علوم و تحقیقات
دكـتر مجــتبي انـــصاري. دانـــشیار دانـــشگاه تــربیت مــدرس

دانــشگاه كــاشــان  دانشـیـار  امـیرحـسین چیـت سـازیـان.  دكـتر 
دكـــتر پــیـروز حــناچــي. اســـتـــاد دانــــشـگاه تـهــــــران
دكـــتر شـــاهیـــن حــیدری. اســــتاد دانـــشـگاه تـــــهران
دكــتر ابـوالقـاســم دادور. اســـتــاد دانـــشــگاه الــزهــرا )س(
دكــتر حـسیـن زمـرشیـدي. دانـشیــــار دانــشگاه شـهیـد رجــایي
كاشــــان دانـــشگاه  اســـتادیــار  پور.  عمـــراني  علـي  دكــتر 

دكتر حســین كالنتري خلــیل آبــاد. دانشـــیار جهاد دانشـــگاهی 
دكتر اصـغر مـحمـد مــرادي.  اســــتاد دانـــشگاه عـلم و صنعت ایران
دكتر غالمـحسیــن معمـاریان.  استاد  دانـشگاه علـم و صــنعت ایــران
كاشـــان دانـــشگاه  اســتـــاد  نــیـــازي.  مـحسـن  دكــــتر 



مقدمه: تأّملی در مبانی معماری سنّتی ایران و آموزش آن
سّید حسین نصر

تاریخ گذاری محراب های مسجد كوچه میر نطنز
احمد صالحی كاخکی/ زهرا راشدنیا

محمدكریم پیرنیا و دونالد ویلبر، تفاوت مقاصد و عناصر روایت سبكی
مجید حیدري دلگرم/ محمدرضا بمانیان/ مجتبی انصاری

تاریخ  بر  به دوران اسالمی، درآمدی  از دورۀ ساسانیان  مفهوم معماری در برهۀ گذار 
مفهومی معماری ایران

مهرداد قیومی بیدهندی/ مطهره دانایی فر
تاریخی  بازارهای  به  معطوف  نگاهی  با  اجتماعی  بازار  و  تجاری  بازار  تطبیقی  مطالعۀ 

دزفول و شوشتر به عنوان بازار تجاری
رضا مسعودی نژاد

انرژی، نمونه موردی یک  فرایند دستیابی به نمای دوپوستۀ دارای بهره وری مناسب 
ساختمان اداری در تهران

محمدرضا حافظی/ زهرا سادات زمردیان/ محمد تحصیلدوست
تأثیر خط كوفی بر خط كوفی بنایی و تحول آن تا آرم نویسی های امروز

حسین ُزَمرشیدی/ حسن فریدون زاده/ كاظم خراسانی
ارزیابی برنامه های آموزش معماری دورۀ كارشناسی در ایران از منظر توجه به مؤلفه های فرهنگی

افرا غریب پور/ مارال توتونچی مقدم
مسكن ِملكی و دائمی یا مسكن موّقت و استیجاری در شهرهای دانش مدار 

محمد علی آبادی
ارزیابی كیفیت اجتماعی مسیرهای ارتباطی باز و نیمه باز پردیس های دانشگاهی، مطالعه 

موردی: پردیس دانشگاه كاشان
ناهیده رضایی/ رحمت محمدزاده/ علی عمرانی پور

نقش شبكۀ مادی ها درتحوالت سازمان فضایی اصفهان، از آغاز تا پایان دورۀ صفوی
احمدعلی نامداریان/ مصطفی بهزادفر/ سمیه خانی

یادداشت فنی: خانه )از آغاز پهلوی اول تا دهۀ چهل شمسی(
سید محمد بهشتی

راهنمای تدوین و ارسال مقاله
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* استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

مسکن ِملکی و دائمی یا مسکن موّقت و استیجاری در شهرهای دانش مدار 

محمد علی آبادی *

چکیده
از یک سو، »عقل مندی الهی و دانش مداری ذاتی نفس و روح قدسی بنی نوع انسان، و نیاز فطری و سیری ناپذیر 
البته  و  بدیهی  است  موضوعی  اندیشمندان،  همۀ  نظر  در  معرفتی«  و  علمی  پویندگی  و  حقیقت پژوهی  در  ایشان 
افتخارآمیز. حقیقتی که از دِل توجه به آن، جز »نوعی زندگی دانش ورانه و پویان« نتیجه نمی شود. و این گونه از 
زندگی نیز تنها در بستر زیست پویان فکر و علم تحقق پذیر است. و از دیگر سو، می دانیم که شهرهای زنده در جهان، 
از نظر دانش محوری فرهنگ های جاری و اخالق مداری روش های زیست و غنا و قدرت مندی محیط های آموزشی و 
پرورشِی در اختیار، )حتی در نواحی و بخش های هر شهر( بسیار گوناگون می باشند. لذا »پویانی فکری« پیش اشاره، 
در مقام ضرورت حیاِت سعادتمند انسانی، غیر از »ضرورت آزاد بودن آدمی در انتخاب محققانه و گزینش محور و البته 
مقطعی مسکن و شهر مناسب« را نتیجه نخواهد داد. هدف اصلی این مقاله، به چالش کشیدن »موضوع سکونت یا 
یک جانشینی بنی نوع انسان در زمین« در پهنۀ ادبیات قرآنی و اندیشۀ علوی است. و در مقام نتیجه گیری، این نکتۀ 
بسیار بااهمیت را اعالن می دارد که آنچه را غالب صاحب نظران »عامل شکل گیری و اصل برپادارندۀ تمدن بشری 
از این پژوهش،  اقوام و جوامع گذشته و حال« می دانند، براساس یافته های حاصل  و تغذیه کنندۀ علم و فرهنگ 
»ریشۀ تمامی زیاده طلبی ها و تجاوزها و جنگ ها و خون ریزی های جاری در جهان« است؛ و بلکه »ریشۀ بسیاری از 
عقب افتادگی های علمی و تکنولوژیکی جوامع اسالمی« نیز، همین »یک جانشینی اندیشمندان حقیقت طلب و جویای 
علوم و معارف هماره نو به نوشونده« می باشد. سخن حاضر حاصل پژوهش موضوعی و تدبر تخصصی نگارنده در 
آیات قرآن کریم و روایات مستند و در دست از پیشوایان معصوِم مکتب عقل مدار و دانش بنیان اسالم)ع( بوده؛ و 
روش مورد استفاده در تحقیق نیز همان روش معمول میان متنی در تفسیر عقلی ـ کالمی آیات قرآن کریم و بیان 

تحلیلی و قرآن مدار روایات شریف است.

كلیدواژه ها
زندگی دانش محور، عقل مندی، دانش مداری و حقیقت پژوهی نفس انسانی، شهرهای خوب یا دانش مدار در جهان، 

مسکن دائمی و استیجاری.

تاریخ دریافت: 1395/5/17      تاریخ پذیرش: 1395/12/01
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پرسش های پژوهش
1. »وطِن حقیقی انسان حقیقت جوی« کجاست؟ و »محل سکونِت آن یگانه یار و دلبر عارفان« در کدام 

شهر از شهرهای جهان است؟
2. با عنایت به »عقل مندی و دانش مداری ذاتی نفس و روح الهی انسان، و نیاز فطری و سیری ناپذیر او در 
حقیقت پژوهی و پویندگی علمی و معرفتی«، »مسکن ِملکی و دائمی در محله و شهر خود« بهتر است یا 

»مسکن موّقت و استیجاری در برترین شهرهای دانش مدار«؟
3. در نگرش قرآنِی انسان مسلمان به جهان و وظیفۀ والیت مدارانۀ او در انتخاب و مهندسی محیط زندگی 
فکری و دانش مدار خود، جایگاه ارزشی و اعتباری موضوع »وابستگی عاطفی و افتخار انسان« )یا همان: 

عقالنیت پویا( به روستا، شهرک یا شهر محل تولد« در کدامین مرتبه و درجه از اهمیت قرار دارد؟

مقدمه
مطابق با بیان مستقیم خداوند و آراء برخی اندیشمندان مسلمان در حوزۀ علم تفسیر، هدف از یادآوری داستان »خروج 
آدم و زوجه اش حّوا از بهشت و هبوط آن ها به زمین« در مقام مثل یا آیه ای از قرآن کریم، بازگویی ِصرِف زندگی 
آن ها نبوده و مشکل یا مشکالت و رنج های ایجادشده از ناحیۀ هبوط از بهشت نیز اختصاص به آن ها و یا فرزندان 
از فرزندان  افراد  بلکه مشکلی است هماره جاری و مربوط به تمامی  ندارد.  ایشان، یعنی هابیل و قابیل  بالفصل 
آن ها از آغاز تا نهایت طول عمر زندگی انسانی در جهان. و نیز آن گونه كه در عین كلمات خداوند آمده، یک به یک 
فرزندان آدم و حّوا از بدو تولد و آغاز زندگی جسمانی مان در این دنیا، از نظر »حقیقت وجود انسانی« )یعنی از نظر 
»پیوستگی جدایی ناپذیرنده و بلکه وحدت ذاتی حقیقت وجود روحانی عقل با عقل ُكل«( در بهشت مسکن داشته، 
دارند )و داریم(. نوع زندگی انسانی اساسًا دوبُعدی یا دومرتبه ای؛ و مرّکب )از روحانیتی عقالنی یا آسمانی و ملکوتی، 
را  ازهم نتیجه شونده  دومرتبه اِی  یا  دوبُعدی  زندگی  همین  اگر  و  است.  زمینی(  یا  جسمانی  و  شهوانی  حیوانیتی  و 
به گونه ای هوشمندانه و صحیح )یعنی مطابق با احکام و راهنمایی های صادره از سوی آفریدگار و پرورش دهندۀ حکیم 
و مهربان مان، عقل ُکل( ادامه دهیم، نه تنها می توانیم همواره در بهشت بمانیم، بلکه به تناسب سعی و تالش بیشتر 
و بیشترمان در رشد و پیشرفت در عقل مداری و دانش مداری اخالق بنیان در زندگی، مرحله به مرحله به مراتب برتر آن 
نیز نقل مکان نموده و از مواهب و لذت های دائمی و خالص تر آن بهره مند شویم. و پس از مرگ و فانی شدن این 
کالبد ماّدی نیز تا به ابد، همان زندگی بهشتی را ادامه دهیم. بلکه بهشت و دوزخ، از نظر زمان آفرینش و موجودیت، 
حقیقتی ازلی ـ ابدی هستند. و »حقیقت وجودی بهشت و دوزخ« نیز اساسًا چیزی جز »باطن سکۀ دو روی زندگی 
زندگی  به بیانی علمی تر، »حقیقت وجودی بهشت« همان »علم و حکمت و دانش محوری جاری در  نیست.  ما« 
انسان های عقل مند و عقل مدار در این دنیای کالبدمند دانش بنیان« و »حقیقت وجودی دوزخ« نیز همان »جهل و 
نادانی و اخالق گریزی و صلح ستیزی« است. و »حقیقت مقام و مرتبۀ وجودی و عملکردی این دنیای کالبدمند« نیز 
تنها »مقام پرده داری یا آینه داری و پدیدارسازی تازه به تازۀ صورتی نمادین و مثال گونه از آن حقیقت عقالنی زیبا یا 
جهالنی زشت« است؛ حقیقتی که به تناسب بالفعل شدن عقالنیت بالقوۀ انسان و حرکت و پیشرفت بیشتر و بهتر آن 
در مسیر دانش مداری و یا ماندن و ایجاد مانع در مسیر طبیعی فعالیت آن و فاسد ساختنش، در پرده هایی گونه به گونه، 

بیشتر، بهتر و جلوه گری و لطیف تر خودنمایی می کند.
الهی« است. و »مرتبۀ  یا قدس  یا ملکوت  به بیانی روشن تر، »عقل و عقالنیت حکمت ساختار« همان »آسمان 
با محبوب یگانه )یعنی خداوندگار  انسان ها« همان »مرتبۀ وجودی هم نشینی پیوسته  وجودی نفس دو زوجی ما 
مهر و حکمت و عقل و علم(« می باشد. و »باقی داشتن نفس عاقلۀ بالذات دو زوجی در آسمان عقل و عقالنیت 
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حکمت ساختار« همان »باقی داشتن و حفظ مرتبۀ وجودی قدسی نفس، و هم نشینی آن با محبوب یگانه« است. 
بلکه هدف مقصوِد الهی از طرح و اجرای برنامۀ پرورش محور زندگی ما انسان ها در زمین »تجربه و شناخت وجوه 
گونه به گونۀ آن محبوب زنده و پویندۀ عقل و علم« می باشد. و چنانچه نیک بیندیشیم و نیکو عمل کنیم، باید که 
ماحصل ِصرف یا خالص این زندگی نیز چیزی جز »توجه و عنایت خاص و دلدادگی تام و تماِم نفِس عقل مدار انسانی 
به حقیقت عقالنی و علمی هماره زیبای جاری در زندگی زمینی یعنی وجه باقی محبوب« نباشد. و مراد خداوند از 
طرح و یادآوری ماجرای »خروج آدم و زوجه اش حّوا از بهشت برین و هبوط آن ها به زمین« در همۀ کتب آسمانی 

و ازجمله قرآن کریم، بیان هوش داری بازدارنده به یک به یک فرزندان از بنی نوع اوست که
ـ مبادا به جای باقی ماندن در »بهشِت قدسی عقالنیت« و درنتیجۀ توجهی عاری از تفکر و تدبر و تنبه به 
ظاهر نمادین دنیا و عدم تعبیر و شناخت حقیقت باطنی آن، با دست خود به ریشۀ زندگی سعادتمند خود در 

بهشت تیشه بزنند؛
ـ مبادا به جای مطالعۀ دقیق تر چهرۀ پدیدارآمده در آینۀ دنیا و کسب معرفت بیشتر و لطیف تر نسبت به آن 
محبوِب بهشت آفرین و دل سپردن هرچه بیشتر و خالص تر به او، با وابسته شدن به بخش هایی زیبا و فریبنده 
از چهرۀ دنیا یا همان پرده دار و آینه دار رخسار یار، سبب تغییر کلی و همیشگی محیط برتر یا آسمانی زندگی 
عقلی و علمی یا به عبارتی بهشتی خود را فراهم آورده، به زندگی در مرتبۀ صرفًا ظاهری و ماّدی یا زمینی 
آن قانع گردند. و به عبارتی، با خوردن آب  نباتی بسیار کم ارزش »خروج و دورباد همیشگی نفس یا حقیقت 
عقالنی خویش را از مقام و موجودیت الهی و ذاِت بهشتی اش« رقم زنند. و با هبوط و ماندگاری همیشگی 
آن در مرتبۀ تعین مندی و جسمانیت ماّدی عقل، برای همیشه از بازگشت به خوِد حقیقی بهشت محروم 

مانند.
»حقیقت وجودی« هریک از ما انسان ها و پدر و مادر نخستین مان »عقالنیتی نطفه مانند« است که برای شکوفایی 
و رشد و به ثمر رسیدن محتاج به َرِحمی رشددهنده و به کمال آورنده می باشد. »دورۀ محدود زندگی عقل مدار ما 
در دنیا« همان »دورۀ زندگی جنینی مان در َرِحم مادر خویش« است. و »شرط اصلی رشد و به کمال آمدن نطفه 
لذا  یا جنین در َرِحم« همان »باقی بودن جنین در شرایط مناسب و برقراری بند ناف یا مسیر تغذیۀ آن« است. 
چنانچه »عقل مداری زندگی در دنیا و برقراری مدام آن« را همان »شرایط مناسب رشد و برقراری بند ناف یا مسیر 
تغذیۀ علمی جنین عقالنیت« بدانیم، هرگز نباید )مانند آدم و حّوا( از پند هماره زنده و گویای پرورش دهندۀ حکیم و 
مهربان خویش در یگانه شناسی حق )یعنی قولوا ال اله اال اهلل ُتفلحوا( غفلت نماییم، که در آن صورت بند ناِف جنیِن 
بالذات عقل مدار و آیین مند خود را از َرِحم یا َرحمِت رشددهنده اش جدا ساخته، و هرگز به شکوفایی و کمال ثمردهی 
نخواهیم رسید. اگر بدون توجه به حقیقت َمجازی و آینه گونۀ این دنیای درخت گونه و فانی بودن ساختمان وجودی 
آینۀ دنیای صورت مند و متعدداالجزا«؛ و  )یعنی »شناخت صورت ملکوتی محبوب در  الهی مقصود«  آن، »هدف 
»قبول یگانگی آن حقیقت عقالنی و جاویداِن پدیدارآمده در صورت های گونه به گونه«( را واگذارده؛ به عبارتی، عنان 
دل و دین از خوِد محبوب حقیقی بریده، به ظهور و بروز فیزیکی نور وجه او در صورت نمادگونه و فانی شوندۀ اشیاء 
دنیایی بسپاریم؛ از »مقام ُقرب« یا »هم نشینی روحانی و بدون فصل با محبوب« رانده خواهیم گشت. و اگر به جای 
توجه به همۀ منظرگاه ها و شناخت همۀ ابعاد این »حقیقت عقلِی مقدس و تجسم یافته« )یعنی »همۀ دنیا«( تنها به 
بخشی خوش آب ورنگ تر از سایر بخش های آن پرداخته و به جای مطالعه و شناخت مقطعی و دوره ای، پای بند آن 
گردیم، از »هم آغوشی با محبوب در برترین مرتبۀ بهشت« بیرون رانده خواهیم گشت. و یا به جای »پرواز بلندهمتانۀ 
زنبورگونه به تمامی باغ ها و دشت های پرگل و سیراب شدن از شیرینی شهد همۀ گل ها یا جریان های علمی و معرفتی 
جاری از آن دریای بی کرانه و هماره جوشان، و تولید شراب های شفابخش نوع به نوع از علم و معرفت«1 در کویر 
بی آب وعلف محل زندگی دائم خود از گرسنگی جان خواهیم داد؛ و پس از مرگ نیز از مواهب تازه به تازه و بی شمار 

