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الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــيب  تحــریــریــه  هــيـــــئت 
دكتـــر ایـــرج اعتصام. اســـتاد دانشـــگاه آزاد اســـالمي. واحـــد علـــوم و تحقيقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  جيحانـــی.  حميدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پيـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حيـــدری.  شـــاهين  دكتـــر 
دكتر محمدصادق طاهر طلوع دل. دانشيار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی
ـــر ـــه قط ـــن خليف ـــد ب ـــگاه حم ـــتاد دانش ـــوف. اس ـــد الرئ ـــی عب ـــر عل دكت
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  عمرانی پـــور.  علـــی  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـين  دكتـــر 
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــرادي. اس ـــد م ـــر محم ـــر اصغ دكت
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــان. اس ـــين معماری ـــر غالمحس دكت
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نيـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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علمی ترویجی

»هندسه« همان »قدر« است و »عاقلۀ زنده و َخاّلِق مهندسین« 
همان »لیلۀ مباركۀ قدر«

محمد علی آبادی*

چكیده
در بيان »اهميت بسيار باال و واالی هندسه« بسيار شنيده ایم كه بر باالی درب خانۀ آكادميای علوم یونان نوشته بود: 
هركه »هندسه« نمی داند، بر این درب خانه مگذرد و در آن گام ننهد. متأسفانه غالب برنامه ریزان، طراحان و مهندسان 
جوان و پرشور و بسيار فعال ما در غالب حوزه های هنری، معماری یا صنعتی، با حقيقت و جوهرۀ معنایی كليدواژه های 
اصلی مطرح در فرهنگ ازلیـ  ابدی سالم و اسالِم سالم محور بيگانه اند و به همين سبب، تقریباً هيچ شناخِت بایسته و 
شایسته و راه گشاینده ای دربارۀ آن ندارند و همين باعث شده تا راهی برای ورود به گنج خانۀ این فرهنگ آسمانی غنی 
)یعنی دو منبع قدسی و گران قدِر قرآن كریم و حدیث( و دستی برای بهره وری یا استفاده از دانش و حكمت عظيم و 
اصول و قوانين قابل به استخراج از آن نداشته باشند. یكی از این كليدواژه های طالیی در فرهنگ سالِم سالمت آفرین یا 
اسالم عزیز و شكست ناپذیِر شكست ناپذیرسازندۀ هر نوع ساختمان وجودی و عملكردی، »َقدر« و دیگری »شب یا ليلۀ 
عظيم الشأن و ُمباركۀ َقدر« است. این مقاله بر سر آن است كه تا حدودی پرده از این راِز دل ناگشوده برگرفته، راه ورود 
انسان را به قلب این گنج خانۀ غنی و دست نخورده، و خوشبختانه بسيار نزدیك و دست یافتنی باز نماید. می خواهيم مستند 
بر اصيل ترین و ناب ترین اسناد الهی نهاد، یعنی قرآن كریم، حدیث و كالم اسالمی، بگویيم كه »هندسه« همان »َقدر« 
است، و »ُمطلَِق َقدر« یا به بيانی »َقدُر األقدار« و »هندسۀ جامِع تمامی هندسه ها« و »جوهر الجواهر هستی بخشنده و 
اندازه دهنده به جمع در وحدت اندازه های اول یا بُنيادین« همان »اهلل عّزوجل« است، و »اندیشه، دل یا عاقلۀ زنده، و 
دائم اندر توسعه و عالی ترشوندۀ انساِن مهندس یا اندازه گذارنده« همان »َعرِش عاليۀ حضرِت قدر األقدار« و »گنج خانه 
جاِن آكنده یا مملو از جواهر حق نهاد، هم نهاد، هم جوهر و اندر وحدِت هندسه ها و اصول و قوانين الهی و اركان قدسی نهاد 
هندسۀ مهندس« و همان »ليلۀ مباركۀ َقدر«، و »مقام شب گونه یا گنجينه مانند، و عرِش حضور و فاعليِت آن ُمطلِق 

هندسۀ مهندس« است.

كلیدواژه ها: 
خلق، َقدر و تقدیر، هندسه و مهندسی و هندسه مندسازی، َقدر یا هندسۀ مهندس، حقيقت روح، تنزیل یا فرود آمدن 

فرشته در قلب یا عاقلۀ زنده و تحول پذیرندۀ انسان.

mohammad.aliabadi@gmail.com /استاد، دانشكدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران *

صفحات 249-264
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پرسش های پژوهش
1. ُمعادِل كليدواژۀ هندسه در فرهنِگ اسالمِی اسالِم سالم محور چيست؟

2. نسبِت وجودی و عملكردی انسان مهندس و مسلمان و جهان با هندسه یا مجموعۀ هندسه ها چگونه 
نسبتی است؟1

مقدمه
بحثی در چیستی حقیقت معنای »َقدر«، و ارزِش مقامی »شِب َقدر«: »مقام نزول فرشتگان و روح« و »هدِف 

مقصود از فرود آمدن آن ها در شِب َقدر«
امام خمينی)ره( در اهميت و ضرورت این معناشناسِی عظيم القدر برای جزء و كّل جامعۀ اسالمی می فرمایند:

اگر ما ]مسلمانان[ بدانيم »ِسّر لیلة الَقدر« را و »ِسّر نزول مالئكه و روح در شب یا شب های َقدر« را ]كه )بنا بر 
روایات رسيده، از آغاز هبوط بنی نوع انسان بر خاك، در همۀ اعصار و ادوار تاریخ، و از جمله در همين االِن زمان 
نيز(، این »تنزیل امر« و »تنزیلِ من كُلِّ  امرٍ سالم« )و بلكه ُكلِّ خوِد این معنا یعنی »نزول مالئكه در شِب 
َقدر: در شِب َقدِر بنی نوِع انسان هاِی به حقيقت  انسان، و به تََبع در شِب َقدِر سرآمِد نوع ایشان، یعنی َشِب َقدِر 
انساِن كامل: حضرت ولیّ  اهلل اعظم صاحب االمر سالم اهلل عليه«( امتداد دارد[، همۀ مشكالت ما آسان می  شود 

)موسوی خمينی 1368، ج. 19: 285(.
اینكه بدانيم »قرآن« نيست مگر »سّر«ی بين حق و ولیّ  اهلل اعظم كه همان »رسول خدا«ست، و »به تبِع 
او« ]یعنی »به واسطه و از طریق او«[ »نازل می شود« ]یا به بيانی »از حال حقيقتی بسيط و فاقد تعيُّن درآورده 
می شود«[، تا ... می  رسد به اینجایی كه به صورت حروف و كتاب درمی  آید، كه ]تازه[ ما هم از آن استفادۀ ناقص 

می كنيم )همان، ج. 19: 285(. 
ما محجوبيم از اینكه »واقعيت« را آن طور كه هست و »نظام هستی« را به همان طوری كه تنظيم شده است، 
مشاهده كنيم. ما گمان می كنيم كه »حياِت در اینجا«، چيزی است ]چيزی از جنس كمال! [ و »نبودِن در 
اینجا« ]برای مثال[ نقصی است، در صورتی كه »حيات مطرح در اینجا« چيزی نيست مگر »نازله یا نزلۀ آن 
حقيقتی كه از عالم غيب آمده است« و »موت« ـ اگر موت انسانی باشد ـ عبارت است از »رجوع به همان 
مرتبه  ای كه در اول بوده است« و البته ]»وجود«، »حقيقتی مرتبه مند و[ دارای مراتب مختلف و شئون مختلف 

است )همان، ج. 19: 285(. 
ماه مبارك رمضان كه »ماه مبارك« است ممكن است برای این ]»مبارك« به معنای »بستر بركت یا افزونی 
یافتِن حقيقِت نقطه گونۀ علِم حق عّزوجل و تبارك و تعالی«[ باشد كه عبارت است از: ماهی كه »ولّی اعظم« 
یعنی »رسول خدا« ]و »پيام آورنده از ذات بسيط حق«، در آن[ »واصل شده« ]یعنی »به مقام قرب یا نزدیكی 
به حقيقت وجودی خود یا همان حقِّ عليِم متكلِّم ناطِق بالذات، نائل آمده است«[ و بعد از وصول خود ]به 
این مقام عرشی[، ]خودش[ »مالئكه« را و »قرآن« را نازل كرده است. به »قدرت او«ست كه »مالئكه نازل 
می  شوند«؛ به »قدرت ولّی اعظم« است كه »قرآن نازل می  شود، و مالئك نازل می  شوند«. ]تفصيل ماجرا 
آن است كه[ »ولّی اعظم« چون در »ماه مبارك« و در »شب قدر« ]كه حقيقتش معلوم نيست[ به »حقيقت 
قرآن« می رسد، »پس از رسيدن«، »قرآن شریف« را ]كه در حقيقِت ذاتی اش عبارت است از »حقيقتی مطلقًا 
بسيط و از جنِس حق، یعنی مجّرد از هر تعّين و اندازه، و لذا غيرقابل بيان و درك و فهم«[، تا به آن »حّد«ی 
]و »َقدر«ی و »هندسه«ای[ كه ]بتواند »آن« را[ برای مردم بگوید، به وسيلۀ مالئكه ]كه همه تابع او هستند، 
یعنی همان »نيروهای حاضر و فعال در عاقلۀ انسانی، و اندر سجده بر آدميِت بنی آدم، و مأمور در خدمت رسانی 
به بنی نوع آدم[ »ُمَتَنزِّل« می كند. ]باید یادمان نرود كه[ »قرآن« ]یعنی »ذات و حقيقت باطنی قرآن«[ در َحدِّ 
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ما نيست، در َحدِّ بشر نيست )همان، ج. 19: 285(.
ایشان در سخنرانی در جمع ائمۀ جمعه و جماعات استان های خراسان، باختران و فارس در تاریخ 21 خرداد سال 

62 می فرمایند:
در ماه مبارك رمضان ]در آن ماه مبارك به خصوص[ قضيه  ای اتفاق افتاد كه ابعاد آن قضيه و ماهيت آن قضيه، 
برای امثال ماها، الی االبد، در ابهام مانده است، و آن قضيه »نزول قرآن« ]و »ماهيت و كيفيت نزول قرآن«[ 
است. اینكه »كيفيِت نزوِل قرآن بر قلب رسول اهلل در لیلة القدر« چگونه بوده است؟ بلكه »اصِل قضيۀ نزول 
و كيفيت نزول قرآن و ...« چه بوده است؟ معنا و مفهوم اینكه »روح االمين در قلب آن حضرت، قرآن را نازل 
ة الَْقْدِر«[ خود خدا می فرماید كه 

َ
ْیل
َ
كرده است« چه می تواند باشد؟ و از طرفی ]در فراز آیۀ »إنا انَْزلْناُه ِفی ل

»ما آن قرآن را در ليلۀ مباركۀ َقدر نازل نموده ایم« روشن نيست »این نزول قرآن در قلب پيغمبر در لیلة القدر« 
كيفيتش چيست؟ باید بگویم غير از خود رسول اكرم و آن هایی كه در دامن رسول اكرم بزرگ شدند و مورد 
عنایت خدای تبارك و تعالی و عنایات خاص او بودند، ]این معانی[ برای دیگران مطلقاً در حجاِب ابهام است! 
]اینكه[ مسئلۀ »تنّزل« ]در هندسۀ وجود علمی و فعلی و فاعلی مربوطه اش،[ چيست، »نزوِل در قلب« ]یا 
به بيانی دقيق تر، »نزوِل یك معنا و مفهوم آسمانی یا بسيط و مجّرد از حّد و اندازه و صورت در قلب«[ چيست؟ 
»روح االمين« چيست؟ »كيفيت وارد شدِن روح االمين همراه با قرآن، در قلب رسول اهلل«  چيست؟ اصواًل 
خوِد »َلْیَلة الَْقْدِر« چيست؟ این ها همه مسائلی است كه به نظر سطحی، یك مطالِب آسانی است، و گاهی هم 
یك حرف هایی گفته شده است؛ لكن به شما عرض كنم »كيفيت نزول قرآن در ابهام باقی مانده است برای 
امثال ما«، و »كيفيت نزول مالئكۀ اهلل در لیلة القدر« و »ماهيت لیلة القدر« ]نيز همين گونه است[ )همان ، 

ج. 17: 489ـ490(. 
بنابراین بحث جاری ما در این سخن یا مقال كوتاه، در بستر پاسخ به یك ُپرسِش ُمهم )و در شرح این معنای 
كليدی( است كه یكی دو سال اخير، در نزدیكی فرارسيدِن »شب های محترم و معمول قدر )یعنی شب های نوزدهم، 
بيست ویكم، بيست وسوم، و بعضاً بيست وهفتم از ماه مبارك رمضان( در هيئت ها و مجالِس وعظ و خطابه، ُمرتب مطرح 