هدیه شونده از سوی حق، برای همیشه محروم خواهیم ماند.
 به عبارتی می خواهیم بگوییم: مسئلۀ وابستگی صرفًا عاطفی و افتخار بی ریشه و اساس »انسان« یا همان »عقالنیت 
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پویا« به یک شهر واحد و خاص )مثاًل روستا یا شهرک یا شهر محل تولد و یا...( و بعضًا مقام گرفتن و ماندن در 
مانداب های تعفن پذیر آن، در اندیشۀ اسالمی امری ناپسند و مردود است. موالنا »انسان عقل مدار« را »عاشق اهلل« 
)و »دل سپردۀ به آن محبوب یگانه، یعنی جوهر علم و معرفت و حکمت«( می داند و »وطِن حقیقی انسان« را همان 
»محل سکونِت آن یگانه یار و دلبر عارفان حقیقت جوی« یعنی »مقام هماره برقرار و شکوفای علم و هم نشینی 
و هم فکری و بلکه هم نََفسی خداوندگاران علم و دانش و معرفت با هم اندیشان خود« بازمی شمارد )مولوی بلخی 

1374، دفتر سوم، ص 297(. توجه کنید:
تی    تو به غـربـت دیـده ای بـس شـهرهـا ـَ                    گـفت معشـوقی به عاشـق ِکای ف
                   پس کدامین شهر از آن ها خوش تر است   گفت آن شهری که در وی »دلبر« است
                   »مسکن یار« است و »شهر شاِه من«     پیش عاشـق این بُـَود »ُحـّب الوطن«
                   با تو »دوزخ«، »جّنت« است ای جـان فزا    با تـو »زندان«، »گلشن« است ای دلربا
                   خـوش تـر از هـر دو جـهان آنجـا بُود    که مــرا بــا تو ســِر »ســودا« بــود

1. »سر به سر زمین« ِملک ِطلق ما »انسان های محقق«، و مسکن ما و وطن حقیقی ما 
»اندیشمندان حقیقت جو«ست.

این سخن )یعنی اینکه سربه سر زمین از آِن ما »انسان ها«، یا به بیانی روشن تر، ما »اندیشمندان حقیقت جو«ست( 
سخن شعار و برآمده از نگرشی صرفًا عاشقانه یا عارفانه نیست. بلکه عین سخن خداوندگار مهربان و حکیم مان است 
که در جای جای زمین، نمونه ای از بهشت وعده داده  شدۀ خود را با پوششی از انواع نعمت های گونه به گونه برای 
استفادۀ ما و خانوادهمان فراهم نموده، و اینکه ما نیز در سیر مسئوالنۀ حقیقت جویی مان در زمین، در هر مرحله از 
سیر و هر برهه از زمان که الزم باشد، باید به یکی از آن نمونه های فراهم آمده از بهشت بازگشته و در آن تا مدتی 

بایسته مأوا گیریم.
خداوند دانا و حکیم انسان، از زبان »تقواپیشگان« )یا همان »اندیشمندان حقیقت جویی که عالوه بر اندیشۀ پوینده، 
گفتار و کردار و آثار خود را در حرم امن دانش مطلقه و فراگیرندۀ الهی امنیتی تمام و مستدام بخشیده اند« و طعم 
فراوان و گونه به گونۀ حاصل آینده در  نعمت های  از  بهره مندی  نهایت  به غایت چشیده؛ و در  را  خوش سعادتمندی 
اقلیم های مختلف بهشت زندگی می گذرانند( سخنی به غایت نیکو و گران سنگ دارد. مالک الملک و رب العالمین، در 
آن سخن روشن و حکیمانه، هر فرد از انسان های حقیقت جو را وارث و میراث خوار تمامی زمین می شمارد؛ و اینکه او 
)هر فرد انسان حقیقت پژوه( حق دارد تا در هر مقام و مکان از آن بازگشت گاهی از جنس بهشت برای خود تدارک 

بیند. بسیار دقت فرمایید: 
ُأ ِمَن الَْجنَّۀ َحیُث نَشاُء َفِنْعَم َأْجُر الْعاِملیَن« )زمر: 74(. ِ الَّذی َصَدَقنا َوْعَدُه َو َأْوَرَثَنا الَأْْرَض نََتَبوَّ »َو قالُوا الَْحْمُد ِلَّ

و ]»تقواپیشگان« یا همان »اندیشمندان حقیقت جو و پوینده که اگفتار و کردار و آثار خود را در حرم امن 
و  دانش  ذات  ]»آن  را«ست  اهلل  »سپاس  گویند:  بخشیده اند«[  هماره  و  تمام  امنیتی  الهی  مطلقۀ  دانش 
دانش مداری«[ که وعده اش را بر ما راست گردانید و »زمین« را ]به تمامی [ به ما میراث داد، و ما ]در سیر 
پیوستۀ حقیقت جویی و در حرکت کوچ مانند خود، با توجه به گوناگون شدن فصل های خّرم دانش در هر 
اقلیم؛ و به خزان درآمدن درخت ها و مزارع و باغستان های آن در پاییز و زمستان[ به هریک از منزل گاه های 
باز  باشد[  الزم  روحانی مان  و  فکری  تکامل  برای  ]و  بخواهیم  که  گونه  هر  به  ]زمین[  آن  گونه به گونۀ 
می گردیم و ]در سرزمین های خّرم و پوشیده از نعمت های آن[ منزل می گزینیم«. پس چه نیک و پرنعمت 

است پاداش عمل کنندگان ]به هدایت ها و سفارشات پرورش دهندۀ مهرورزندۀ حکیم و خبره کار[.
ُأ«  حسام بیطار ) مؤلف کتاب اعجاز الکلمۀ فی القرآن الکریم( معنای ریشۀ دو حرفی »بو« )از ریشۀ سه حرفی »نََتَبوَّ
)بیطار 1426ق، 250(. حسن  به عبارتی، »بازگشت« می داند  یا  را »رجوع«  آیۀ شریفۀ پیش اشاره(  از  یعنی »بوأ« 
مصطفوی )مؤلف فرهنگ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم( نیز، به نقل از فرهنگ مقائیس اللغه، جوهر معنایی ریشۀ 
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سه حرفی »بوأ« را »الرجوع الی الشی ء« به معنی »بازگشت مکرر به سوی یک چیز و یا مکان مشخص« برمی شمارد 
)1368ش، ج 1: 350(. 

به عبارتی، چنانچه انسان های دانش پژوه و حقیقت جوی، با عنایت به توانمندی های برتر و فرصت های فراوان تر 
آموزشی و پژوهشی شهرها، و امکانات زیست محیطی مناسب ترشان در فصول مختلف ، به جای تالش بی وقفه و 
ُکشنده در جهت اسکان دائمی در خانه های ِملکی در شهری واحد، »اسکان موّقت و دوره ای در خانه های سازمانی 
یا استیجاری در شهرهای مناسب تر یا پیشرفته تر دانش بنیان« را برگزینند، و همان گونه که پرورش دهندۀ حکیم و 
خبره کار در آیۀ پیش اشاره نمونه می دهد، به سوی بهره وری از نوعی »زندگی بی دغدغۀ مسافری دانش پژوهانه و 
معرفت جویانه در سازوکاری همانند زندگی دوره ای یا کوچ محور عشایر« روی نمایند، عالوه بر تحقق سعادت مندی 
فکری و روحانی شان در هر دو دنیا، در آینده ای نه چندان دور، مسئله ای جّدی با نام »کمبود مسکن« وجود نخواهد 
داشت، بلکه بسیاری از ستمکاری های پرتعداد دنیای حاضر )چون زمین خواری، رانت خواری و... و تجاوز به حریم 
دیگران(، کمتر قادر به خودنمایی و یا حتی ماندن هستند. تنها شرط موفقیت آن اقدام پژوهش محور، باورمند و جّدی 
مسئوالن در جهت طرح سازمان مند مسکن استیجاری و برداشتن گام هایی مرتب و مستمر در جهت برنامه ریزی  و 
تدوین سیاست گزاری های الزم و تعریف راهی مرحله مند، فرایندمدار و توسعه محور در تولید است. اینکه به گونه ای 
همه جانبه و در سازوکاری سیستمیک و به گونه ای شبکه مند، به ایجاد نهادها و سازمان های عامِل مدیریتی و خدماتی 
مربوط بپردازند و به تدریج، مجموعه هایی مناسب و پاسخ گو از این دست را در یک به یک شهرهای مستعد ایجاد 
نمایند. به نظر می رسد چنانچه این اقدام به گونه ای شایسته و در نظامی روشن و شفاف صورت پذیرد، اگرچه تدریجًا 
و زمان بر، سبب ایجاد نوعی امنیت فکری در مردم نسبت به مسئلۀ مسکن شده و اقبال فطری و طبیعی شان را به 
این نوع سکونت دامن خواهد زد. و سبب ایجاد روح سبقت و تعالی میان مسئوالن و کارگزاران شهرها و )به همان 
نسبت( هنرمندان و صنعت کاران و سرمایه گزاران شده، و تالش هرچه بیشتر ایشان را در برنامه ریزی بهتر و مؤثرتر 
و رشددادن معیارها استانداردهای کّمی و کیفی زندگی در فضای کالبدی مربوطه در شهرهای تحت حاکمیت و 
مدیریت و فعالیت خود در پی خواهد داشت. تالشی که جذِب هرچه بیشتر عالی ترین رده از مردم )یعنی مسافران 
دانش پژوه( را از شهرهای دیگر نتیجه خواهد داد. و سبب رشد جریان فرهنگ فکری و علمی و افزونی شور روح 

زندگی انسانی در آن شهرها خواهد شد.

2. مهم ترین ویژگی »شهر خوب« برای »انسان حقیقت جوی« در دیدگاه امام علی)ع( 
همان »ظرفیت و مناسبت آن شهر برای َحمل یا شکوفایی عقالنیت ویژه و بالقوۀ او«ست.

»لَیَس بََلٌد بَِأَحقَّ بِک ِمْن بََلٍد، َخیُر الِْبَلِد َما َحَمَلک« )شریف رضی 1414ق، 544( 
)هندسۀ کّمی و کیفی استعدادهای هر انسان عقل مدار ویژۀ اوست، پس( شهری برای تو شایسته تر از شهر 
دیگر نیست، »بهترین شهرها« آن شهری است که »تو را َحمل نماید« )و همانند َرِحِم پرمهر و تغذیه کنندۀ 
مادر، پذیرای عقالنیت و استعدادهای خاصِّ تو در حوزه های گوناگون دانش و دانش مداری بوده و دامانش 

بستر مناسب رشد کمال محور آن ها باشد(.
2. 1. در چیستی مفهوم »َحمل ونقِل انسان و انسانیت انسان توسط شهر و راه« در مقام »بستر 

و وسیلۀ حمل كننده«
نکتۀ بسیار بااهمیت در کالم گران سنِگ پیش اشاره از امام علی)ع(، »چیستی حقیقت وجودی انسان« و معنای دقیق 
و لطیف »َحمِل انسان« و »چگونه رسانیدِن آن حقیقت وجودی از طریق راه و بستری مناسب به سرمنزل مقصود« 
است. و اگر این نکته را در مقام »هدف برتر خود« بپذیریم، پرسش های اساسی دیگری که رخ می نمایانند عبارت اند 
از: »چیستی حقیقت راه؟!«، »چیستِی حقیقت مقصد؟!« و »چگونگی حمل حقیقی انسان؟!«، یابه عبارتی، »چیستی 
وسیلۀ حمل کننده؟!« و »چگونگی حرکت آن وسیله در راه مربوطۀ رشد و کمال و رسانیدن حقیقت و جوهرۀ عقالنی 

و علمی انسان توسط آن به سرمنزل مقصود؟!« 
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از همین رو، انجام پژوهشی نسبتًا دقیق در کشف این معنا )یعنی »َحمِل انسان«( هدف و اساس این بخش از بحث 
قرار گرفته است. به عبارت دیگر، تا آنجا که به حقیقت معنایی فعل »َحمل« مربوطه می گردد، باید بدانیم که مراد 
از »َحمِل انسان توسط یک شهر« مفهوم عامیانۀ »انتقال کالبد فیزیکی او از یک مبدأ ماّدی به مقصدی از همان 
جنس و در همان مرتبۀ وجودی، و یا حتی حفاظِت از سالمت نظام وجود ماّدی اش در زمان انتقاِل مربوط« نیست. 

و این همه معنای واژۀ »نقل« بوده، و مفهوِم کلمۀ »َحمل«، جوهرتًا چیز دیگری است.
بلکه مراد و منظور اصلی از فراز »َحمِل انسان« )آنچنان که از معانی مستتر در جان کلمات »َحمل« و »انسان« 
برمی آید( همانا »شکوفاسازی و رشد دادن جوهرۀ نهان در حقیقت دانه مانند وجود انسان« ]یعنی »شکوفاسازی، 
تغذیه، و پرورش عقل بالقوه و به عمل درآوردن نفس ناطقۀ مربوطه، و پدیدارساختِن به کماِل زیبایی های درون ذاتی 
آن )یعنی اسم ها یا صفات یا اخالق الهی( در عالم شهادت؛ و به ثمرنشانیدن و میوه گرفتن مکرر از شاخسار هماره 
خّرم و زایندۀ آن«[ می باشد. و علی)ع( در تعریف اصلی ترین و بلکه بااهمیت ترین صفت بایسته و شایسته برای شهر 
اسالمی، »شهر خوب« را شهری می داند که بتواند وجود انسانی را )با توجه به همۀ ابعاد گوناگون معنوی و ماّدی اش( 
به گونه ای توأمان و در وحدت »َحمل« نماید )نک: علی آبادی 1394ش( و اگرچه صورت خالصۀ این سخن امام)ع( 
را پیش تر نیز )در طلیعۀ سخن( آورده ایم، به جهت اهمیت بسیار باالیش، یادآوری صورتی کامل تر و بیانی مشروح از 

آن را ضروری می دانیم:
دارای  و  کوشا  مردان  برای  مناسبی  »میدان های  همانا  سرزمین«  یک  در  زندگی  مختلف  »محیط های 
عرصه های  در  را  گونه به گونه  شان  البته(  و  خدانهاد،  )یا  ذاتی  استعدادهای  تا  است  عمل  و  رأی  استقالل 
شهری  هیچ  را  تو  میان(  این  در  )و  درآورند«.  فعلیت  به  و  پرورانده  نموده،  شکوفا  عمل  و  علم  مختلف 
انسان عقل محور حقیقت جوی دارای  از شهر دیگر نیست، و بهترین شهرها برای »تو« )»ای  شایسته تر 
استقالل و برتری طلب«(، )آن شهری( است که )مانند مادری دانا و توانا، مهربان و با اخالقی شایسته( »تو 
را« )و »صفات الهی و ازجمله عقالنیت بالقوه و دانش های تعلیم شده در ذات تو را«(، )در فضای َرِحم گونۀ 
خویش( »َحمل« کند ]و »همانند پرورش نطفه در رحم مادر، آن ها را )در بستر گذر از گذرگاه تکامل محور 
عالم طبیعت و افعال و برنامه های جاری اش( شکوفا ساخته، رشد داده، پرورانیده و آمادۀ درآمدن به بهشت 

هم نشینی با خدا و خدامداران گرداند«[.2 
یا  بخشی  پیمایش  با  برابر  دانش مدار  از شهرهای  هریک  در  فرد  هر  زمان مند  زندگی   .2  .2
مرحله ای از راه كمال )و بستر حمل یا پرورش و شکوفاسازی اُفقی از آفاِق علوم الهی نهادینه 

در ذات عاقلۀ انسانی( او ست.
»َسُنریِهْم آیاِتنا ِفی اْلفاق، َو فی  َأْنُفِسِهْم، َحتَّی یَتَبیَن لَُهْم َأنَُّه الَْحّق« )فصلت: 53(.