می شود و آن این  است كه:
آیا موضوع بسيار بااهميت نازل شدن قرآن در شب قدر، »شب قدر« را »شب قدر« كرده؟ یا اینكه شب قدر از آغازین 
لحظۀ آفرینش انسان نيز، شب قدر بوده و »قرآن عظيم القدر« به تناسب عظمِت هندسۀ وجودی و عملكردی خود با آن، 

در آن نازل یا فرو فرستاده شده است؟
به عبارت دیگر، آیا ارزش شِب َقدر به سبب نزول یا فرود آمدِن قرآِن عظيم القدر و عظيم الشأن در آن است؟ یا اینكه 
خير، شب قدر، خودبه خود، حتی پيش از اینكه »قرآِن عظيم الَقدر« در آن نازل بشود نيز »شب محترم و عظيم الَقدر و 
عظيمُ المنِزلَِت َقدر« بوده و هست، و به عبارتی شب قدر بالذات و اساساً دارای یك هندسه و ارزش ویژه و البته بالذات 

الهی است؟
شكوفاسازنده،  مبارك،  َرِحمی  بلكه  و  »ظرفی،  مقاِم  در  قدر  شب  اندیشه،  فرِض  از  دوم  نحلۀ  این  در  واقع  در 
پرورش دهنده، بركت بخشنده یا افزاینده و رشددهنده و در تعالی آورنده، و از همه مهم تر، كنز مخفی و مخزن  االسرار 
بالنده«، و  و  به اصطالح، رشددهنده  َرِحم گونه و َرحمت كننده و  بالذات  بنابراین شب قدر »شبی است  الهی« است. 
»َمحِملی است بس عالی مقام و ارزشمند و توانمند برای َحمل، یا به عبارتی شكوفاسازی و در فاعليت  آوردِن حقيقِت 
رازگونه و نطفه ماننِد مستتر در دل خود«؛ »آن َقدر یا قدُر األقداِر الهی« )»آن َقدر ُمطلق و جاِن جاناِن تمامی هندسه های 

حاكم بر نظام های جاری در سرتا سر جهان«(.
در شب قدر است كه آن »َقدِر عظيم و ِسرُّ اهلل أكبر« یعنی »قرآِن عظيم الَقدر و َمجيد«، در مقام »نطفه گونه ای 
الهی نهاد و الهی نهادینه، زنده و ُمستعد شكوفایی و رشد« دانسته و گرفته می شود؛ )»نطفه گونه ای كه هم زمان با دميده 
شدِن روح در كالَبد، در آن شب محترم و مبارك نازل شده، و به شرِط زنده بودِن دل یا عاقلۀ صاحب آن، فرایند طبيعی 
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رشد و بلوغ فكری و علمی شخص با آن آغاز شده، در بَطِن َرِحم گونه و شكوفاسازنده و زایندۀ آن، مقام گرفته، و به طور 
ُمستمر در حال شكوفایی، ُمباركی و افزونِی عالی ترشونده، و در تعبير و تأویل و تفسير است.(

و وظيفۀ این شب یا شب گونۀ مقدس )یعنی »وظيفۀ شِب َقدر در مقام حقيقتی زنده و فعال و بالنده« )و »وظيفۀ 
آن شخِص زنده ای كه این شب قدِر زنده را در خویشتِن خود، و در مقام قلِب تپنده، تحول پذیرنده، سالم دارنده و در 
سالمت آورنده و زندگی بخشندۀ به خود و به جامعۀ وابستۀ به خود دارد«(( این است كه آن را )»آن حقيقِت نطفه گون« 
را، آن »ِسّر اهلل اكبر« را، یعنی »آن قرآِن عظيم الَقدِر زنده و مستعدِّ نُطق و گویش و خلِق كلمه، و بالذات َمجيد« را( 
نخست شكوفانيده و از حالِت سربسته و رازگونگی بيرونش ساخته، سپس در قالب یا مقاِم یك جنيِن وابسته، زنده، 
رزق گيرنده و مستعدِّ به رشد، در درون خود، تربيت و تغذیتی برنامه مند و مناسب نموده، به كماِل بلوغ رسانيده و در پایاِن 
بخش نخست از وظيفه داری اش در صورت »یك طفل نوپا، ولی از هر جهت به كمال و كوشا و مستعّد كسب مقام خلیفة 
 اللّهی و ظهور بخشيدن به اخالق و صفات خداوند«، از خود بيرون داده و زایانيده، و در قامت و قيام، به ميدان آورده؛ و 
در ادامه نيز )یعنی پس از ورود و پاگيری و ميدان داری اش در عالم عين( آن را ُمرتّباً و كاماًل برنامه مند، تغذیت و هدایت 
و تربيت كرده، ُرشد داده، به كمال آورده و نهایتاً در صورت و هندسه ای تمام و تمام قدر، در صورت هایی بس متعدد و 

گونه به گونه، به آن موجودیت بخشيده و می بخشد؟! 

َخاّلِق  و  راِه فهم و درِک حقیقِت وجودِی شِب قدر؛ »عاقلۀ زنده و حق پوینده  1. كشِف 
و كمال محبوب در  پدیدارسازندگاِن جمال  و  الهی  و مهندساِن  هنرمندان، صنعت گران 

زمیِن آینه گون«
در واقِع سخن، راِه كشِف پاُسخ به ُپرسِش اصولی مطرح در آغاز سخن و دستيابی به كليِد بازگشایی این راز یا رازگونۀ 
بسيار بااهميت، و دليِل راه نماینده و رسانندۀ ما )ما دانشجویاِن هنر و معماری و صنعت و مسئوالِن الهی در مهندسی 
هندسه محور یا َقدرمحوِر زمين( به نتيجه و به حقيقِت داستان برمی گردد به كشف و فهم »حقيقت وجودی شب قدر« و 
اینكه بدانيم شب قدر )و همان گونه كه در كلمۀ پيش اشاره، مورد یادآوری قرار گرفت، »لیلة  الَقدِر مذكور در كتاب آیه وار 
و نمادین یا تأویل پذیرندۀ الهی«( اساساً چه چيزی  است و از چه جنسی؟ آیا شب قدر )همان گونه كه مشهور اذهان عموم 
مردم است و در صّحِت آن نيز روایاتی از معصومين)ع( برای عموم مردم نقل شده و می شود، شبی یا شب هایی ممتاز از 
شب های دنيایی، یا به اصطالح از جنس زمان است؟ یا خير. اصواًل و اساساً )مانند سایر كلماِت نمادین یا آیه واِر مورد ذكر 
در قرآن كریم و محتاج به تفسير و تأویل و تفسير و رمزُگشایی( از جنس دیگری است و ما )ما مردم عامی و ساده اندیش 
و غيرمتفكر و غيرمحقق( تنها به ظاهر روایات توجه نموده و از حقيقِت باطنی و جاِن آن ها و دیگر روایات مطرح در این 