»به زودی« ]بلکه »لحظه به لحظه و مرحله به مرحله و مرتبه به مرتبه«[ »نمادهای گونه به گونۀ خود« ]»نمادهای 
ریشه گیرنده از ذات حّق خود«[ را »در افق های گونه به گونۀ جهان« ]»در افق های مختلف دانش«، »در 
البته  نوع به نوع و شرایط زیستی گونه به گونه و  منظرگاه های گوناگوِن علوم تجربی«، »در زیست گاه های 
نظام مند و قانون مدار« و »در اقلیم های گوناگون جغرافیایی و آب وهوایی از طبیعِت دانش نهاد، قانون مند و 
دانش مدار جهان«[ و »در دروِن جان هایشان« ]»در عقل ها«، »در مقام وحدت علم«، »جان مایۀ یگانۀ افکار 
و اندیشه ها« و »در مراتب بحث و بررسی علوم محض«[ به آن ها نشان می دهیم تا برای آنان آشکار گردد 
که ]جاِن جانان هر چیز کوچک و بزرگ در هستی و جوهِر وجود، و مایۀ بقا و حرکت و دواِم همۀ آن ها[ 

تنها »او« ]= »آن وجوِد اصیل و یگانه«، یعنی[ »حق« است. 
)یا  »قلب«  که  است  چیزی  انسانی«  »َضِمیر  مفردات،  تحقیق  و  ترجمه  فرهنگ  محترم  مؤلف  نظر  با  مطابق 
به عبارتی، »جمع در وحدت قوۀ عاقله و ذهن یا خاطر«( را دربرگرفته و در نگهداری اش کمال دقت و مراقبت را 
می نماید )راغب اصفهانی 1374، ج 2: 466( »نیروی حافظه« را نیز به  همین  جهت »ضمیر« می نامند که »حافظ 
اندیشه های آشکارناشده و خاطره ها«ست. واژۀ »ِمضمار« نیز در زبان عرف، عبارت است از »جایی واقع در محدوده 
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و در کنار محل میدان اسب دوانی«، و از نظر کاربری مربوط، همان »آماده گاه یا محل تمرین و پرورش اسب ها )قبل 
از فرارسیدن زمان و برگزاری مسابقۀ اصلی(« می باشد. و بر همین مبنا، واژۀ »َمضامیر« مذکور در فراز »الِْوَلیاُت 
و  الهی  علم  کلّیت  شکوفاساختن  و  پرورش  »میدان های  به معنی  )و  ِمضمار(  )جمع  امام)ع(،  از  َجاِل«  الرِّ َمَضاِمیُر 

استعدادهای علمی گونه به گونۀ نهادینه در ذات عاقله های انسانی«( است. 
در خطبه ای از نهج البالغه )مجموعه سخنان امام علی ع(، که )بنا بر نظر ابن ابی الحدید، شرح کنندۀ شافعی مذهب 
مشابه،  واژگانی  نظام  و  ادبی  سازوکار  در  موردبحث،  سخن  است(  مسلمانان  برای  بزرگ  تنبیه  یازده  حامل  آن، 
چنین آمده: »أل و اّن الیوم المضمار و غدا الّسباق و سبقۀ الجّنة«: آگاه باشید که »این روز دنیایی« )»این زندگانی 
نزدیک آورده شدۀ قانون مدار و طول کوتاه مدت آن«( میدان تمرین و دورۀ پرورش قانون مدار و شکوفاساختن قاعده مند 
علم الهِی نهادینه در ذات عاقله های انسانی( است، و »فردا« )»روز فردا«؛ »روز یا فضا و محیط و بستر زندگانی 
آخر یا آخرت و یا دیگر«؛ و »طول جاودانۀ آن روز و بستر بی حدومرز آن زندگی«( زمان و محل برگزاری مسابقۀ 
اصلی، و با هدف رسیدن به رستگاری حقیقی )یعنی بازگشت عقل یا انسانیت انسان به اصل، فهم و درک حقیقت 
وصِل جدایی ناپذیر و هم نشینی عقل به عقل ُکل( است، و »مقصد« )یا »نقطۀ پایانی مسابقه و حرکت و سفر« نیز( 
»آن بهشت معروف و منحصربه فرد« )یعنی »مقام و منزلِت پوشیدگی عقل و اندیشۀ انسانی به لباس خداگونگی 
و تخلّق رفتاری او به اخالق و رفتار دانش بنیان الهی( است )شریف رضی 1414ق، خطبۀ 28/ 71؛ همچنین نک: 

راغب اصفهانی 1374، ج 2: 466(. 
برای ارائۀ شرحی لطیف تر از سخن امام)ع(، عالوه بر مطالب پیش اشاره در معنی »مضمار« و »ضمیر«، الزم است 
بدانیم »حقیقت پنهان در ذات هر چیز و ازجمله انسان« را، در لغت عرب، »َضِمیر« می گویند؛ و ریشۀ سه حرفی 
آن یعنی »ضمر« در  معنی عبارت است از: »اصل یا حقیقت بسیط و دقیق و ُصلب هر چیز که همواره زوایدی از 
آن منشعب و الحاقاتی به آن اضافه می شود که موجب وزین شدن و بعضًا رسیدن به کمال وجودی و عملکردی 
و  گوناگونی ها  جهان  الهی  آفرینش  در   .)41 ج 7:  1368ش،  )مصطفوی  می گردد «  زندگی  مربوطۀ  محیط  در  آن 
زیست محیط های گونه به گونۀ فراهم آمده برای آن، »ِمضمار« ]از ریشۀ »ضمر«، و به مفهوم پیش اشارۀ »جای پرورش 
متناسب و بالفعل ساختن همۀ توان مندی های خوب پنهان در ضمیر خاص هر شیء«[، برای هر شیء خاص، متفاوت 
است. برخی از مواردی که سبب خاص شدن اشیاء، و به تبع، محیط پرورش آن هاست، عبارت اند از: »حقیقت وجودی 
و سازوکار ساختمان کالبدی خاص شیء«؛ »موقع و موضع خاِص الزم برای قرارگیری بایسته و شایسته آن در 
فضای زندگی« و »تجهیزات خاِص الزم برای عمل و تحقق عملکردهای مربوطه«. به عبارتی، »محل و محیط ویژۀ 
پرورش هر چیز که راه کارهای خاص و روش هایی قانونمند و با هندسۀ معّین در آن به اجرا درمی آیند« »ِمضمار 
خاص آن چیز« نامیده شده.3 به بیانی اصیل تر در ادبیات بومی عرب، »ِمضمار« همان »جای و محیط شکوفاسازی، 
پرورش و بالفعل ساختن هم زمان و هم آهنگ توان مندی های بالقوۀ نهادینه در طبیعت هر دو بُعد جسمی و فکری 
سوارکارها و اسب هایشان« است، تا در زمان شرکت در مسابقۀ اصلی از فکر و ذهن و قدرتی برتر برخوردار باشند.4 
لیکن نکتۀ بسیار حائز اهمیت در فهم فراز »أل و اّن الیوم المضمار و غدا الّسباق و سبقۀ الجّنۀ«، استفادۀ امیر)ع( 
از دو واژۀ »مضمار« و »سباق« در مقام استعاره است )راغب اصفهانی 1374، ج 2: 466( و منظور ایشان از »الیوم«، 
و  پرورش  دورۀ  و  تمرینی  میدان  »این  »المضمار«،  از  و  آن«  کوتاه مدت  طول  و  دنیا  قانون مدار  زندگانی  »این 
شکوفاساختن قاعده مند و قانون مدار علم الهِی نهادینه در ذات عاقله های انسانی« و از »غدا« ]یا »فردا روز«[ نیز 
همان »زندگانی آخرت« و »طول و بستر بی حّد و مرز زندگی جاودانۀ در عالم عقل و علم محض«( است. و »زندگانی 
در جهان دیگر« ]»زندگانی در عالم یا مرتبۀ وجودی برتر علم و عقل خالص و ناب«[ همان »بستر برگزاری مسابقۀ 
اصلی اندیشه های انسانی، با هدف رسیدن به رستگاری حقیقی )یعنی بازگشت به اصل، فهم و درک حقیقت حق، 
و فهم و درک ارتباط اصیل و اتصاِل جدایی ناپذیر به حق، و هم نشینِی گریزناپذیرندۀ نفس با او(« است که با واژۀ 
تمثیلی »الّسباق« )»محل خاص و ازپیش تعیین شدۀ برگزاری مسابقۀ اصلی میان روح ها و عاقلۀ انسان ها و اجسام 
اسب گونۀ آن ها«( معرفی گشته. »مقصد« یا همان »نقطۀ پایانی مسابقه و حرکت و سفر« با کلمۀ نمادین »سبقۀ«، و 
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از جایزۀ موردانتظار نیز با واژۀ »الجنّة« )یعنی »بهشت مخصوص و منحصربه فرد« یا همان »مقام متعالی پوشیدگی 
اندیشه و عمل به لباس خداگونگی و تخلّق به اخالق دانش بنیان الهی«( یاد شده.

»بهشت«  جز  ملکوتی(  و  روحانی  عقل های  )و  انسانی«  جان های  با  معادل  »ارزش   .3
)یعنی »مقام پوشیدگی اندیشه و عمل به لباس دانش ها و صفات محبوب« و »درآمدن 
به اخالق عالی و آسمانی او«( نبوده و »ذات محبوب یگانۀ انسان« یعنی »اهلل«، همان 

»دانش و دانش مداری پویان« است.
از طرفی، باید بدانیم که در لغت عرب، »هر چیزی که ماندگار نباشد و نتوان آن را اساس برپایی و تکیه گاه دوام 
و بقای کار یا زندگی قرار داد« )مانند »نوعی از دارایی و ثروت که از بین می رود، و امید به برگشت آن نیست«( نیز 
»ِضمار« خوانده می شود )همان جا( و »دنیا« را که »واقعیتی دائمًا در حرکت و گوناگونی و کم و زیاد شدن« است 
نیز، )بنا بر »ناپایداری و فناپذیری ذاتی«اش( ، می توان »ِضمار«، و با توجه به نقش آن در مقام »َرِحم رشددهندۀ 

عقل«، »ِمضمار« خواند.
برای درک پیام گران سنگ عنوان پیش اشاره باید به صورت کامل تری از بیان مورد بحث از امام)ع( پرداخت. 

ْنُفِسکْم َثَمٌن ِإلَّ الَْجنَّۀ، َفَل َتِبیُعوَها ِإلَّ بَِها... الِْوَلیاُت  »َمْن کُرَمْت َعَلیِه نَْفُسُه َهانَْت َعَلیِه َشْهَوُتُه؛ ِإنَُّه لَیَس ِلَ
َجاِل لَیَس بََلٌد َأَحقَّ ِمْنک ِمْن بََلٍد َو َخیُر الِْبَلِد َمْن َحَمَلک« )مجلسی 1403ق، ج75: 13(. َمَضاِمیُر الرِّ

هرکه »جان خود« )یعنی »روح الهی و دانش پژوه خویش«( را »حقیقتی بزرگوار« بداند )و »بزرگ داشتن 
حقیقت الهی جان« را هدف زندگی قرار دهد(، »زیاده خواهی های سیری ناپذیر نفس در کسب دارایی های 
فناپذیر دنیایی« در نظرش بی ارزش می شود. »بهای جان های شما« )»بهای عقل های ملکوتی تان«( جز 
»آن جّنت حقیقی« )»آن مقام پوشیدگی با صفات و اخالق علمی الهی«( نیست. پس آن ها را نفروشید مگر 
به بهای آن. ]مالک و حاکم مطلق ُملک دو عالم )اعّم از جان های سوارگونه و بدن های اسب گونۀ شما و 
همۀ سرزمین ها و شهرهای واقع در زمین( تنها اهلل است. و هریک از ساکنان شهرها همان والیان فرمان دار 
از سوی اهلل هستند که بر پدیدارسازی ارزش های الهی ویژۀ نفس خویش وظیفه دار و متعهدند. به بیان 
روشن تر:[ شهرها تنها میدان هایی )دارای امکانات گونه به گونه( برای شکوفاسازی و پرورش )توانمندی های 
الهی انسانی، و البته مخصوص( مجاهدان دارای استقالل رأی و عمل است. برای تو هیچ شهری شایسته تر 
از شهر دیگر نیست، و بهترین شهرها تو را شهری است که )مانند َرِحِم مادری سالم و دانا و توانا( »گنجایش 
و شایستگی َحمِل ویژۀ تو را داشته باشد« ]و »بتواند حقیقت نطفه مانند جان روحانی و عقل ملکوتی خاص 
تو را )در مقاِم جانشین حق نمایندۀ مخصوصی برای خداوند در زمین( دربرگرفته، شکوفا ساخته، در صورت 
جنینی سالم موجودیت بخشد؛ و در طوِل زندگی جنینی ات توانمندی های الهی و بالقوۀ تو را، در شرایط 
بایستۀ محیط َرِحم گونۀ خویش، با رزقی نیکو و مناسب بپروراند، به کمال رساند و آمادۀ ورود به دنیای آخرت 

و شرکت در مسابقۀ بزرگ و نهایی عقل مداران برتر گرداند[. 

4. هجرت پیام آور خدا و یارانش، و نیز هجرت دانشجویان علم و معرفت همگی بر همین 
مبنا و با همین هدف است.

درواقع، مسئلۀ هجرت یاران پیام آور خدا)ص( از مکه به حبشه، و نیز هجرت خود ایشان از مکه به مدینه، و نیز 
از روستای محل تولد به قصبۀ همجوار، به شهرک، به شهر، به شهری بزرگ، و به  هجرت هموارۀ دانشجویان 
بزرگ ترین شهر دیار و دیارهای فراتر، همه و همه بر همین مبنا بوده. چنان که در احواالت زندگی بزرگان تاریخ 
علم آمده، اساسی ترین عامل و معیار برای هریک از ایشان در تعیین مقطعی شهر و محیط زندگی، همان موقعیت 
برتر علمی شهر و جریان زنده و پویندۀ جاری علم در مدارس و مراکز علمی فعال در آن ها بوده است. به گونه ای 
که به تناسب غنا یا فقر علمی مدارس و بضاعت معرفتی دانشمندان هر شهر، زمان سکونت یک مسافر دانشجو و 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 10 ـ پاییز و زمستان 95

169

دانشمند حقیقت طلب در آن شهر تعیین می شد. در بسیاری موارد )به علت پایین بودن سطح علم دانشمندان و فرهنگ 
علمی جاری( شهر مربوطه تنها برای زمان کوتاهی زیستگاه قرار می گرفت، و برعکس، شهری )مانند نجف، کربال، 
مشهد و یا... قم(، به دلیل باال بودن سطح علم و فرهنگ جاری و غنا و گوناگونی بضاعت علمی دانشمندان، چندین 

سال )و بعضًا تا پایان عمر( در مقام »شهر خوب« و »مدینۀ فاضلۀ« ایشان واقع می شد.

مکتب  و  دانش بنیان  فرهنگ  در  شهر،  و  خانه  حقیقت  چیستی  تعریف  معیار  و  مبنا   .5
عقل محور اسالم، چیستی حقیقت روح و نفس الهی انسان است.