معنای عظيم و عزیز، غافل مانده و قافيۀ زندگی سعادت مقصد را تا اندازۀ زیادی باخته ایم؟
به نظر تحقيق محور نویسنده، این گونه به نظر می رسد كه گونه، گزینه یا نحلۀ دوِم پيش اشاره از مسئله، صحيح تر 
است و ما، راستی راستی، مسئله را بسيار سطحی انگاشته و بد فهميده، یا اصاًل نفهميده ایم! متأسفانه این معنا در مورد 
برخورِد سطحی و ناشایستۀ ما با ُكلِّ قرآن و درك چيستی حقيقت آن و آیات آن نيز صادق است! حتماً در این روایِت 
مشهور از پيامبر خداوند محمد مصطفی)ص( شنيده اید كه قرآن كریم ]مانند عروسی مظلوم و منتظر به ورود زوجۀ 
خویش در حجلۀ وصال[ در روز برپایی حساب، به پيشگاه عدِل الهی شكایت می برد كه َمرد یا زوِج من یعنی اّمِت پيامبر 
تو، هنوز به حجلۀ من وارد نشده ]به وصال من نرسيده، از من كام نگرفته یا به كامجویی از من و بهره  بردن از زیبایی ها 
و نعمت های من اقدام ننموده )یا به علت ضعف ها و تنبلی های مختلف، موفق نشده( و نكاِح ُمبارك یا افزاینده ای صورت 
نگرفته و اطفال ُحسن و جمال و معرفت حسينی زاده نشده و والدت نيافته، و من همچنان منتظر و در حسرت دیدن و 

چشيدن طعِم شيرین این همه می باشم[.
در سخِن بَدیِع دیگری، همين معنا را از جابر در نقل از رسول خدا)ص( داریم كه می فرمود:

در روز قيامت ]و در هنگامۀ برپایی تمام قدر عقل در پيشگاه عدل الهی[ سه چيز پيش می آیند و به خداوند 
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از برخورد ناشایست اّمِت اسالم با خویش شكایت  می كنند: »قرآن«  و »مسجد« و »خانوادۀ پيام آور«. قرآن 
پاره پاره ام  و  دادند  تغيير  را[  من  آیات  از  فهم  قابل  معانی  و  مفاهيم  ]و  را  من  پروردگارا حقيقِت  می گوید: 
كردند ]ُجزءُجزء و بخش بخشم نمودند، پس آن ُجزء یا بخش یا پاره ای را كه به سود خود و منفعت های 
بيش خواهانه شان بود، گرفته و در ميدان آوردند و در آن به بحث نشستند و دیگر بخش ها و جزء هایم را 
چون برای دنيایشان بهره ای نداشت، واگذارده، پنهان داشتند[.2 مسجد گوید: پروردگارا من را بيكاره گذاردند 
و توانمندی های بنهفته در من را ضایع كردند. خانوادۀ پيام آور عرضه می دارند: پروردگارا ]به جای آنكه ما را 
راهبران زندگی فردی و اجتماعی شان به مقصد كمال و سعادت قرار دهند[ ما را كشتند و راندند و آواره كردند. 
پيام آور خدا گوید: من برای احقاق حق این  سه بر درگاه حق عّزوجل زانو ميزنم تا مسئوالن ارتكاب به این 

خيانت ها را محاكمه كنم! خدای جّل جالله مرا می فرماید كه من در رسيدگی به این كار از تو سزاوارترم.3
در سخنان پيش تر خود به تفصيل توضيح دادیم كه ذات حق عّزوجل و تبارك و تعالی، حقيقتی ُمطلقاً بسيط است، 
و این یعنی برای »او« هيچ گونه َقدر، َحّد و تعّين یا اندازه و صورتی محسوِس حواس ظاهری متصّور نمی توان بود؛ بر 
همين اساس، »او« را با اسم ذات او )یعنی »هو«( خطاب می كنيم )یعنی آن حقيقتی كه به یقين می دانيم كه هست، ولی 
نمی دانيم كه چيست و قدر یا اندازه اش چيست و چگونه(. پس »هو« یا به بيانی »اسم ذاِت حق عّزوجل«، بيانگر حقيقتی 

ُمطلقاً ُمجّرد یا عاری از هر َحّد و اندازه و تعّين، ناپيدا و نامحسوس است.
پس  آنگاه خوِد آن ذاِت بسيط، ولی زندۀ فّعاِل قادِر َقدرگذارنده )برای آمدن در ميدان وجود، برای شناسا شدن و 
شناسا بودن، برای شناسا بودِن در فكر و ذهِن صورت های گونه به گونۀ كمال و جمال خود، و هم نشينی و نقل و بحِث 
عاشقانه با ایشان، و برای بيان معنا و مفهوم محبت و عشق نزد عاقله و فاهمۀ گویندگان و مخاطبانی كه می خواهند 
از او بدانند، عاشقانه به دنبال وجود و فعاليت های دلبرانۀ او باشند و از او بگویند، برای روشن شدن شخصيت مابه ازای 
خود در عالَِم ماّدۀ خودآفریده و ازخودآفریده )و البته جدایی ناپذیرندۀ از خود( و برای حاضر و ظاهر بودن در نزد حواس 
خارجی و درك و فهم عاشقاِن ظاهربيِن خویش(، قبل از هر چيز »نُور« را )»نُور هندسه و هندسه گذار« و »دانِش َقدر 
و تقدیر و قدرمندسازی و تركيب جزءقدرها یا هندسه و مهندسی« را( می آفریند، و سپس »جهاِن خلق« )یا به عبارتی، 
جهاِن َمجازی و نمادین و صدالبته تأویل بردار و تفسيرپذیر( را از طریق یا در بستر همان َقدر و تَقدیر )یا هندسه و 
هندسه مندسازی یا اندازه و اندازه گذاری بر تجلّيات برون تراونده از ذات اندرجوشش یا َفَيضان خود(، و َخلِق ُمطلَِق َقدر یا 
هندسه، و سپس ُجزءَقدرها یا ُجزءهندسه های شاخه گيرنده و جدایی ناپذیرندۀ از آن، و همراه با آن، ِعلِم تركيِب ُمبتنی بر 
این َقدرها یا هندسه های پایه و بُنيادین، »هنر خلق«، یا به سخنی علمی، »هنِر مهندسی یا اندازه گذاری بر بسائِط عقلی 
و علمی، و َخلِق صورت و صورتگری، و آفرینِش جهاِن صورت مندی و صورت های اندازه مند نمادیِن نوبه نوشونده« را 
»تقدیر« یا مهندسی می كند.4 و »خلق« در لغت به معنی »َقدر« و »تقدیر« است.5 و »َقدر« و »تقدیر« در زبان پارسی، 
معادل با »هندسه«، »مهندسی« و »هندسه مندسازی« یا »اندازه دهی، اندازه گذاری و اندازه مند نمودِن حقيقت یا حقائِق 
بسيط« است. و »هندسه« یا »اندازه و معيار و معيار تعّين مند كردن« یعنی »بستر و عامل اندازه دهی، هندسه مندسازی 
و صورتگری و صورت آفرینی و پدیداری  بخشيدن به حقایق و معانی و مفاهيم بسيط و كلّی«؛ و ذات بسيط و ناپيدا 
از نظر خداوند، در حدیث قدسی پيش اشاره، می فرماید كه »خلق« )یعنی »َقدر« و »تقدیر« یا همان »هندسه« و 
»هندسه مندسازی«( را در مقام »نُوِر خودپدیداِر برون تراونده از ذاِت خویشتِن خورشيدگونه اش و پدیدارسازندۀ صفات و 

اخالق نيك ِعلمی و عملی اش« آفریده است.

2. معناشناسی تحقیق محور كلیدواژۀ َقدر یا تقدیر )و َقدرُگذاری(
چنانچه بخواهيم در حقيقت معنا و مفهوم »قدر« یا »تقدیر« یا همان »اندازه و اندازه گذاری« یا »خلق«، معرفتی 
بياموزیم و چيزی بيشتر از عموم بدانيم، قبل از هر سخن باید در بستر مراجعه به ِعلِم َكالم، به ظرایفی در ادبيات عرب 

توجه كنيم:
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و برای بنياد نهادن بحِث پيش اشاره، و با هدف شناخت معنا و مفهوم كليدواژۀ َقدر، و ریشه واژۀ سه حرفی آن یعنی 
»َقَدَر« )اصلی ترین واژۀ مطرح در بحِث هستی شناسی و كشف و فهم حقيقت وجودی و عملكردی انسان و جهان( و 
درك »چيستی و چگونگی ارتباط«ش با »یگانه ذاِت هستی بخش«، با »آن أحِد َصَمِد لَم َیلِد َو لَم یولَد« )با آن یگانۀ 
ر، و فاعِل فّعال در عاقلۀ مهندس یا اندازه گذارندۀ بر هندسۀ وجودی و ساختار عملكردی جزء و كّل موجودات و  َقدِر ُمَقدِّ
امور، آن دانش و حكمت و شعوِر زنده و ُمدیِر مدبّر، و جارِی حاكم در ریز و درشت و ُجزء و ُكلِّ نظامات و افعال در حال 
اجرا در جهان، كه در عيِن بساَطِت َمحض و هندسه ای بدون جوف یا فضای تهی در متن ذات، نه از چيزی جدا شده و 
نه چيزی از آن ُجدا شده(، بایستی توجه داشته باشيم كه حق عّزوجل به معنی »حقيقتی ُمطلق و عظيم یعنی ساختارمند 
و درهم ناریزنده و در عين حال، در بساطِت بَحت، و در حّد و اندازه: حدِّ تقسيم ناپذیری« ]یا »حقيقتی نقطه سان و بالذات 
ُمجّرد یا عاری از هر تعيُّن و اندازه« است؛ »حقيقتی ناشناسا، اما متكلّمی بِالفطره، و فاعلی بس كوشنده در پدیداری  
بخشيدن به ذاِت حقِّ خویش« و »حقيقتی زنده و فّعال و خالِق كلمه و كلماِت حامل به ُجزء و ُكلِّ معنا، و پدیدارسازندۀ 
معانی و صفاِت ُحسن یا زیباِی مستتر در ذاِت خود«؛ »حقيقتی تجّسم یافته و به ظاهرآمده، و پدیداری یافته در صورِت 
خلقِی كلمۀ اّول« )یعنی »ن«: »آن َقدُر األقدار، و قيُّوم یا برپایی دهندۀ به حرف و َحّد و قدر و جزءَقدرها« و »القلم«: 
همان »اوِل  آِخرشونده یا بُنياِد بنيادگذارندۀ ساختمان علمی و وجودی و عملكردی ریزذّرۀ بنيادین و بنيادگذار ساختمان 
هر چيز ریز و درشت« باشد([، عبارت است از: »امتدادیابنده و امتداددهنده ای كه در بستِر امتداد بخشيدن به نُور یا 
مجموعۀ در وحدت از انواِر اندر فوران و برون تراونده از متِن ذاِت بالذات جوشان خویش، و در نتيجه، ِكش  آمدن و كشيده 
 شدن آن )در مقام یا به عنوان یك  چيِز نقطه سان یا بالذات فاقِد هرگونه بُعد یا طول، اما قدرتمند و با توان ِكش سانی 
بسيار باال از ذاِت خود به برون، و( در یك جهت مشخص و معلوم برای خویشتِن اراده منِد خویش، و در نتيجه درآمدن 
به حالِت َمّدی یا امتدادی از نُور )نُوری كشيده شده، درازایافته و طول مندشده و بُعدمندشده( صورت مندشده، و در نتيجه 

َمعرفه شده )و معروف واقع شده برای صاحبان عقل و ِعلم و معرفت(«.
2. 1. معناشناسی محققانۀ حرف »ق« از كلیدواژۀ سه حرفی »َقدر«

حرف »ق« یا »قاف« )اولين و اصلی ترین حرف از ریشه واژۀ سه حرفی »َقَدَر« یعنی ریشۀ سه حرفی، سه َحّدی یا سه بُعدی 
كليدواژۀ مورد بحث یا همان »َقدر« از ليلۀ  الَقدر( بر همان مبنا )یعنی بر مبنای سخن بدیع امام علی)ع( در شرح معانی 
ذاتی حروف الفبا( نماد اسم جامع »قادر« از اسم های فاعلی حضرِت پرورش دهندۀ به كمال آورنده )حضرِت َربُّ  األرباب( 
است )قادر بر ذاِت بَحِت خود، و بر جمِع جميع و اندر وحدت یا یگانگِی َخلق یا آفریدگاِن خودآفریدۀ جدایی ناپذیرندۀ از 