اگر »خانه« و »شهر« و »مسکن« را همان »ظرف دربرگیرنده، و مأوای آرامش بخشندۀ روح و جسم و حمل کننده، 
یا به عبارتی، رشددهنده و به کمال آورندۀ حقیقت الهی انسان« بگیریم، برای تعریف چیستی »هندسۀ کیفی و کّمی 
حقیقت خانه و شهر مناسب برای هر فرد« باید تعریف »حقیقت روح و نفس انسان« را در فرهنگ و مکتب فکری 
او جست وجو کنیم. و مطابق با نظر علی)ع( یعنی امیر حکیم مؤمنان، هر »انسان زنده و فعال« همانا »عقلی است 
خاص که در صورتی زمینی زندگی و فعالیت می کند« ]»عقلی بس پوینده و کمال جوینده که جمال و کمال روزافزون 
خود و صفات قدسی اش، به تناسب، در بستر افعال منشأگیرنده و آثار برجای مانده از او ظاهر می گردند«[. و هرکس از 
عقل خویش استفاده نکند و تنها آن صورِت مخصوص )و به عبارتی، آدمی گونه( اش او را مالزم باشد، )در انسان بودن( 
کامل نیست. و مانند پیکری است که فاقد  »روح« )یعنی »آن حقیقت زنده و زندگی بخشنده و به کمال آورنده( است.5

6. در شرح هندسه متعالی و مقام و مکانت الهی »علم« )در فرهنگ اسالمی(
آری، مطابق با آنچه از بیان علی)ع( برمی آید، »عقل« یا »تنها حقیقت زنده و برپادارندۀ قامت انسانی« را در عالم 
عین »امام هادی« و بلکه »محبوب و معبوِد حقیقی و اصیل« جز »علم و حکمت قدسی و ملکوتی« نیست. شمار 
سخنان شایسته در شرح هندسه و مقام الهی و مکانت متعالی علم و علم آموزی )در فرهنگ و ادبیات اسالمی( از 
حد احصاء بیرون است، و فرصت بسیار کوتاه سخن در یک مقاله را هرگز مجال نزدیک شدن به مرزهای بسیط 
آن مجموعه عظیم نیست. لذا، با توسل به سخنی کوتاه از خداوندگار عقل و ناطقۀ علم الهی انسانی امیرالمؤمنین 
علی)ع(، در مقام اشاره، به ارائۀ تصویری گویا و جامع از آن بسنده می کنیم. در اهمیت سخن ذیل الذکر اینکه در 
بزرگداشت اسالم از مقام علم و تعلیم دهنده و تعلیم گیرندۀ آن، نخستین سخنی است که کلینی به نقل از شیخ صدوق 

در مجموعۀ حدیثی گران سنگ خود اصول کافی آورده. حضرتش می فرمایند:
»علم« را بیاموزید که

آموختن آن »زیبایی و زیبایی آفرین« است؛
و »گفت وگوی از علم و در هر باب از علم« همان »تسبیح« )و »بزرگداشت حق جّل و عال، و به دور داشتن 

ذات قدس او از هر نقص و کاستی«( است؛
و »جست وجوی در راه آن« همان »جهاد« است؛

و »آموزش به کسی که آن را نمی داند« همان »نشان صادق بودن انسان در بندگی اهلل« است؛
و »علم برای عالمان«، همان »سبب نزدیک شدن و نزدیک بودن به خداوند« است؛

بلکه »علم«، »کارمایه دانستن حالل و حرام از یکدیگر« )و »الزمۀ شناخت و تمیز بایسته و شایسته و بجا 
از نابایسته، ناشایسته و نابجا«( است.

»طالب علم را خوِد علم به سوی بهشت می برد«؛
و »علم«، »انیس و دوست دوستان در هنگام تنهایی و وحشت«، و »سالح ایشان در مقابل دشمن«، و 

»زیور آن ها )در برابر خداوند و در برابر دوستان(« است.
»به واسطۀ علم« است که خداوند گروهی را )از میان سایرین( »بلندمرتبه« می خواند، و آنان را »پیشوایان 
خیر و نیکی« قرار می دهد: »)پیشوایانی( که به آنان اقتدا می شود، به کارهای ایشان نگریسته می شود و 
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آثارشان مورد اقتباس قرار می گیرد«؛
و »فرشتگان به دوستی با ایشان )یعنی دوستی با معلمان و جویندگان و تعلیم گیرندگان علم( رغبت می کنند 

و در نماز آنان را با بال های خود مسح می نمایند؛
زیراکه »علم مایۀ حیات بخش زندگی دل ها و اندیشه های پویا«، و »فروغ چشم ها در برون گشت شان از 
تاریکی و کوری جهالت« و »مایۀ نیرومندی بدن ها از ناتوانی حاصل از ندانستن، و راه درمان بیماری ها و 

نقص ها و ناداری ها«ست.
خداوند عالمان را در منازل نیکان نیکوکردار جهان فرو می آورد و هم نشینی با برگزیدگان خویش را در این 

جهان و آن جهان به آنان ارزانی می دارد.
به وسیلۀ  »علم« است که »خداوند صرفًا از سر محبت و عشق، پرستش و فرمان برداری می شود«؛
و با »علم« )و »در آینۀ تمام نمای علم«( است که »خداوند دیده و شناخته و یکتاپرستی می شود«؛

پیوند خویشاوندی حقیقی حق )با انسان ها و با جهان دانش بنیان( تنها با علم )و بر مبنای علم( برقرار و قرار 
و دوام می یابد، و به یاری آن، حالل و حرام در این خویشاوندی و ایجاد ارتباط شناخته می شود؛

»علم« همان »امام پیش رو و هدایت کنندۀ عقل« است و عقل تابع اوست )و هر کجا علم برود، عقل نیز 
به دنبال او حرکت خواهد نمود(.

خداوند خود »علم« را به قلب )یا اندیشۀ پویای( »سعادتمندان«6  الهام می فرماید و »افراد جاهل و دانش ستیز 
و منع کنندۀ از خیر و نیکویی«7  را از آن )»علم الهی«( محروم می سازد.8

سبب  باقی«  و  زنده  علِم  مطلِق  آن  یعنی  صورت آفرین  و  زنده  حقیقت  به  دل سپردگی  و  سیرت  به  »پایبندی 
»ماندگاری در بهشت« و »وابستگی ِصرف به بخشی از صورت های نمادین و فناپذیر آن علم« سبب »خروج از 

بهشت« است. 
6. 1. رازی ناگفته از داستان خروج آدم و حّوا از بهشت

قرآن کریم نیز در یکی از مجموعه بیانات نمادین خود، علت اصلی خروج آدم و حّوا از بهشِت عقالنیت محض و 
هبوط در زمین یا عقالنیت تعّین مند، را همان: خطای ایشان در شناخت »حقیقت حق« ]یعنی »آن مطلق بالذات 
زنده و قدرت مند و اراده مند در علم و علم محوری جاری و گونه به گونه شونده«[ و »پایبندی به صورت هایی تعّین مند 
و بی جان از آن« به جای »دل سپردگی به سیرت زنده و حقیقت حدناپذیر و صورت آفرین علم و فرمان برداری هماره 

از آن« دانسته، چنین می آورد:
و ]آدم و حّوا را گفتیم: »سراسر این زمیِن پوشیده با انواع نعمت ها و امکانات گوناگون برای زندگی است«؛ 
»این زمین بهشت واره ای است اگرچه فراخ پهنه و با انواع اشیاء و موجودات زیبا و محیط های گونه به گونه و 
جذاب، ولی در باطن عقلی و علمی ساختمان وجودی اش، حقیقتی است یگانه«؛ و »گوناگونی آثار نوع به نوع 
آن«  مانند »گوناگونی برگ ها و میوه های شاخه به شاخۀ یک درخت واحد« است )که در باطِن بالذات در 
وحدت خود، حقیقتی تقسیم ناپذیر و ریشه مند دارد که از یک منبع تغذیه کنندۀ واحد بهره می گیرد(. حقیقت 
در وحدت و تقسیم ناپذیر ساختاِر این باغ یا زمیِن درخت گونه این هوش دار را می دهد که، مبادا گوناگونی و 
پرتعدادی شاخه ها و برگ ها و میوه هایش، نادان های شما را بر آن دارد که آن ها را جدا و ُمستقّل از یکدیگر 
تصّور نموده، و از سر شهوت و افزون طلبی در ُملک و مقام و مالکیت فردی و یا قومی، مرزهایی جداکننده 
بین آن ها و منابع تغذیه کنندۀ آن ها قرار دهید. زیرا این کار باعث خشکی و مرگ کلی درخت وارۀ زمین، و 
یا حداقل سبب ایجاد فساد در ریشه ها، ضعیف شدن شاخه ها و برگ ها و از بین رفتن یا کم شدن میوه های 
سالم و مفید آن خواهد شد. ای آدم و ای حّوا، جمع شما )و جمع همۀ فرزندان از نسل شما نیز( از نظر حقیقت 
و  یگانه  »حقیقتی  هستی«،  واحِد  »درخت وارۀ  همانند  عقالنی،  عملکرد  سازوکار  و  وجودی  ساختمان 
تقسیم ناپذیر به  نام عقل و یا علم« دارید؛ اگرچه از نظر ریخت و شکل ظاهری اجسام و کارها و آثار و 
و  ظاهری  شخص های  پس  می آیید.  نظر  به  گوناگون  و  پرتعداد  درخت،  برگ  و  شاخ  مانند  مصنوعات، 
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شاخه گونه و برگ گونۀ خود را جدا از یکدیگر به حساب نیاورید، و ارتباط و تعامل فکری و علمی خود با هم 
را بر هم نزنید.[ ای آدم! تو و همسرت ]درحالی که »نفس های عقل مدارتان در بهشِت پوشیدگِی با لباسی 
حفاظت کننده و ساخته شده از سازوکاری عقالنی و متشکل از تارها و پودهایی از جنس صفت های جمال و 
کمال اخالق الهی قرار دارد«[ در »سرتاسر این جّنت« ]در »این زمیِن پهناور و باغ گونه )و البته به حقیقت 
درخت گونه که تنۀ یگانۀ آن در ظاهر با شجره یا بخش تاج مانند گوناگونی هایی پرتعداد شاخه ها و میوه های 
دل فریب پوشیده شده«([ »سکنا گزینید« ]و برای گذران امور معیشتی خود، به تناسب نیاز مقطعی تان در 
فصل های مختلف سال به زیست محیط ها و میوه های گوناگون، یا به نسبت طبیعت تنّوع طلب و احواالِت 
گونه به گونه شوندۀ عقل حقیقت طلب خویش »در هر نقطه از گسترۀ پهنۀ آن، خانه هایی ساده و موّقت بنا 
کنید تا در هنگام کوچ به خانۀ دیگر دل کندن از آن ها برایتان آسان باشد[! و از هر جای آن ]و از ثمرات 
علمی و اخالقی گوناگون علمی و معرفتی و یا میوه های طبیعی هریک از بخش ها و اقلیم های گوناگون 
آن،[ به هر اندازه و به هر گونه که خواستید ]و مناسب با احواالت و نیازهای گوناگون شوندۀ جسمانی و 
روحانی تان بود[، بهره گیرید! »لیکن به هیچ بخش از گوناگونی های ظاهری شاخ و برگ این درخت نزدیک 
نشوید« ]به هیچ بخش از بخش های متعدد و پر شاخ و برگ و ظاهرفریِب این درخت و انواع گوناگون 
میوه ها و ثمرات زیبای آن عنان دل )و اندیشه( نسپارید، و وابستگی نشوید؛ در هیچ بخشی از آن استقرار 
دائمی پیدا ننمایید، و برای تملّک فردی یا جمعی آن نکوشید؛[ چراکه  ] در آن صورت[ از »ستم کنندگان« 
خواهید بود ]از »کسانی که نابخردانه و یا از سر هوس، مقام در وحدت و به جا یا شایستۀ خود در بهشِت 
بی کرانۀ عقالنیت سالم محور و سرزمیِن نامحدوِد سالمت را با دوزِخ محدودیت ها، تنگی ها و نابجایی ها و 
مشغله های پرتزاحم، و سراسر آکنده از بیماری های گونه به گونه و رنج ها و دردها جابه جا کردند«[!« )19( 
با  فطرت شان  ]»پوشش  تا  کرد،  وسوسه  را  دو  آن  شیطان  پروردگارشان[  هدایت  از  ]پس  آنگاه  پس 
لباس گونه ای از عقل مندی و عقل مداری الهی« را )که به سبب آن به صفات جمال و کمال و اخالق عقل 
و علم درآمده و الیق ماندن در بهشت عقالنیت بودند( از تن نفس عاقله و یا ناطقۀ تعادل محور انسانی 
ایشان«( به در آورد و[ آنچه را که از »شرمگاه هایشان« ]چون »صفت های پست مانند حرص و حسد و کینه 
و بخل و غرور و خودبینی و حدشکنی و تجاوزگری«[ بر آن ها پوشیده ]و خفته و خاموش[ بود، ]بیدار و[ 
آشکار سازد؛ و سخن ]وسوسه آمیز[ شیطان ]به ایشان[ این بود: »پروردگارتان شما را از شاخ و برگ این 
درخت نهی نکرده ]و از دل سپردگی به بخش های سرسبز و خوش آب و رنِگ آن انذار نداده[ مگر به خاطر 
این که ]اگر به آن و نسبت به ثمرۀ آن دل بستگی پیدا نمایید،[ فرشته خواهید شد، و جاودانه ]در بهشت[ 
خواهید ماند!« )20( و ]در راه اثبات ادعای فریب کارانۀ خود[ برای آن ها سوگند یاد کرد که من خواهان 
خوبی شما ]و خوبی مقام و جایگاه شما[ می باشم. )21( و به این ترتیب، با فریب ]و با ایجاد دل بستگی به 
ظاهر زیبایی های ماّدی )به جای حقیقت زیبایی آفرین([، آن ها را ]و تفکر َعلَوی و تعالی جویندۀ آن ها را از 
مقام برترشان در مرتبۀ قدسی و راحتی و آسانی بی نهایِت بهشِت بی کرانگی و عدم محدودیت عقالنیت به 
استقرار و سکونت در محدودیت مرزهای زحمت آور و پر رنج و درد عالم ظاهر[ فرود آورد. و هنگامی که از 
آن درخت »چشیدند« ]و به عبارتی، »به خصوصیات وسوسه انگیز و نمونه های متعدد میوه های خوش آب ورنگ 
و زیبایی های ظاهرفریب شاخ و برگ آن دل سپردند و آن ها را در افق برتر خواست و ارادۀ زیاده طلب نفس 
خویش قرار دادند«،[ »شرمگاه هایشان« ]»آنچه را که از آشکاری شان بر دیگر هم نوعان و حتی بر خود شرم 
»خودخواهی«،  »خودبزرگ بینی«،  »هوس محوری«،  چون  اخالقی«  پست  »صفت های  )مانند  داشتند 
تعادل  آن ها: »از حّد  درنتیجۀ تحقق  و  درآمد،  فعالیت  به  در وجودشان  و »...«  »حسد«، »زیاده خواهی« 
خارج شدند، به ستم و تجاوز بر حدود و سهم دیگران میل کردند« و »ریاکاری و خودنمایی«، »غرور«، 
]برای  ولذا  آشکار گشت؛  دیگران[  بر  و سپس  آن ها  خود  بر  نُخست  »کینه جویی«،  »بخل«،  »نخوت«، 
مخفی داشتن آن زشتی ها،[ شروع کردند به قرار دادن »برگ های بهشت« ]»سایر انواع حجاب های عقالنی 
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و یا پوشش دهنده ها«[ بر خود ]؛ »به وسیلۀ مظاهری دیگر از زیبایی های اخالق الهی، زشتی های آشکارشدۀ 
نفس هاشان را در پوشش قرار دادند«[. پس آن گاه پرورش دهندۀ هادی شان آن ها را نداد داد که »آیا شما را 
از ]دل بستن به ظاهر فریبنده ی[ شاخ و برگ این درخت واره نهی نکردم؟! و نگفتم که شیطان برای شما 
دشمن آشکاری است؟!« )22( گفتند: »پروردگارا ! ما به خویشتن خویش »ظلم« کردیم ]و مقام بهشتی خود 
را »به دلیل نادانی و عدم توجه به ُحکم صادر شدۀ تو درحاکمۀ عقل هامان« از دست داده و در مکانی محدود 
و پر تعارض و تزاُحم و ُدوِن شأن الهی خود مقام گرفتیم[! و اگر ]زشتی های نفسانی و اخالق شیطانی فعال 
در عقل های[ ما را ]با علم و اخالق کریمانه و دانش بنیان خویش[ پوشش ندهی و بر ما »رحمت« نکنی 
با تغذیۀ مستمر و تازه به تازۀ فکری و علمی، و از طریق رشددادن  ناتوانی های ما را  ]و، این »نقص ها و 
بهشت  به  و  مپوشانی،  فطری مان  خداگونگی های  و  اخالقی  از صفات  لباسی  با  و  درون ذاتی  خوبی های 
متعالی  فرمود: »]از مقام   )23( بود!«  زیان کاران خواهیم  از  بازنگردانی[،  با خویش  هم جواری و هم گونی 
کُنونی خویش در بهشت خداگونگی و وحدت نفس روحانی و پوشیدگی هواهای نفسانی با پوششی از عقل 
آسمانی فرود آیید، تنّزل مقام و مرتبه دهید، و در زمین تعّینات گوناگون و کثرت صورت های رنگارنگ و 
دلبستگی به آن[ سکونت داشته باشید، در حالی که ]از این پس، و تا زمانی که خود را اصالح نکنید و دگرباره 
هواهای نفسانی خود را با پوششی از تقوا یا همان عقل مندی و دین مداری نپوشانید[ بعضی از شما ]به دلیل 
فعالیت آن رذایل اخالقی و آشکاری شان در گفتار و رفتار و میل به زیاده خواهی و ستم و تجاوز بر حدود و 
سهم دیگران[ نسبت به بعض دیگر، دشمن خواهید بود! ]شیطان دشمن حقیقی شماست، و شما نیز دشمن 
حقیقی و ذاتی او! [ و »زمین« ]و »فرصت زندگی در کارگاه آموزش محور و پرورش بنیان آن و برخورداری 
از نعمت ها و فرصت ها«[ برای شما در مقام، قرارگاه و وسیله ای خواهد بود ]برای تجارت و کسب دانش و 
معرفت و مهرورزی و بهره گیری از رحمت و نعمت عقل و هدایت هادیان عقل مدار، و پیمایش بایسته و 
شایستۀ راه آموزش وپرورش[ تا »سرآمدی معین« ]تا »زمانی که عقل و دانش درون ذاتی تان کمال یافته و 
در مقام تقوا و لباس ی پوشش دهندۀ ضعف های علمی و اخالقی تان به فعلّیتی تام و تمام درآید، و شایستگی 
حضوری جاودانه در بهشت خردمداری و محّبت محوری برای شما حاصل گردد«[. )24( فرمود: »در آن  ]در 
زمین [ زنده می شوید؛ و در آن می میرید؛ و ]در رستاخیز عقلی و علمی تان [ از آن خارج خواهید شد.« )25( 
]و اینک شما نیز[ ای فرزندان آدم! »لباسی« ]الهی و آسمانی از عقل و علم و دینی عقل مدار[ برای تان »فرو 
فرستادیم« ]و »راه چگونگی بازآفرینی صورت به صورِت آن لباس گونه عقل و علم الهی را در اندیشۀ شما 
گذراندیم«[ تا آن را وسیله ای برای پوشانیدن »شرمگاه  ها« ]یا همان: »ناُپختگی های عقالنی و روحانی و 
ناتوانی ها جسمانی«[ خود قرار دهید، و آن لباس مایۀ زینت و  ناپسندی های اخالقی یا حتی ضعف ها و 
زیبایی شماست؛ و ]بدانید که[ »لباس تقوا« برای شما به تر است ]»لباس حفاظت کننده ای از جنس عقل ی 
برتر و با تار و پود صفات و اخالق دانش بنیان الهی؛ با آن شرمگاه های اخالقی و ضعف های فکری و علمی 
خود را بپوشانید و خود را از شیطنت و وسوسه های دوبارۀ شیطان )یعنی همان: بریده شدی از تعقل و تفکر 
پوینده(، و به نسبت، از دورماندن و بی نصیب شدن از ریزش های تمام دارندۀ رحمت علمی و فکری خداوند 
پرورش دهنده محافظت نمایید«[! »آن« ]»آن لباس تقوا یا پوشش محافظت کنندۀ از جنس عقل و حکمت« [ 
از »نشانه ها«ی ]»هدایت کنندۀ«[ »اهلل« ]»آن یگانه خداوندگار دانش ها و هدایت کنندۀ دانش مدار در همۀ 
مراتب هستی«[ است تا دوباره ]در بستر ریزش ها و به حرکت درآمدن جریان های تازه به تازۀ نعمت های 
به روزدارنده و تمام دارندۀ فکری و علمی او در دل هاتان، [ »خود را« ] و »حقیقت الهی علم درون ذاتی و 
یگانگی و جدایی ناپذیری عقلی و علمی و روحانی تان را« و حاکمیت مطلقۀ اهلل )آن احد صمد و لم یلد و 
لم یولد( را بر جزء و ُکلِّ جسم و روح و فکر و فعل خود«[ یادآور شوید ]و به مقام بهشتی هم نشینی خود با 
او و خداگونی در اخالق و رفتار باز آیید[! )*( ای فرزندان آدم! شیطان شما را نیز نفریبد ]و لباس اخالق 
الهی، لباس دین مداری، و لباس خداگونگی در عقل و علم درون ذاتی و بهشتی تان را از تن آدمیت یا عاقلۀ 
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شما بیرون نیاورد[، آن گونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت 
تا عورت ]یا همان شرمگاه های اخالقی[ ایشان را ]آشکار ساخته[ به آن ها ]و به دیگر هم نشینان ایشان[ 
نشان دهد ]و آن ها را از پشیمان شدن و استفاده از امکان بازگشت به راه و به مرتبۀ اعالی هم نشینی با 
را  آن ها  جایی که شما  از  را می بینند  و همکارانش شما  او  که  این   ناامید سازد[! چه  بهشت  در  محبوب 
نمی بینید؛ ]زیرا همواره با شما و در فکرها و اندیشه هایتان هستند، اما غمگین نباشید و بدانید[ ما شیاطین 
را اولیا و راهبران کسانی قرار دادیم که »ایمان نمی آورند« ]»کسانی که نمی اندیشند، و چشمان ِخَرد و 
هوش و دانش فطری خود را بسته اند، حقیقت را در گفتار دانش مندان و عمل حکیمان نمی بینند، و اگر 