خود(. و امام)ع( در تعریِف حقيقِت فاعلی و هندسۀ فاعليِت آن، دو جملۀ كليدی می فرمایند: 
الف. »فَقَادِرٌ عَلَی جَمِيعِ خَلْقِهِ«؛ 

ب. »ُقْرآٌن َعلَی اهللِ َجْمُعُه َو ُقْرآنُُه«، كه به ترتيب و در یك معناشناسی شتاب زده عبارت اند از: الف و ب:
»او« ]یعنی حضرت حق در مقام اسم فاعلِی قادر[ عبارت است از: »َقدِر قدرُگذارنده ای ]یا هندسۀ مهندسی 
و اندازۀ اندازه گذارنده ای[ كه ]در بستری تدریج مند و فرایندمدار، بر ُحسن و كماِل بسيط یا بی َحّد و بی اندازه 
و بی نهایِت خویش، هندسه یا َقدر یا اندازه می نََهد و در همين بستر[ َجميِع َخلْق ها ]یا صورت های َخلقی یا 
به بيانی، َمجازی و تفسيرپذیر، و در عين حال، تفسيركننده و ُمعّرِف كماالت خود[ را “وجود” ]وجودی اعتباری[ 

می بخشد«؛
»او« یعنی »حضرِت حق در مقاِم صفت و اسِم فعِل قدر یا َقدِر قدرُگذارنده«، عبارت است از: »ُقرآنی ]یا قرائت شدۀ 
اندر وحدت  و قرائت گری )یا به بيانی پارسی، انضمام یافتۀ در انضمام آورنده ای، و تركيب شدۀ تركيب گری([ كه 
كاِر قرائت گری مستمّر و برنامه مند و چندمرحله اِی آن و اجزای آن ]متشّكل از مراحلی چون جمع آوری و تجميِع 
اجزای منفرد و دورافتاده از یكدیگر، و در انضمام  آوردن و تركيب نمودن، و در وحدت و كلّيت آوردِن آن اجزای 
تجميع شده[، بر عهدۀ اهللِ تبارك و تعالی ]یا به عبارتی، آن ُمطلِق دائماً در افزونی و عالی تر شدِن َمرتبی در ِعلم 

و حكمت و حيات و قدرت و ارادۀ دانش نهاِد حق بين، حق نيوش و متكلِِّم به حق[ می باشد«.
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ریشۀ دوحرفی »َقد« ]از ریشۀ سه حرفی »َقَدَر« )یعنی اصل و اساس صفت و اسم الهی »َقدر« و »قادر«([، ُمطابق با 
نظر حسام بيطار، به معنی »تقّدم« یا »ُمَقّدم  داشتن و ُمَقّدم  آوردن، و به نسبت، مؤّخر داشتِن اجزای هر شیء یا برنامه یا 
كاِر تركيب مند، و ترتيب مند نمودن آن شیء یا برنامه یا كار ]در مقام یك نظاِم قدرمند و اندر َسالم، و با هندسه ای اندر 

تعاُمِل ُمتكامِل با محيط و اجزاِی اشياء فّعال در آن[ است )بيطار 2005، 305(. 
»قادر« )و صورِت فاعلی آن در صيغۀ استمراری َفعيل، یعنی »َقدیر«( عبارت است از: »فاعِل ُمطلق و هماره فّعال در 
حوزۀ ُمطلقۀ َقدر یا هندسه و هندسه مندسازی ذوابعاد، جامع و اندر وحدت و جهان گستر؛ بنابراین از هر جهت، عالمانه و 
عاقالنه و عادالنه، و ُمجری هر فعل )و یا افعالی( این گونه )و مهندسی شوندۀ برآینده بر همين مبنا( با هدف، یا در جهِت 

فایده  رسانيدن و بهره مند ساختن خود و مجموعۀ اجزای وابسته و مرتبط با خود و محيط، از منافع مورد نياز و نظر«.
لذا »قادر« )به عنوان اسم فاعل، و نماد اولين حرف یا بُعد یا اندازۀ بُنيادین و بنيادُگذار از »َقدر زنده و فّعال«، و 
به عنوان »اندازۀ اندازه داده شدۀ زنده و فّعال، و هندسۀ مهندس یا اندازه گذارنده بر هندسۀ وجودی و عملكردِی ُجزء و ُكّل 
موجوداِت اندازه منِد جهاِن اندازه مند( عبارت است از: »آفریننده ای دارای نيروی اندازه  بخشيدن و اندازه مند كردِن ذاِت 
بسيِط اخالِق خود در قالِب اشياء خاص و با حدود اعتباری و ماهيت ها و صورتی مرّكب و متشّكل از ُجزءصورت های 
قابل تميز از یكدیگر )و به نسبت، دارای نيروی هندسه مند ساختن و موجودیت  دادن یا پدیداری  بخشيدن به حقایق 
بسيط و پدیداری  بخشيدِن به آن ها در قالب اشياء صورت مند؛ و محسوس واقع گشتن برای حواس، و به تبع، قابل درك 
و فهم شدن توسط عقل«؛ و یعنی »توانا بودن بر إعماِل مدیریت و حاكميت بر هندسۀ رفتاری و آثار برجای مانده از ُجزء 

و ُكلِّ هریك از رفتارها«(.
ُمطابق با نظر مصطفوی )در مقام نقل از فرهنگ مقائيس اللغة(، »َقدر« یا به بيانی، »َقدر هرچيز یا شیء شناسا و 
معلوم برای عقل« در معنا عبارت است از: »مبلِغ آن چيز یا شی ء؛ و ُكنه یا نهایت یا حقيقت و بنياِد نهایی یا ذاتِی شیء«: 
»باالترین درجه و َحّدی كه هرچيز یا شیء، در نهایِت ُرشد و بلوغ  خود به آن خواهد رسيد، و از آغاز، به صورِت استعداد 
یا تواِن بالقوه، در ُكنِه ذات یا طبِع آن، و در مقاِم هم شكلی )یا بهتر بگویيم( آینه داری ذاِت حق، و از سوی »خداوند 
ُمقّدر علی ُكلِّ شیء« )آفریدگار یا اندازه گذارندۀ بر هرچيز در جهان مرّكب و متشّكل از اجزای اندازه مند و با صورت ها و 

توانایی های گونه به گونه( قرار داده شده است.« )مصطفوی 1368، 206(. 
2. 2. معناشناسی محّققانۀ حرف »د« از كلیدواژۀ سه حرفی »َقدر«