دیدند، از سر غرور و... و دشمنی هوس مدار، آن را درست نشمرده، نمی پذیرند[!9 
با  »بنی آدم  تا  واقع شده«:  محسوس  و  »كالبدمندگردیده  و  »نزدیک آمده«  یعنی  »دنیا«   .2  .6
حواس خود آن را تجربه كند و با مطالعۀ جوانب مختلف آن، حقیقت وجود نمادین، تغییرپذیر و 

فناشونده اش را درک نماید. 
پس از عنایت به بیان مشروح داستان خروج آدمیت انسان از بهشت عقالنیت قدسی )به دلیل نزدیکی و یا دل سپردگی 
و وابستگی به زیبایی های گونه به گونۀ بهشت وارۀ زمین(، و قبل از پرداختن به عنوان پیش اشاره، ضروری است که 
بدانیم معنی حقیقی دنیا عبارت است از: »چیزی که نزدیک آورده شده«. )قرشی بنابی 1412ق ، ج3: 360( لذا در 
ََّما الدنیا َداُر َمَجاٍز«( که در ادامۀ بحث بدان  تعریف واقعی معنا و مفهوم واژۀ »دنیا«، در سخن امام)ع( )در فراز »إِن
اشاره خواهد شد، می توان گفت: »دنیا چیزی است که نزدیک آورده شده«، و به عبارتی، همان »شجره یا بخش 
ظاهری و با صورت های کثرت مند و گونه به گونۀ نتیجه شونده از فاعلیت یگانه عقل و عقالنیت برتر و قدسی و مجرد 
از هر حّد و مرز است که بنا بر ضرورت، تعّیِن وجودی و پدیداری خارجی یا کالبدمندی داده شده است« تا آدمی زاده 
) که ممکن است مانند پدر نخستین خود یعنی حضرت آدم)ع(، از سر غفلت و ناُپختگی فکری و نا آگاهی به آن 
صورِت تعّین منِد گونه به گونه و کثرت مند و معبر َمجازی و به عبارتی راه گذرگاه گونه تعبیر و شناخت حقیقت حق 
دل بستگی و وابستگی عقالنی پیدا نموده، و از مقام بسیط و فراگیرندۀ قرب و اخالق الهی به مقام و موقعی نقطه ای 
و محدود به حدود از آن هبوط نماید( بتواند خود آن را )برای مدتی کوتاه و البته کفایت کننده( از نزدیک تجربه نموده 
و حقیقت یا چیستی ماهوی آن را کشف نماید« )حقیقتی مرّکب و چندبُعدی، اعّم از »دگرگون شوندگی ماهوی و 
مدام در صورت«؛ »َمجازی بُودن ساختمان وجود و صورت ظاهری و داشتن ماهیتی مثال گونه و تعبیرپذیر«؛ »گذرگاه 
بودن« و »وسیله ای و بستری برای گذشتن از راه و پروریدن و آماده شدن و رسیدن به مقصد«، »...«، »ناپایداری و 

فناپذیری ذاتی در طراوت و جوانی و قدرت کالبدی« و یا »ماهیتی لجن وار و فاقد هر گونه ارزش اصیل«(. 
6. 3. معرفی »حقیقت دنیا« در سخنی از علی)ع(

نیز  که شما  لیکن، همان گونه  می بریم.  دنیا« سود  ماهیت  تعریف »چیستی  در  لغت شناسان عرب،  نظر  از  اگرچه 
قضاوت خواهید نمود، در نظر مؤلف، در معرفی »حقیقت دنیا« سخنی از سخنان علی)ع( روشن تر و کامل تر دیده 

نشده. ازجملۀ این سخنان گران سنگ و جامع االبعاد، در خطاب به جامعۀ جهانی انسان ها داریم که:
کْم، َو َل َتْهِتکوا َأْسَتاَرکْم ِعْنَد َمْن  کْم لَِمَقرِّ »َأیَها النَّاُس ِإنََّما الدنیا َداُر َمَجاٍز، َو اْلِخَرة َداُر َقَراٍر، َفُخُذوا ِمْن َمَمرِّ
یْعَلُم اسرارکمْ ، َو َأْخِرجوا ِمَن الدنیا ُقُلوبَکْم ِمْن َقْبِل َأْن َتْخُرَج ِمْنَها َأْبَدانُکْم، "َو َفِفیَها اْخُتِبْرُتْم"۱۰ "َو لَِغیِرَها 

ُخِلْقُتم" « )شریف رضی، 1414ق(. 
ای انسان ها و ای جامعۀ یگانه و در وحدت جهانی انسانی! همانا »دنیا« )یعنی »این ماهیت نزدیک آورده شده 
و قابل شناخت تجربه بنیان«( »گذرگاه و راهی برای رفتن و تجربه کردن و پخته شدن و رسیدن« و »بستری 
برای پرورده شدن و مهیاشدن« و »فضایی است گذرا و دوره مند، و گردنده و البته مرکزمحور« ]که »آن 
مثال گونه،  چیزی  آن  در  موجود  چیز  هر  و  خود  که  است  ماننده  را  گردنده ای  مرکزمحور  گردندۀ  فضای 
َمجازی، و به عبارتی، گذرگاه گونه و تعبیرپذیر است« )و باید از ظاهر نمادین آن عبور نمود و به باطن یا 
حقیقت آن رسید(؛ فضای گردندۀ مرکزمحوری که موجودیت و زندگی کمال محور هر چیز در آن نیز اساسًا 
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بر محور دگرگونی و ناپایداری و گذشتن و پیر شدن و فانی شدن در یک مرحله و مرتبۀ فروتر، و زنده شدن 
و زندگی کردن در مرحله و مرتبه ای برتر، دور می زند«[، و »عالَم دیگر« )یعنی »جهان آخرت«( »عالمی 
نیز  انسان« است )و  تعالی جوینده  اندیشۀ جاودان و  برای استقرار و قرار دائمی دل و  جاویدان و مناسب 
فضایی گردنده و مرکزمدار را مانَد که هر چیز در آن حقیقی بوده و بر محور جوانی و شادابی همیشگی و 
پایداری و قرار و جاودانه بودن دور می زند(«. پس، از این گذرگاه بازارگونه برای سرمنزل جاودانۀ خویش 
توشه برگیرید و پرده های )از جنس عقل و اخالق الهی( پوشانیده بر حقیقت ترکیبی نفس خود را در نزد 
کسی که بر اسرار شما )و ساختمان ترکیبی و دوشخصیتی یا تعارض مند نفستان( آگاه است پاره نکنید )و 
آن اخالقیات ناپسند را فرصت فعال شدن و آشکارگردیدن ندهید(،11 پیش از آنکه بدن های شما از دنیا خارج 
گردد )و فرصت انجام تحقیقات و کسب معرفت به حقیقت و درک نادانسته های جهان های علم را از دست 
دهید(، دل های تپنده و پوینده تان را ]و عقل های تیز و تیزبین و اندیشه های آموزش دیده و تعبیرکننده و 
بصیرت های پوینده و نفوذکننده و درگذرندۀ خود را از مرزهای محدود دنیا و علوم تجربی معمول در آن 
)که ابتدایی ترین نوع از علم و نخستین مراحل علمآموزی شماست([ خارج کنید. پس بدانید و آگاه باشید 
»تنها و تنها شما را در دنیا، آموزش وپرورشی از نزدیک و تجربه محور می دهند« ]و »با روش ها و در بستر 
انجام آزمایش های مقدماتی تجربی و گونه به گونه، علوم نطفه وار و توانمندی های بالقوۀ فکری و علمیتان 
را فعال نموده می پرور انند تا برای تحلیل های دقیق تر و شناخت حقایق علمی لطیفتر قدرت یافته، بتوانید 
در عالم قدس و عقل ها و علمهای برتر وارد گردید و در فضای بی کرانۀ علم الهی به پرواز درآیید«. دنیا 
دوران آزمایشی و محل آموزش وپرورش تجربی و کارگاهی شماست، محل کشف و فهم مطالب علمی 
پوشیده و کشف ناشدۀ مخصوص به خویش است، و شما در این رویارویی مستقیم و از نزدیک خود با دنیا، 
از حقیقت ناپایدار و فناپذیر و غیرقابل اتکای آن باخبر شده و خود آن را کشف و تجربه و فهم خواهید کرد 
و بندهای وابستگی و دل بستگیهای بازدارنده را از اندیشه های معرفت جوی و دل های تعالی جویندۀ خویش 
خواهید بُرید[، چراکه »شما را برای عالَمی دیگر غیر از این دنیا )و برای زندگی جاوید و خالص از هر رنج 
و درد و فساد در فضایی غیر از این فضای َمجازی و گذرا و فناپذیر و لَجنی و پست( آفریده اند« )محمد 

دشتی 1379(.
علی)ع( همچنین )در سخنانی دیگر( »بهترین وسیلۀ حمل کنندۀ نفس روحانی انسان به بهشت« و نیز »شکوفاکننده 
اندازه شدۀ  ناب و  به عبارتی، همان »علم  )یا  را »عقل«  پنهان در دل عالَم «  یا گنجینه های  اسرار  پدیدارسازندۀ   و 
دورۀ  و  »زمان  همان  را  آن«  در  زندگی  گذرای  جریان  و  »دنیا  نیز  سخنان  این  در  و  می کند.12  معرفی  الهی«( 
آموزش وپرورش عقل« و »مسیر دایره وار و تکرارشدنی میدان دورزننده و گردندۀ زندگی بر محور ابتالها و تجربیات 
سخت و پرزحمت در حوزه های گوناگون« را »میدان بالفعل شدن و نیروها و علوم الهی گونه به گونۀ نهادینه در عاقلۀ 

انسانی« برمی شمارد.
6. 4. »دنیا با تمامی سرزمین ها و شهرها و مجموعه محیط های علمی گونه به گونۀ فعال در آنها 
)اعّم از طبیعی و مصنوعی(«، »مضمار«ی واحد است ]و »مضمار« یعنی »مکان و مقامی مرحله مند 
و متشکل از مقاطع گوناگون و بسترهای مختلف برای كسب تجربه و كشف حقایق و پرورش 

استعدادهای گونه به گونۀ ضمیر انسانی«[.
بنابراین، اگر معنای »انسان زنده و فعال« را، همان گونه که علی)ع( می فرمایند، عبارت بدانیم از »عقلی زنده و فعال 
که آثار حاصل از فعالیت های فکری و تجربی اش در رفتار جسم و اعضا و جوارحی صورت مند ظاهر می گردد«،13 
شکی باقی نمی ماند که »انساِن بالفعل« )یعنی انساِن عاقِل برخوردار از عاقله ای پوینده، سیریناپذیر و کمال جوینده 
و عاشق همارۀ بر علم و معرفت(، عبارت است از: »کسی که دنیا و طول زندگی پژوهش محور خود در مجموعۀ 
روبرهم شهرها، محیط ها و زیست بوم های علمی گونه به گونه )طبیعی و مصنوعی( و دانشگاه ها و مراکز علمی و 
پژوهشی فعال در آن ها« را »مضمار« یا همان »دورۀ مرحله مند و میدان مرکب االجزا و متشکل از بسترها و مقاطع 
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گوناگون و مسیرهای مختلف تجربه و کشف حقایق و پرورش استعدادهای گونه به گونۀ انسانی« می داند. و به زبان 
قرآن کریم، آن را »مصیر« یا همان »سیستم گوارش گر، و به بیانی، گواراکننده و مناسب سازندۀ عقل انسانی برای 
ورود و قرار و فعالیت در عالم عقل و علم محض و بهره مند شدن از فرح و لذت خالص«14 می شمارد. نام دیگر این 
سیستم گواراکننده عبارت است از: »سیستم مرحله مند جذب کننده و تکامل بخشندۀ به علوم کسب شونده از فعالیت در 
آن بسترها و مقاطع گوناگون و مسیرهای گونه به گونه و پی در پی تجربه و کشف حقایق«.15 و هرگز به هیچ بخش 
یا قسمتی خاص از آن دل نبسته، از حرکت و رفتن و گذشتن و تجربه کردن هرچه بیشتر و بهتر شدن باز نماند؛ و 
اگر »هدف اصلی در آفرینش انسان« را، مطابق با بیان قرآن کریم، »عبادت«؛16 و اگر »حقیقت عبادت« را، مطابق 
با سخن امام صادق)ع(، »فرمان برداری تمام و کامل از عقل الهی« و »تحقیق و تجربه و کسب علم و معرفت حق 
و حقیقت و بهشت پوشیدگی نفس انسانی با دانش« بدانیم؛17 و اینکه اگر بنا بر بیان کریم تریِن پیغام آوراِن از اهلل، 
»علم و حکمت« همان »ثروت یا مال قابل برای مالکیت و دارایی حقیقی و گمشدۀ انسان با ایمان« است؛18 و 
اگر »انسان باایمان وظیفه دارد تا در جست وجو و یافتن آن در گستره ای تا به چین و تا به ثریا سفر نماید«19 دیگر 
جایی خاص و مقامی ویژه مانند »فالن شهر«، »فالن سرزمین« و یا »فالن...« در مقام »وطن« برای لنگرانداختن 

و ماندن انسان در همۀ عمر در آن در سرتاسر زمین باقی نمی ماند.