حرف »د« )دومين حرف و قلبِ ریشه واژۀ سه حرفی »َقَدَر«( بر همان مبنا )یعنی بر مبنای سخن بدیع علی)ع( در 
شرح ذات حروف الفبا( نماد اسم جامع »دنّو« یا »ُدنوَّ الُمخلِصين«، از اسم های فاعلی حضرِت اهلل، َربُّ  األرباب، آن 
پرورش دهندۀ به كمال آورنده، و دربردارندۀ معنا و مفهوم »نزدیك« و »نزدیك آورندۀ به خویش« و بلكه »نزدیك آورندۀ 
خالص ها )یا به اصطالح: خوددورنگهدارنده های از غير حّق و حقيقت( به خود )و به بيانی، بالفعل سازنده و حافِظ نسبِت 

وحدت منِد ذاتِشان به ذاِت حقّ  و حقيقت(« است.
ریشۀ دوحرفی »دنّو« )یعنی »دن« نيز كه ریشۀ دوحرفی كليدواژۀ »دنيا«ست(، ُمطابق با نظر حسام بيطار در إعجاز 

الکلمة فی القرآن الكریم، به معنای »ُقرب« یا »نزدیكی« است )بيطار 2005، 267(.  
2. 3. معناشناسی محّققانۀ حرف »ر« از كلیدواژۀ سه حرفی »َقدر«

حرف »ر« یا »راء« )سومين حرف و تعریف كنندۀ هدف و مقصد این ریشه واژۀ كليدی یعنی »َقَدَر«، بر مبنای سخن 
علی)ع(( نماد اسم جامِع »رئوف«، یا آن گونه كه ایشان می فرمایند: »رئوِف َرحيِم بِِعباده« است )بابویه 1361، 44(. 
)به معنی »َرِحم یا َرِحم گونۀ زنده، هوشمند، اراده مند و هميشه در فاعليِت َرحمت كنندگی و خيررسانی به اطفال جنين گونۀ 
كمال مطلق و عقل ُكّل؛ آن رفع ُكنندۀ هرگونه ضرر و اذیت از آفریدگاِن عقل مدار و البته جنين گونه و تحِت حمایت و 

تربيت خویش«( )بيطار 2005، 262(.6 
در كار فهم و درك كليدواژۀ »َقدر« یا »هندسه«، هر سه دسته معنای پيش اشاره را بایستی در نظر داشته، مورد توجه 
قرار داده و بر آن اساس، هندسۀ هرچيز )از جمله هندسۀ هندسه های مهندس یا اندازه گذار( را تعيين و اندازه بخشی نمود!
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در ضمن، جالب این است كه بدانيم ریشۀ دوحرفی »َرء« یا »َرأ« )از ریشۀ سه حرفی »رأف« از رأفت و حقِّ رئوِف 
بِِعباده(، از نظر معناشناسی، برابر است با »ارتفاع دادن یا رفعت  بخشيدِن در مقام و مرتبۀ وجودی و عملكردی، به چيزی 
پَست« )بيطار 2005، 269( و این یعنی آنكه »كار عظيم، تقدیر یا َقدرگذاری یا اندازه دهی، و به عبارتی، مهندسی یا 
هندسه بخشِی حقایِق بسيط یا ُكلّی و مجّرد چون عقل ها یا معانی و اصول پایه، فلذا فاقد شكل و صورِت خارجی، و 
صورت مند نمودن، و نشر ُپرتعداد و گونه به گونۀ آن ها، در قالِب َخلق، آفرینش، تقدیر )یا به بيانی، موجودیت  بخشيدن به 
آن ها در قالِب اشيای با هویت و خوانا، و مهم تر از همه، ُپرفایده، و از همه مهم تر، فّعال در وظيفۀ خدانهادۀ آینه داری 
حق، و پدیداری بخشيدن به صفات ُحسن و جمال و كمال آن محبوِب برترین در زمين« همان »رأفت« یا »ارتفاع 
دادن یا رفعت  بخشيدن به مواد و مصالح پایين مرتبه تر، و بخشيدن وقار و شكوه مندی به آن ها« می باشد. و مطابق با 
ر«، نسبت به »عقل مداراِن  سخن علی)ع(، »اُلگوی عالی نهاد« و »مربِّی كریممان«، »حضرت اهلل: آن ُمطلِق َقدِر ُمَقدِّ
عقل نماینده« یعنی »انسان های به حقيقت انسان«، »رئوف« به معنی »هماره رفعت بخشنده« است و »ایشان را در بستر 
همين عقل مداری و رفتار و آفرینش آثار دانش نهاد و عقل مدار، باال و باالتر برده، به خود نزدیك و به عبارتی هم سان، 
هم اخالق و همكار می گرداند«! خود خداوند نيز این معنا را در سخن پس اشاره از قرآن كریم، یادآوری مان می نماید: »ما 

لَُكْم ال تَْرُجوَن هلِلِ َوقاراً* َو َقْد َخلََقُكْم أَْطواراً« )نوح: 13 و 14(.
چرا شما ]انسان های مخلوِق خالق، یا به بيانی، هندسه مندهاِی مهندسی شده به دست ذات فّعال او )آن قدر 
ُمطلِق قدرها([ برای »اهلل« ]برای »آن ُمطلِق ِعلم و حكمت و حيات و توانایی و حق بينی و حق نيوشی و 
همواره اندر تكلُِّم به حّق و مبتنی بر حقيقت حقِّۀ خویش« و برای »تنها آفرینندۀ دانا و توانا و زیبای زیباآفرین 
ر اندازه گذارنده و صورتگِر صورت های گونه به گونۀ َقدرمند و زیبندۀ یكدگر«[ »وقار« ]یا  و حكيِم قدیر و ُمَقدِّ
»شُكوهمندی در عظمت و ساختار علمی و عملی و آثاری تماماً دانش نهاد و حكمت مدار«[ قائل نيستيد؟! 
درحالی كه شما آفریدگان را ]و قدر یا هندسۀ وجودی و استعدادی و عملكردی تان را در عين وحدت در ساختار 
عقالنی و علمی یكسان در نظام وجودی تان[ در اطوار ]و َقدرها و صورت ها و احوال هندسه مند و أشكاِل[ 