7. »او« )یعنی »آن مطلق دانش و فاعلیت دانش محور«( همان »بهترین شهِر انسان« است.
ِ َو ِإنَّا ِإلَیهِ   مطابق با قدر مطلق بیاِن خدامحورانۀ تمامی مؤمنان یا همان دانش پژوهان صبرپیشه در کریمۀ »ِإنَّا ِلَّ
راِجُعون «،20 »او« )یعنی »آن مطلق دانش و فاعلیت دانش محور«( همان »شهِر بهتریِن انسان« است )»آن یگانه 
منشأ وجودبخشنده، برپادارنده و به حرکت درآورنده و َملِِک حاکم و بزرگ دارنده و محبوب مهرورزنده و مقصود و 
مقصِد به خویش خواننده و بازگشت دهندۀ به مقام همجواری با خویش در بهشت دانش مطلق یعنی همنشینی با اهلل 
تبارک و تعالی«( همان »بازگشت گاِه انسان، وطن انسان، خانه و کاشانه انسان عقل مدار و دانش پژوه« است(. »آرمان 
شهر انسان« )یعنی »مقصد و غایت آرمان های آن اندیشۀ جوینده و پوینده و بنابراین دائم السفر«( همان خود »اهلل« 
است ]»آن مطلق علم و جامع جمع در وحدت تمامی دانش ها و توانایی ها و فناوری های دانش بنیان و جاری فعال و 
حاضر در هر زمان و هر مکان«[. و »هدف« سفرهای دائمی او )یعنی »علم«( نیز خود نیست مگر »حقیقتی زنده و 

پویان و آزاد از هر دو قید زمان و مکان«. 
7. 1. شرح قرآنی این معنا در داستان سفر موسی)ع( و قوم او به »طور«: »سرزمین قدسی 

مالقات و هم كالمی با خداوند«
می دانیم که هدف خداوند از آوردن داستان های زندگی و کوشش های خستگی ناپذیر پیامبران در قرآن کریم )کتاب 
آسمانی مسلمانان( همان پند دادن ایشان در ضرورت عبرت گرفتن از تاریخ و سنت های تغییرناپذیر حاکم بر آن، 
و تعریف، تبیین و تعیین وظایف ایشان در پیروی و الگوپذیری از زندگی الهی و معرفت بنیان آن هاست. یکی از 
مجموعه آیات قرآنی، که ضرورت زندگی مسافرگونۀ انسان را در راه شناخت سرزمین های مختلف و مطالعۀ هم زمان 
گسترۀ جهان و موجودات گونه به گونۀ فعال در جای جای آن رقم می زند. و این نوع از »زندگی در سفر« را »بستری 
برای رویارویی با صورت های گونه به گونۀ خداوندگار بهشت آفرین و هم کالمی با نمودهای زنده و گویای دانش الهی، 
فهم و درک حقیقت یگانۀ پنهان در دل همۀ صورت های گونه به گونۀ معرفت و دانش، و رسیدن و مقام گرفتن در 
اعلی مرتبۀ آن )یعنی باالترین مرتبۀ از بهشت دانش مداری(«، به ما معرفی و گوشزد می کند آیات مذکور در ادامه 

است:
پس از نجات بنی اسرائیل از زندگی برده وار، در داستان نمادین »سفر موسی)ع( و قوم او به وادی مقدس طوی« 
بهره مندی  و  دانش مداری  و  دانش  خداوندگار  با  مستمر  هم کالمی  و  مالقات  مقام  و  معهود  قدسی  )»سرزمین 
دائمی شان از بزرگ ترین نعمت های ممکن و مطرح در هر دو جهان )یعنی دانش ناب و مطلق الهی و رحمت کننده 
و به کمال آورندۀ همۀ توانمندی های بالقوۀ خود(، همین معنا به انسان های هر عصر یادآوری و عواقب نافرمانی از 
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موسی)ع( آن نیز هوش دار داده شده است. همان گونه که در ترجمۀ مشروح آیات شریفه خواهید دید، در طول مستمر 
این سفر روحانی و دانش جویانۀ مبارک، خداوند بدون کوچک ترین تالش و قبول زحمت از سوی بنی اسرائیل، غذایی 
ساده و سالم )ولی واحد(ی از مرغ های وحشی و قارچ های خوراکی خودروی و عسل )یا ترنجبین که نوعی سمغ 
درختی است( برای آن ها فراهم می آورد. پس از مدتی، ظاهرپرستی و افزون طلبی نفس های سیری ناپذیرشان سر 
برآورد و هادی حکیم و آسمانی خود را گفتند: »)ما بردباری الزم را برای انجام این سفر روحانی و علمی طوالنی 
و کنارآمدن با یک زندگی مسافرتی و تغذیۀ سادۀ آن را نداریم و( هرگز حاضر نیستیم )در راه رسیدن به سرزمین 
معهود یا مدینۀ فاضلۀ انسانی ـ علمی( تنها به یک نوع غذا ]یعنی »عسل یا قارچ خوراکی و مرغ وحشی«[ اکتفا 
کنیم! از خدای خود بخواه که هم اینک )همین جا، نقداً بدون آنکه الزم باشد دائمًا در سفر باشیم تا به میعادگاه و 
بهره مند  فناناپذیرنده  و  همیشگی  اگرچه  و  او  داده شدۀ  وعده  نعمت های  از  و  برسیم  تو  خدای  با  هم کالمی  مقام 
گردیم( از آنچه همین زمین ]از گیاهان و مواد غذایی گونه به گونه[ می رویاند، مانند سبزیجات و خیار و سیر و عدس 
و پیاز و...، برای ما فراهم سازد«. موسی)ع( ایشان را گفت: آیا »چیز زودحاضرآینده ولی پست تر و فناپذیر کنونی و 
این جهانی« )که تنها »غذای جسم حیوانی تان است«( را به جای »آن چیز بهتر« و »فایده مندتر« ]یعنی »رسیدن به 
سرزمین قدسی مالقات و هم کالمی با خداوند و بهره مندی دائمی از دانش رحمت کننده و به کمال آورندۀ او )که البته 
فراهم بودن جاودانه همۀ انواع نعمت های ظاهری دیگر را نیز به دنبال خواهد داشت«[ برمی گزینید؟! و ایشان را به 
یکجانشینی در یک »سرزمین محدود به حدود معّین« )که در زبان عرب »مصر« خوانده می شود( راهنمایی نمود: 
سرزمینی که یکجانشینی یا زندگی ساکن در آن )درست مانند زندگی بیماری زای آبی که در تاالبی تعفن برانگیز از 
پیمایش راه کمال )یعنی راه رسیدن به دریا و در پیوستن با آن و دریا شدن(، بازمانده و به تدریج تغییر حالت داده 
بیمار و فاسد می گردد( چیزی جز خواری نادانی و وابستگی به زمین و درماندگی در برابر ناآرامی ها و نابسامانی های 
قاهرانۀ طبیعت و یا ستمگران افزون طلب را برای ایشان در پی نداشت. به گزیدۀ بخشی از این داستان توجه فرمایید:

ا ُتْنِبُت الَأْْرُض ِمْن بَْقِلها َو ِقثَّائِها  »َو ِإْذ ُقْلُتْم یا موسی  لَْن نَْصِبَر َعلی  َطعاٍم واِحٍد َفاْدُع لَنا َربَّک یْخِرْج لَنا ِممَّ
َو ُفوِمها َو َعَدِسها َو بََصِلها قاَل َأ َتْسَتْبِدلُوَن الَّذی ُهَو َأْدنی  بِالَّذی ُهَو َخیٌر اْهِبُطوا ِمْصراً َفِإنَّ لَکْم ما َسَألُْتْم َو 
لَّۀ َو الَْمْسکَنۀ َو باُؤ بَِغَضٍب ِمَن ال ذلِک بَِأنَُّهْم کانُوا یکُفُروَن بِآیاِت ال َو یْقُتُلوَن النَِّبییَن بَِغیِر  ُضِربَْت َعَلیِهُم الذِّ

الَْحقِّ ذلِک بِما َعَصْوا َو کانُوا یْعَتُدوَن« )بقره: 61(
و ]»بنی اسرائیل« )»آن ها که تربیت شدۀ اسِرئیل یا همان عقِل وابسته و بندۀ فرمان بردار اهلل هستند« را 
یادآوری کن[ زمانی را که ]در راه رسیدن به سرزمین قدسی مالقات و هم کالمی با خداوند و بهره مندی 
دائمی از دانش رحمت کننده و به کمال آورندۀ او بودید، و خداوند بدون کوچک ترین تالش و قبول زحمت 
از سوی شما، برایتان غذای واحد و البته ساده و سالمی از عسل و مرغ بریان )یا ترنجبین که نوعی سمغ 
به  نیستیم  حاضر  هرگز  موسی!  »ای  گفتید:  پس  می آورد.[  فراهم  خودرو(  خوراکی  قارچ  و  است  درختی 
یک نوع غذا اکتفا کنیم! از خدای خود بخواه که از آنچه زمین ]از مواد غذایی گونه به گونه[ می رویاند، از 
سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیازش، برای ما فراهم سازد.« موسی گفت: آیا »چیز پست تر« ]کنایه 
از »غذای خوش آب و رنگ و گونه به گونه که تنها خوراک جسم حیوانی شما می باشد«[ را به جای »آن 
دائمی  بهره مندی  با خداوند و  به سرزمین قدسی مالقات و هم کالمی  ]یعنی »رسیدن  فایده مندتر«  چیز 
از بزرگ ترین نعمت ها یعنی دانش رحمت کننده و به کمال آورندۀ او«[ انتخاب می کنید؟! اکنون که چنین 
است، ]مسیر خود از سمت پیشین را از همین نقطه تغییر داده، در شهری معّین ]سرزمینی که محصور در 
مرزهای فیمابین دو جریان عظیم آب قرار داشته باشد[ فرود آیید. زیرا هرچه خواستید، در آنجا برای شما 
فراهم است.« و ]از همان هنگام[ ُمهر »خواری و زبونی و زمین گیرشدن«، بر پیشانی آن ها زده شد؛ زیرا 
]رنگارنگی طعام های گوناگون و بی ارزش دنیایی را[ با خشم خدایی ]و با رحمت یا دانش به کمال آورندۀ او[ 
معامله و مبادله کردند؛ چراکه آنان از آغاز نسبت به آیاِت اهلل کفر می ورزیدند ]و نشانه های نعمت و رحمت 
اهلل، آن مطلق دانایی و مهرورزی )یعنی دانش های الهام شونده در دل و ابالغ شونده توسط موسی( بر خود 
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را )به جای شکرگزاری و پدیدارساختن آن ها در گفتار و کردار و آفرینش آثار خود( نادیده گرفته با پرده ای از 
خواسته های نفسانی پوشانیدند[ و پیام آوران را به ناحق می کشتند. این ها همه به خاطر آن بود که ]همواره 
از حریم ها و حدود عقلی و علمی تعیین شدۀ الهی[ تجاوز نموده و ]مردمانی نادانا به خیر و سعادت خود، و 
به همین نسبت[ »ستم پیشه و حدشکن« بودند ]و »هر چیزی را فراتر از حدود و اندازه های تعریف شده، و 
انجام هر فعلی را خارج از زمان و مکان بایسته و شایسته و تعیین شده اش در نظام حکیمانه، دانش بنیان و 

البته فرایندمدار الهی می خواستند«[.
7. 2. بدانید: مراد خداوند از »بنی اسرائیل« همان »فرزندان عقِل وابسته و تحت فرماِن مستقیم 

اهلل« و مورد خطاب قرآن به »بنی اسرائیل« همۀ »اقوام و انسان های عقل مدار« هستند.
متأسفانه اکثر مترجمان و مفسران قرآن کریم گمان برده اند که مراد از کلمۀ »بنی اسرائیل« )در آیات ارائه شونده در 
ادامۀ متن( تنها »قوم یعقوب نبی و یا موسی)ع(« هستند؛ و تنها ایشان بوده اند که به خاطر افزون طلبی و بهره مندی 
و  جاویدان  زندگی  از  را  خود  و  بوده  گریزان  مسافرتی  ساده  زندگی  از  این جهانی،  رنگارنگ  زندگی  از  کوتاه مدت 
بهره مندی دائمی از نعمت های سالم و همیشگی جهان عقل و علم محروم نموده اند. درحالی که، با عنایت به کارگیری 
عنوان »بنی اسرائیل« توسط خداوند در قرآن کریم )در آیۀ 32 سورۀ مائده،( پس از ذکر داستان کشته شدن حضرت 
قابیل)ع( به دست هابیل )یعنی هزاران سال قبل از تولد یعقوب)ع( و فرزند آوردن او، و شکل گرفتن قومش و به دنیا 
آمدن موسی ع(،21 کاماًل آشکار است که مراد خداوند از »بنی اسرائیل« همان »بنی آدم« و »هریک از اقوام عقل مدار 

و دانش مدار از انسان ها و از آن جمله مسلمانان« است.
برای در اختیار داشتن برداشتی دانش نهاد و مطابق با واقع از عنوان »بنی اسرائیل«، توجه به آنچه که مصطفوی 
در شرح معنی کلمۀ »اسرائیل« آورده، بسیار حائز اهمیت است و آن اینکه معانی و مفاهیمی که در زبان عبری 
برای دو کلمۀ »إسر« و »اسرائیل« آمده، با آنچه ما در قرآن در معنای »أسر« و »إسر« و »اسرائیل« داریم، کاماًل 
به معنی »موجودی تحت حاکمیت و تحت فرمان  یا »أسر«  امر، کلمۀ »إسر«  بلکه واحد است. درواقع  مطابق و 
مطلق موجودی برتر«، »فرمان بردار بی چون وچرا«، »عقل«، و »ئیل« به معنی »اهلل تبارک و تعالی«، و معنی واژۀ 
»اسرائیل« عبارت است از: »کسی یا موجودی که )بنا بر ذات دانش نهاد و عقل مدار خود( تنها و تنها تحت نظر 
و کنترل و نگاهداری و تدبیر و تربیت مطلق عقل و علم یعنی اهلل تبارک  و تعالی است«. و این معنی به مفهوم 
جوهری یا علمی کلمۀ »عبداهلل« بسیار نزدیک است )مصطفوی 1368، ج1: 85(. بر این اساس، »بنی اسرائیل« 
یعنی »عقل مدارانی که تحت حاکمیت محبت بنیان و پرورش محور اهلل، آن مطلق دانش و دانش مداری قرار داشته، و 
اساس یا فاعل هستی بخشنده و برپادارندۀ ساختمان و سازوکار وجودی خود آن ها و گفتار و کردار و آثارشان چیزی 
نیست مگر ئیل یا اهلل«؛ و یعنی »آن ریشه گرفتگاِن از آن مطلق دانش و دانش مداری و وجود که در تمامی گفتار 
و کردار و خلق آثار خود، نسبت به اهلل و نسبت به انوار متحدالذات و در اعتداِل بازتابنده از ذات او، موجودیتی مطلقًا 

فقیر، وابسته، اسیر و آینه گونه دارند«.
7. 3. حقیقت وجودی »عبادِت اهلل« همان »عقل مداری، دانش جویی و علم مداری همه جانبه« است، 
و باید هدف اصلی و راهبردی زندگی و همۀ برنامه ها و برنامه ریزی های گوناگون انسانی قرار گیرد.

ما می دانیم که »مقام و مرتبۀ وجودی حقیقت هر نفس انسانی« همان »عقل مندی و دانش بنیانی« است و مطابق 
ْنَس ِإلَّ لِیْعُبُدون «،22 »هدف اصلی آفریننده از آفرینش انسان ها«، »عبادت اهلل«،  با آیۀ شریفۀ »َو ما َخَلْقُت الِْجنَّ َو اْلِ
از  فرمان برداری  یا  بنابراین »عبادت  و  به عبارتی، همان »عقل مداری« و »دانش جویی« و »دانش مداری« است.  یا 
اهلل« یا همان »تفکر فعال و پوینده«، یادآوری و بالفعل ساختن دانش فطری«، »دانش جویی مستمر« و »دانش مداری 
تعالی جوینده« به عنوان »هدف آفریننده از آفرینش انسان ها« باید در مقام هدف اصلی و راهبردی همۀ برنامه ها و 
برنامه ریزی های جاری در جوامع، و ازجمله برنامه ریزی و طراحی شهری، لحاظ و واقع گردد. هدفی که باید )در زندگی 
سفرگونه و کوتاه مدت انسانی هر فرد و جامعه در سرتاسر گسترۀ گونه به گونۀ این جهاِن گذرگاه مانند( قبلۀ راهنما معیار 
اصلی و اساس تعریف و تدوین هندسۀ جزء و ُکّل هر قول و فعل و اثر )ازجمله معماری و شهرسازی( مربوطه قرار گیرد.
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7. 4. شاهد قرآنی بحث جاری در صفحات پیش اشارۀ اخیر
َأنَُّه الَْحّق. َأ َو لَْم یکِف بَِربِّک َأنَُّه َعلی  کلِّ َشی ٍء  َأْنُفِسِهْم، َحتَّی یَتَبیَن لَُهْم  »َسُنریِهْم آیاِتنا ِفی اْلفاق، َو فی  

ِهْم، َأل ِإنَُّه بِکلِّ َشی ٍء ُمحیط« )فصلت: 53[ َشهید؟ َأل ِإنَُّهْم فی  ِمْریۀ ِمْن لِقاِء َربِّ
به  آن«[ »نشانه هایمان« ]:»نمادهای گونه به گونۀ وجوِد بسیط و دانش نهادمان«[  ]بلکه »آن  »به زودی« 
در  گوناگون؛  اقلیم های  و  جغرافیایی  مختلف  افق های  ]»در  طبیعت«  جهان  اطراف  جای جای  »در  را 
زیست گاه های گونه به گونه و البته نظام مند و قانون مدار«[ و »در دروِن جان هایشان« ]»در عقل ها: در مقام 
جان مایۀ یگانۀ افکار و اندیشه ها«؛ «[ به آن ها نشان می دهیم تا برای آنان آشکار گردد که ]جاِن جانان 
و جوهِر وجود، و مایه بقا و حرکت و دوام در همۀ آن ها و هر چیز کوچک و بزرگ[ تنها »او« ]= »آن 
وجوِد اصیل و یگانه«، یعنی[ »حّق« است. آیا کافی نیست که پرورش دهندۀ تو ]ای »انسان دانش نهاد و 
عقل مدار«[ بر »همه چیز شاهد است« ]و هم اوست »یکتا حاضر شهادت دهنده بر وجود قطعی خود در مقام 
یگانه حقیقت وجودبخشنده و برپادارندۀ ساختمان وجودی و سازوکار عملکردی هر چیز«؛ و »همۀ اشیاء 
و موجودات تنها مشهدی بر حضور و فاعلیت مطلقۀ او؛ و آینه ای برای پدیدارسازی صفاِت جمال و کماِل 
اوست[؟ آگاه باشید که آن ها از لقای پروردگارشان در شک و تردیدند و آگاه باشید که خداوند به همه چیز 
احاطه دارد ]و جهان نظم مند و قانون مدار و تمامی موجودات دانش نهاد آن در دایرۀ بسیط و فراگیرندۀ آن 

موجودیت مطلق علمی محاط می باشند[.

نتیجه 
»مسلمان واقعی« در دیدگاه علی)ع( با صفت »رجل« شناخته می شود. و آن عبارت است از »انسانی دارای استقالل 
فکر و رأی و عمل و مّتکی بر توانمندی های خویش؛ و در موضوع حرکت و پویایی فکری و علمی و پیمایش سیر 

تکاملی خویش، آزاد از تمامی وابستگی های سرزمینی، قومی و حتی خانوادگی«.
)یا در زبان علی)ع(،  برای »یک مسلمان واقعی«  برای زندگی در یک سرزمین«  »محیط های مختلف مناسب 
»رُجل آزاداندیش و پوینده در فکر و عمل«( تنها »محل های شکوفایی، پرورش و به فعلیت درآمدن استعدادهای 
ذاتی و البته گونه به گونۀ  مردان« است. و هیچ شهری برای چنین کسی شایسته تر از شهر دیگر نیست، و بهترین 
شهرها برای »او« )در مقام: »حقیقت جویی عقل محور، مستقل و کمال طلب«(، )آن شهری( است که )مانند مادری 
دانا و توانا، مهربان و با اخالقی شایسته( »او را« )»طبیعت، روحیه و اندیشه های مخصوص به او را« و از همه مهم تر، 
»صفات الهی و ازجمله عقالنیت بالقوه و دانش های تعلیم شده در فطرت الهی او را«(، )در فضای َرِحم گونۀ خویش( 
»َحمل« کند ]آن را با همۀ زشتی ها و زیبایی ها و ضعف ها و قّوت هایش بپذیرد و »همانند پرورش نطفه در رحم 
مادر، آن ها را )در بستر گذر از گذرگاه تکامل محور عالم طبیعت و افعال و برنامه های جاری در آن( شکوفا ساخته، 

رشد داده، پرورانیده، و آمادۀ درآمدن به بهشت هم نشینی با خدا و خدامداران گرداند«[.
براساس یافته های این پژوهش، چنانچه انسان های دانش پژوه و حقیقت جوی، با عنایت به توانمندی های برتر و 
فرصت های فراوان تر آموزشی و پژوهشی شهرها، و امکانات زیست محیطی مناسب ترشان در فصول ، به جای تالش 
بی وقفه و ُکشنده در جهت اسکان دائمی در خانه های ِملکی در شهری واحد، »اسکان موّقت و دوره ای در خانه های 
بی دغدغۀ  »زندگی  نوعی  و  برگزینند  را  دانش بنیان«  پیشرفته تر  یا  مناسب تر  شهرهای  در  استیجاری  یا  سازمانی 
مسافری دانش پژوهانه و معرفت جویانه را در سازوکاری همانند زندگی دوره ای و کوچ محور عشایربرگزینند، گامی 
بنیادین و الهی در جهت تحقق سعادت مندی فکری و روحانی خویش در هر دو دنیا برداشته اند. عالوه بر آنکه در 
آینده ای روشن و تحقق پذیر، مسئلۀ »کمبود مسکن« در کشور مربوط، وجودی جّدی نخواهد داشت، بلکه مشکالت 
پرتعداد دنیای حاضر )چون زمین خواری، رانت خواری و... و تجاوز به حریم دیگران( کمتر قادر به خودنمایی و یا 

حتی حیات هستند.
اساسی ترین شرط برای موفقیت این طرح: اقدام پژوهش محور، باورمند و جّدی مسئوالن در جهت طرح و برنامه ریزی 
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برداشتن گام هایی هوشمندانه،  استیجاری در شهرهای دانش محور و  تولید تدریج مند مسکن سازمانی و  و توسعۀ 
منظم و مرحله مند و البته مستمر در راه فرایندمدار سیاست گزاری های مربوط است. به گونهای همه جانبه و در همۀ 
ابعاد علمی و فنی و اقتصادی و... در سازوکاری سیستمیک به ایجاد نهادها و سازمان های عامِل مدیریتی و خدماتی 

مربوط بپردازند و تدریجًا مجموعه های مناسب و پاسخگو را در یک به یک شهرهای مستعد ایجاد نمایند.
به نظر می رسد چنانچه این اقدام به گونه ای شایسته و در نظامی فراگیر، با پشت بانه های دولتی سازمان مند و البته 
کاماًل روشن و شفاف صورت پذیرد، اگرچه تدریجًا و در درازمدت، در عموم مردم ایجاد نوعی امنیت فکری نسبت به 
مسئلۀ مسکن را نتیجه داده، و اقبال فطری و طبیعی شان را به این نوع سکونت دامن خواهد زد. ضمن آنکه به 
سبب ایجاد و شورگرفتن روح سبقت و تعالی میان مسئوالن و کارگزاران شهرها، سرمایه گزاران و )به همان نسبت( 
هنرمندان و صنعت کاران گردیده، و تالش هرچه بیشتر ایشان را برای برنامه ریزی هرچه بهتر و عمِل هرچه موفق تر 
و مؤثرتر و رشددادن کّمی و کیفی معیارهای زندگی و فضای کالبدی مربوط در شهرهای دانش بنیان تحت حاکمیت 
و مدیریت و فعالیت خود در پی خواهد داشت؛ تالشی که سبب برتر نمودن آن شهرها نسبت به شهرهای هم جوار 
خواهد شد؛ برنامه ای که جذِب هرچه بیشتر عالی ترین رده از مردم )یعنی همان: مسافرین عالی مقام و دانش پژوه( را 

به آن شهرها نتیجه خواهد داد.

پی نوشت ها
1. اشاره به نوع زندگی الهی و پویای زنبور عسل در قرآن کریم )نحل: 68 و 69(: »َو َأْوحی  َربُّک ِإلَی النَّْحِل َأِن اتَِّخذی ِمَن 
ا یْعِرُشوَن )68( ُثمَّ کلی  ِمْن کلِّ الثََّمراِت َفاْسُلکی  ُسُبَل َربِّک ُذلًُل یْخُرُج ِمْن بُُطوِنها َشراٌب مختلف  َجِر َو ِممَّ الِْجباِل بُیوتًا َو ِمَن الشَّ
َألْوانُُه فیِه ِشفاٌء لِلنَّاِس ِإنَّ فی  ذلِک َلیًۀ لَِقْوٍم یَتَفکُرون«: و پرورش دهندۀ تو به زنبور عسل وحی کرد که از کوه ها و کوه پایه ها 
و از برخی درختان و از داربست ها ]که محل رویش و پرورش انواع گوناگون گیاهان و گل هاست [، با دقت و توجه و در نقاط 
مناسب از آن ها خانه هایی گوناگون انتخاب کن )*( سپس ]در فصل های سبزی و خّرمی و شکوفایی گل های هر منطقه به 
آنجا برو و[ از شهد همۀ گل ها بخور، و راه های پروردگارت را فرمانبردارانه، بپوی. ]آنگاه [ از درون ]شکم [ آن، شهدی که به 
رنگ های گوناگون است بیرون می آید. در آن، برای مردم درمانی است. راستی در این ]زندگی زنبوران [ برای مردمی که تفکر 

می کنند، نشانه ای ]برای گزینش راه درست زندگی، نوع و کیفیت تغذیه و انتخاب محل خانه [ است.
 * )یادآوری: ترجمۀ تمامی آیات قرآن کریم و احادیث معصومین)ع( از مؤلف است(.

َجاِل، لَیَس بََلٌد َأَحقَّ ِمْنک ِمْن بََلٍد، َو َخیُر الِْبَلِد َمْن َحَمَلک« )نقل در مجلسی 1403ق، ج 75:  2.  علی)ع(: »الِْوَلیاُت َمَضاِمیُر الرِّ
13(. ضمنًا الزم است بدانیم:

* »والیت« شهری که حاکم آن تحت فرمان حکومت مرکزی است و در تمامی این گونه شهرها قانون واحدی حکم فرماست )و 
ساکنان آن خویشاوند یا نزدیک بوده و یکدیگر را در حّل مشکالت و رسیدن به اهداف یاری می کنند( )بستانی 1375ش، ج1: 996(. 

* »بلد« عبارت است از: »هر موضع یا قطعۀ محدود به حدود خاص از زمین را که حاصل از به هم پیوستن جمعی از امکاناِت 
فرهنگ  از  به نقل  1368ش،  )مصطفوی  سکنه(   از  خالی  و  آبادان  غیر  خواه  و  باشد  مسکونی  و  آبادان  )خواه  است   ویژه« 

لسان العرب، ج 1: 328(
* »رجل« )جمع: رجال( عبارت است از »انسانی دارای استقالل فکر و رأی و عمل و مّتکی بر توانمندی های خویش و قوی 

در عمل و حرکت و سیر تکاملی خویش« )مصطفوی 1368ش، ج4: 71(.
3. حتی »هر خبر رسیده« نیز )در مقام یک شیء( قبل از پذیرش و مورد استناد و توجه قرار گرفتن، نیازمند »ورود به مضمار 
خاص خویش و گذران دورۀ پرورش و آشکارسازی حقایق مستتر در ذات« است. فراز »أَْضَمَر الَخَبَر« نیز به همین مفهوم است: 
یعنی »خبر رسیده را بر طبق راه کاری خاص و روشی مناسب و البته قانونمند و با هندسه ای معّین، مورد رسیدگی و بررسی و 

تحلیل قرار داد و حقیقت باطنی آن را فهمید و آشکار ساخت«. 
و  معّین  سرآمدی  یا  ضرب األجل  که  اسب،  آموزش وپرورش  حدود  به  محدود  و  خاص  زمانی  دورۀ  یا  »َمجال  ازجمله   .4

ازپیش تعریف شده دارد« و »زمین وسیع و محوطۀ تجهیزشدۀ الزم برای پرورش مربوط« نیز »ِمْضَمار« نام دارد. 
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و فراز »َأْضَمَر الَفَرَس« نیز در معنا عبارت است از: »اسب را در میدانی شبیه به میدان اصلی مسابقه به گونه ای حساب شده و در مدتی 
معّین و تحت برنامه ای منظم و مرحله مند دوانید تا چابک و ورزیده شد و آن را آمادۀ شرکت در مسابقه نمود« )بستانی 1375ش، 88( .  
5. قال علی)ع(: »االنسان عقل  و صورۀ فمن أخطأه العقل و لزمته الصورۀ لم یکن کامال و کان بمنزلۀ من ال روح فیه « )مجلسی 

1403ق، ج75: 7(.
6. مراد امام)ع( از »ُسَعداء« یا »سعادتمندان«، آن حقیقت طلبان دانش پژوه است که با انجام تحقیقات در جهت رسیدن به 
حقیقت علم اصیل یا الهی می کوشند و حالت و توانی برتر در قلب و روح و روان خود ایجاد می نمایند که جز پرداختن به 
خیر و کارهای اصالح کنندۀ خود و جامعه و موفق شدن در آن اقتضای دیگری ندارد. برای شناسایی ریشه واژۀ »سعد« )نک: 

مصطفوی 1368ش، ج 5: 128(.
7. صفت مورد استفادۀ امام)ع( در متن عربی خطبه )به جای فراز معادل آمده در ترجمه یعنی فراز »افراد جاهل و دانش ستیز 
»آن  به  است  اشاره  درواقع  این صفت  به کارگیری  از  ایشان  مراد  و  است  »أَْشِقیاء«  کلمۀ  نیکویی«(  و  خیر  از  منع کننده  و 
حقیقت ستیزان دانش گریز که با اصرار بر باقی ماندن بر جهالت، از دست یابی به حقیقت علم اصیل یا الهی محروم مانده، حالتی 
رنج آور از شدت و کلفتی را برای روح و اندیشۀ خود و دیگران باعث شده و می شوند. حالتی که نه تنها نامناسب با طبیعت 
عقالنی و روحانی انسانی است، بلکه تنها و تنها مانع از انجام خیر و صالح و رسیدن خود و دیگران به فضل و توفیق در سلوک 

و پیمایش راه کمال می گردد«(. برای ریشه شناسی ریشه واژۀ »شقو« نک: همان جا و نیز ج6: 96.
8. امام علی)ع(، نقل در مجلسی 1403ق، ج1: 166 )به نقل از امالی صدوق(:

ُقْربٌَۀ؛  ْهِلِه  َتْعِلیَمُه َمْن َل یْعَلُمُه َصَدَقٌۀ؛ َو ُهَو ِعْنَد ال ِلَ َتَعلَُّمُه َحَسَنٌۀ؛ َو ُمَداَرَسَتُه َتْسِبیٌح؛ َو الَْبْحَث َعْنُه ِجَهاٌد؛ َو  »َتَعلَِّم الِْعْلَم، َفِإنَّ 
بَِطالِِبِه َسِبیَل الَْجنَِّۀ؛ َفُهَو َأِنیٌس ِفی الَْوْحَشِۀ َو َصاِحٌب ِفی الَْوْحَدِة َو ِسَلٌح َعَلی الَأْْعَداِء َو  نَُّه َمَعالُِم الَْحَلِل َو الَْحَراِم؛ َو َسالِک  ِلَ
ًۀ یْقَتَدی بِِهْم یْرَمُق َأْعَمالُُهْم َو یْقَتَبُس آَثاُرُهْم؛ َو َتْرَغُب الَْمَلئِکُۀ ِفی َخلَِّتِهْم  ِء؛ یْرَفُع ال بِِه َأْقَوامًا یْجَعُلُهْم ِفی الَْخیِر َأئِمَّ َزیُن الَأِْخلَّ
ْعِف؛ یْنِزُل ال َحاِمَلُه َمَناِزَل  ُة الَأْْبَداِن ِمَن الضَّ یْمَسُحونَُهْم بَِأْجِنَحِتِهْم ِفی َصَلَواِتِهْم؛ ِلَنَّ الِْعْلَم َحیاُة الُْقُلوِب َو نور الَأْْبَصاِر ِمَن الَْعَمی؛ َو ُقوَّ
ُد؛ َو بِالِْعْلِم ُتوَصُل الَأْْرَحاُم؛ َو  الَأْْبَداِل َو یْمَنُحُه ُمَجالََسَۀ الَأْْخیاِر ِفی الدنیا َو اْلِخَرِة؛ بِالِْعْلِم یَطاُع ال َو یْعَبُد؛ َو بِالِْعْلِم یْعَرُف ال َو یَوحَّ
َعَداَء َو یْحِرُمُه الَأْْشِقیاء« )نک: فّتال نیشابوری 1375ش،  بِِه یْعَرُف الَْحَلُل َو الَْحَراُم؛ َو الِْعْلُم ِإَماُم الَْعْقِل َو الَْعْقُل َتابُِعُه؛ یْلِهُمُه ال السُّ

ج1: 9؛ همچنین نک: همو 1366ش، 30 و 31(.
الِمیَن )19(  َجَرَة َفَتکونا ِمَن الظَّ 9. اعراف، 27 تا 19: »َو یا آَدُم اْسکْن َأْنَت َو َزْوُجک الَْجنََّۀ َفکل ِمْن َحیُث ِشْئُتما َو ل َتْقَربا هِذِه الشَّ
َجَرِة ِإلَّ َأْن َتکونا َمَلکیِن َأْو  یطاُن لِیْبِدی لَُهما ما ُووِری َعْنُهما ِمْن َسْوآِتِهما َو قاَل ما نَهاکما َربُّکما َعْن هِذِه الشَّ َفَوْسَوَس لَُهَما الشَّ
َجَرَة بََدْت لَُهما َسْوآُتُهما َو َطِفقا  ا ذاَقا الشَّ َتکونا ِمَن الْخالِدیَن )20( َو قاَسَمُهما ِإنِّی لَکما لَِمَن النَّاِصحیَن )21( َفَدلَُّهما بُِغُروٍر َفَلمَّ
یطاَن لَکما َعُدوٌّ ُمبیٌن )22( قال  َجَرِة َو َأُقْل لَکما ِإنَّ الشَّ یْخِصفاِن َعَلیِهما ِمْن َوَرِق الَْجنَِّۀ َو ناداُهما َربُُّهما َأ لَْم َأْنَهکما َعْن ِتْلکَما الشَّ
َربَّنا َظَلْمنا َأْنُفَسنا َو ِإْن لَْم َتْغِفْر لَنا َو َتْرَحْمنا لََنکونَنَّ ِمَن الْخاِسریَن )23( قاَل اْهِبُطوا بَْعُضکْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َو لَکْم ِفی الَأْْرِض ُمْسَتَقرٌّ 
َو َمتاٌع ِإلی  حیٍن )24( قاَل فیها َتْحیْوَن َو فیها َتموُتوَن َو ِمْنها ُتْخَرجوَن )25( یا بَنی  آَدَم َقْد َأْنَزلْنا َعَلیکْم لِباسًا یواری َسْوآِتکْم َو 
یطاُن کما َأْخَرَج َأبََویکْم ِمَن الَْجنَِّۀ  کُروَن )26( یا بَنی  آَدَم ل یْفِتَننَّکُم الشَّ ریشًا َو لِباُس التَّْقوی  ذلِک َخیٌر ذلِک ِمْن آیاِت ال لََعلَُّهْم یذَّ
یاطیَن َأْولِیاَء لِلَّذیَن ل یْؤِمُنون  )27(«. یْنِزُع َعْنُهما لِباَسُهما لِیِریُهما َسْوآِتِهما، ِإنَُّه یراکْم ُهَو َو َقبیُلُه ِمْن َحیُث ل َتَرْونَُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشَّ

َسبِیل  االْختِبار« و  از ریشۀ سه حرفی »خبر«[ یعنی »آزمایش و تجربه«، و فرازهای »علی  10. واژۀ »اِْختَِبار« ]شاخه گرفته 
»تَحت  االْختِبار« یعنی »به طور آزمایشی«. و »آنچه از دانش ها و فناوری هاکه شخص، خود و از طریق تجربه به دست می آورد« 
در زبان عرب »اْختَِبار الّذاتی« خوانده می شود؛ و نیز، به »محل های آزمایش« و »آزمایش گاه های علوم تجربی« که »محل 
یعنی  »اْختَِباراً«  واژۀ  همچنین  می شود.  گفته  االْختبار«  »ُحُقولُ   است  کشف ناشده«  و  پوشیده  علمی  مطالب  فهم  و  کشف 
»حقیقت چیزی را به دست آوردن« و فراز »اْخَتَبَر الشی َء« نیز در معنا عبارت است از: »آن چیز را خود آزمایش کرد و امتحان 

نمود، و حقیقت امر را نسبت به آن چیِز مشخص به دست آورد« )نک: بستانی 1375ش، 27( .
11. یعنی: عقل الهی و احکام صادره از حاکم عقل را نافرمانی نکنید.

12. علی)ع( نقل در حسینی همدانی نجفی 1363ش، ج5: 234؛ همچنین نک: حافظ برسی 1422ق، ص33.
13. قال علی)ع(: »االنسان عقل  و صورۀ فمن أخطأه العقل و لزمته الصورۀ لم یکن کامال و کان بمنزلۀ من ال روح فیه « )نقل 
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در مجلسی 1403ق، بحاراالنوار، ج75: 7.
14. معنا و مفهوم واژگانی »مصیر« همان »سیستم گوارش گر و گواراکننده و مناسب سازندۀ غذا برای ورود و قرار و جذب در 
سلول ها«ست. لیکن، در جایی که در رابطه با انسان )و در جهت سیر و رسیدن او به اهلل( و در مقام »گوارش گِر حقیقت وجودی 
انسان یعنی عقل و روح« طرح و بیان گردد، مطابق با بیان حسن مصطفوی، مؤلف محترم فرهنگ الّتحقیق همان »طول و 
عرض و مقام َرِحم گونۀ زندگی« است. و »روبرهم طول و عرض و زشت و زیبای زندگی« یعنی »بستر تحول و رشد و تکامل 
عقل و روح« و »سیستم گواراکننده و مناسب سازندۀ عقل و روح انسانی برای ورود و قرار و جذب و فعالیت در جهان لطیف 
عقل و علم محض«. جهانی که از آن با نام هایی چون »عالم الروح«، »عالم النور«، »عالَم الحّق« ، »عالَم عنداهلل«، و یا در 

بیانی، »مقام و مرتبۀ وجودی علم و حکمت محض« یاد می شود )نک: مصطفوی 1368ش، ج 6: 311 و 312. 
ماواِت َو الَأْْرِض َو ِإلَی ال الَْمِصیُر« )نور: 42(  ِ ُمْلک السَّ 15. مصطفوی در ادامۀ بحث و با مورد اشاره قرار دادن آیاتی چون »َو ِلَّ
و »ِإنَّا نَْحُن نُْحیی َو نُِمیُت َو ِإلَیَنا الَْمِصیُر« )ق: 43( می گوید: مراد حق از »الَْمِصیر« در این آیات همان »صیرورِت مطلقۀ الی 
اهلل« و همان »مصیر قهری« یا »سیر عمومی و رجوع تکامل محور قدر مطلق علمی جزء و ُکّل هستی و موجودیت دانش بنیان 
همۀ موجودات به سوی اهلل عزیز یا همان مقام مطلق شکست ناپذیر در دانش و حکمت« است؛ و »این سیر  تکامل محور در 
بستر حکومت و مالکیت و تسلط گریزناپذیر آن مطلق شکست ناپذیر تحقق می پذیرد«؛ و اینکه »در این سیر و رسیدن قهری 
به این مقام تکاملی دانش همۀ انسان ها یکسان و مؤمن و کافر را از پیمایش آن گریزی نیست« )نک: مصطفوی 1368ش، 

ج6: 311 و 312(. 
ْنَس ِإلَّ لِیْعُبُدون «: و جّن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا ]یعنی مطلق دانایی و علم  16. ذاریات: 56: »َو ما َخَلْقُت الِْجنَّ َو اْلِ

زنده و فعال و اراده مند و جاری و حاکم بر جزء و ُکّل جهان ها را پیروی کرده[ فرمان برند.
17. امام صادق)ع( در پاسخ به این پرسش که »عقل چیست؟« فرمود: »ما ُعبَِد بِِه الّرحمان و اکُتِسَب بِِه الجنان«: عقل همان 
)نور و نیروی باطنی اندیشۀ انسانی( است که خداپرستان خدا را به وسیلۀ آن  )می شناسند و( می پرستند. و صالحان راه رسیدن 

به بهشت را به راهنمایی آن می پیمایند )نک: حکیمی، محمدرضا و محمد و علی 1380ش، ج 1: 229( .
َفْلیْأُخْذَها«: »حکمت«، همان »ملک و دارایی  َضالََّتُه  َأَحُدکْم  َوَجَد  َفَحیُثَما  الُْمْؤِمنِ ،  »الِْحکَمُۀ َضالَُّۀ  امام صادق)ع( فرمود:   .18

گمشدۀ مؤمن« است. هریک از شما گمشدۀ خود را در هر مکان یافت آن را بَرِستاند  )نک: کلینی 1429ق، ج15: 399(. 
19. رسول خدا در تعریف حّد هندسۀ جغرافیایی آموزش گاه علم برای مسلمانان فرمودند: »اطلبوا العلم ولو بالّصین «: دانش را 
بجویید، هر چند در چین باشد )نک: جیالنی 1387ش، ج 2: 374 (. همچنین فرمودند: فرمود: »اْطُلُبوا الِْعْلمَ  َو لَْو بَِخْوِض اللَُّجِج َو 
َشقِّ الُْمَهج «: دانش را بجویید گرچه وسیله اش فرو رفتن در امواج و از دست دادن جان ها باشد« )نک: مجلسی، 1403 ق، ج 75، 
ص 277(. همچنین حضرت امام َجْعَفر به نقل از پدرانش)ع( آورده اند که رسول خدا که درود خداوند بر او و خانوادۀ پاک نهادش 
باد فرموده اند: »لَْو کاَن الِْعْلُم َمُنوطًا بِالثَُّریا لََتَناَولَُه ِرَجاٌل ِمْن َفاِرس«: اگر دانش آویخته به ثریا )آن هفت ستارۀ گرد هم بر آمده( 
باشد )کنایه از این که اگر  کسب دانش و به دست آوردن علم و حکمت در شهرهای دور باشد که پیمودن راه های دراز آن ها 
ُمستلزم تحّمل بسیاری رنج ها و سختی ها است( هر آینه مردانی از اهل فارس )ایرانیان( آن را به دست آورده فرا خواهند گرفت« 

)نک: مجلسی 1403ق، ج1: 195(. 
، َو ِإنّا إلَیِه راِجُعون«: ]بندگان اهلل و ایمان آورندگان به او )کسانی که  20.  بقره:  156: »الَّذیَن ِإذا َأصابَْتُهْم ُمصیَبٌۀ، قالُوا: ِإنّا ِلّ
حاکمیت و فاعلیت مطلقۀ اهلل و فرمان برداری تام و تمام از او را در اندیشه و عمل خود پذیرفته و گردن نهاده اند(، آن ها هستند:[ 
کسانی که هرگاه مصیبتی ]یعنی واقعه ای، به ظاهر، برخوردکننده به منافع  شخصی شان، لیکن به حقیقت صواب و ریشه مند در 
ُحکِم مصیبت الهی و واقع در بستر نظام های جاری و در مقام بخشی و مرحله ای از برنامه های هدف مند پرورش دهندۀ حکیم 
در هدایت و رشد انسان ها[ به ایشان می رسد، می گویند: »ما از آِن اهلل هستیم« ]و »عقل های جزئی و بالذات وابستۀ ما از 
اجزای جدایی ناپذیر ملک واحدۀ آن مطلق عقل و دانش جامِع جمِع در وحدت همۀ دانش ها و توانایی ها و فراگیرندۀ جزء و ُکّل 
ساختمان وجودی و سازوکار عملکردی این آفرینش دانش بنیان می باشیم«[ و ]در بستر راه زندگی عقل مدار و وقایع حکمت مدار 
جاری شده از سوی حق در آن[ »به سوی او« ]»به سمت مقصد شکوفندگی تام و هم شکلی با دانش مداری حکیمانۀ او در 
متخلّق شدن به اخالق او و جاری ساختن برنامه های دانش بنیان و نیز در انجام کارهایی سربه سر دانش مدار و ِخَردمحورانه«[ 
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در حال بازگشت می باشیم!« ]بلکه ایشان بر این عقیدۀ صحیح و باور قطعی اند که در گام به گام و لحظه به لحظه از پیمایِش 
تفکرمدار این راه کمال محور، و با هدف پیمایش بهتر و شایسته تر راه و کسب دانش الزم نسبت به هندسۀ بخش های بعدی راه 
و فهم خوب تر و روشن تر برنامۀ کار، به او )یعنی به آن عقل کلی و دانای به همۀ اسرار راه و کماالت مفصود در آن( مراجعه 

نموده راه کار بهتر، لطیف تر، آسان تر و سریع تر را پرس وجو می کنیم[.
به تحقیق، این آیه گویای مبدأ و مقصد یگان/ راه آفرینش انسان یعنی همان »اهلل تبارک  و تعالی« است. به عبارتی روشن تر، 

»انسان« چیزی نیست مگر »آینۀ خدانما و َمظهر اخالق و صفات جمال و کمال اهلل تبارک  و تعالی«.
21 . مائده:  32: »ِمْن َأْجِل ذلِک کَتْبنا َعلی  بَنی  ِإْسرائیَل َأنَّه  َمْن َقَتَل نَْفسًا بَِغیِر نَْفٍس َأْو َفساٍد ِفی الَأْْرِض َفکَأنَّما َقَتَل النَّاَس َجمیعًا َو 
َمْن َأْحیاها َفکَأنَّما َأْحیا النَّاَس َجمیعا...«: به همین جهت، بر »بنی اسرائیل« ]یعنی بر »همۀ فرزنداِن اسرائیل یا آدم، یا به عبارتی، 
یگانه نفِس عاقلۀ دانش نهاد و بندۀ فرمان بردار از اهلل«([ مقرر داشتیم که هرکس، بدون دلیل »نفس«ی ]یعنی »حقیقت انسانی 
یا همان عقل کسی«[ را بکشد، ]بدون آنکه دلیل کشتن آن نفس ارتکاب او به کشتِن نفس دیگری باشد، و یا بی آنکه جهت و 
هدف آن کشتن، از بین بردن فسادی در روی زمین باشد،[ چنان است که گویی همۀ انسان ها را کشته؛ و هرکس، آن ]یک فرد 
جدایی ناپذیر از نفس یا عقل واحدۀ انسانی[ را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همۀ انسان ها را زنده کرده است... .

22. ذاریات:  56: من جّن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه »مرا« ]»در قالب انوار دانش برون تابنده از ذاِت خورشیدگونه ام در 
اندیشۀ انسانی را«[  بشناسند و فرمان برداری کنند« ]»احکام، قوانین و راه کارهای دانش بنیان و کمال محوِر صادرشده از من در 

عقل خود را« فرمان برند؛ و هم از این راه به من )در هم گونی با علم و فعل و خلق آثار( نزدیک شوند[!
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