گوناگون آفریده ]و می آفریند[.
استاد حسن زاده آُملی در شرح »چيستی یا حقيقت نفس انسانی«، با اشاره به همين كالم خداوند می فرماید: »نفِس 
انسان )و نفِس هر جزء از انسان كبير، یا به عبارتی هر جزء از جهاِن موظف به آینه داری و پدیدارسازی و در جلوه گری 
آوردِن نوع به نوع و گونه به گونۀ جمال و كماِل آن محُبوِب معُبود(« را اطوار و شئونات وجودی و فاعلِی گوناگون است، 
تا آن درجه كه به لحاِظ مرتبۀ مثالی اش در عالم خيال، »تجّرِد برزخی« دارد و به لحاِظ مرتبۀ وجودی عقليه اش، »تجّرد 
تام« دارد، بلكه به لحاِظ مقاِم »وجود سایه وش یا ظل اللّهی«اش، »نفس یا حقيقت وجود الهی نهاِد هرچيز« را »مرتبه ای 
فوق تجّرد« است. در حقيقت، »نفس« یا »حقيقت وجود یا عقالنيِت الهی نهاد نوع انسان«، چه در ذات باشد و چه در 
صفات و افعال، »مثال تعّين بخشنده به اخالق و صفات باری یا آفرینندۀ خویش« است؛ تا جایی كه پيام آور خداوند در 

شرح حقيقت مقام علوی و ملكوتی نفس فرموده: »َو َمن َعَرَف نَفَسُهَ فَقد َعَرَف َربَُّه« )حسن زاده آُملی 1385، 169(.
باید هماره بدانيم و به این نكتۀ عظيم توجه داشته باشيم كه این دو كلمۀ كليدی »ليله« و »قدر« )دو ُركِن برپادارنده 
به حقيقت لیلة  القدر(، »آیه ها یا مثال ها و َمثل ها یا مثالينه ها«یی هستند كه »حقيقت یا حقایقی عقالنی« را در باطن 
خود دارند. بنابراین در مقام تالش برای برداشتن نخستين و اصلی ترین گام ضروری در فهم حقيقت لیلة  القدر باید بدانيم 
كه این دو كلمۀ كليدی )ليله و قدر( نيز مانند سایر كلمات قرآن، »آیه ها یا مثال ها و َمثل ها یا مثالينه ها«یی هستند كه 
»حقيقت یا حقایقی را در باطن یا ذاِت عقل نهاد یا خدانهاد خویش، دارند«، و برای درك و فهم حقيقت و سود جستن از 
حقایِق موجود اندر پِس پردۀ ظاهر، بایستی از »اعتبار« بهره گرفت؛ و »اعتبار« در لغت یعنی »عبرت  جستن، یا عبور یا 
ُگذِر تحليل گرانه و حقيقت جویانه و معرفت پویانه از ُگذرگاِه صورت و رسيدن به محتوای مغزمانند و فایده منِد معنا؛ ُگَذر از 
َعَرض به جوهر، از باطل به حق، یا از ظاهِر َمَثل گونه و نمادین به باطن اصيل و حقيقی )یعنی مقام حضور و قرار معنا 

و مغِز فایده مند(.
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ارزشمند و  باطن شناسی كنيم، به حقایقی بس  به بيانی  یا  را معناشناسی  بسياركليدی  این دو كلمۀ  اگر  خالصه، 
راه گشاینده می رسيم. مثاًل اینكه »ليل« هرچه كه باشد و هر معنایی كه در باطن خود داشته باشد، در واقع امر، عبارت 
است از »چيزی یا حقيقت یا معنایی كه در برابر یا در نقطۀ مقابل با نَهار« و »نَهار« )یا همان »روز، یا هنگام نورافشانی 
خورشيد و گاِه پيدایی چيزها«( »زمان«ی )یا »طولی مشخص، محدود به حدود و البته قاعده مند از زمان«( ا ست. 
»زمان«ی كه خورشيد عالم تاب بر فراز زمين و در ميان آسمانۀ آن می درخشد و به سبب نور و نورافشانی حركت مند 
و گردشی آن، موجودات »پدیداری« پيدا می كنند. موجوداتی كه در شب هم بودند و هستند، ولی به علِت نبودِن نور 
در شب، پدیداری نداشتند؛ لذا »ليل« در فراز آیۀ مورد بحث )یعنی لیلة  القدر( به معنای »حقيقتی است خزانه مانند و 
گنج گون« كه »در درون خود موجودات فراوان و گونه به گونه و ُپرتعداد، و حتی بی نهایتی دارد«، اما به علت نبودن یا عدم 
حضور و فعاليِت فاعلِی نوری مناسب در عرصۀ آن، این موجودات، صورت بُعدمند پيدا ننموده، به دید و دیده نمی آیند و 

پدیداری ندارند.
و درست وقتی كه »آن خورشيد یا حقيقِت نورّیۀ خورشيدگونه« طلوع می كند و »روز روشن و روشنگر، و خودپدیداِر 
پدیدارسازنده« )یا به اصطالح عرب زبان ها، »نَهار«( سرتاسر بستر هندسۀ محيطی یا سرزمينی ليل را در پردۀ نورانی ولی 
در عين حال، پوشش مانند و َرِحم گونه یا پرورش دهنده و زایشگر خود فرامی گيرد ]: »...، ُیْغِشی  اللَّیَل النَّهار، ...«: »...، 
آن روِز خاّص یا حقيقتِ  روزگونه«، »آن شِب خاص یا حقيقِت شب گونه« را می پوشاند )و در متِن َرِحم یا موجودیت 
َرِحم گونۀ خویش می گيرد(، ...7[ و در همان بستر محيطی )یعنی بستر محيطی یا سرزمينِی ليل( شكل می گيرد، در واقع 
»ليل« )یا همان »ظرف وجودی این موجودات ناپيدا در نظر«( توسط خورشيد نورافشان روز، نورافشانی و روشن می شود، 
و آن نُوِر نفوذكننده و َقدِر نورگونۀ َقدرگذارنده بر حقایِق بسيط و فاقد َقدر یا اندازه، یعنی موجوداِت الهی نهاد و خداگون، 
یا به بيانی، بر حقایِق بَسيطی كه در »ليل« قرار دارند، َقدر یا اندازه می نهد، و سبِب پيدایی شان در جهاِن خارج )یا عين 

یا صورت مندی تركيب گرا و محسوس واقع شونده( را فراهم می كند.

3. َقدر به معنی »هندسۀ زنده و فّعال« یا »اندازۀ فّعاِل فاعل در مفعوِل هم جنس با خود« یا 
»اندازۀ اندازه ُگذارنده بر حقایِق بسیط، فلذا نامحسوس و ناپیدا در نظر« است

به معنی »هندسۀ زنده و فّعال« یا »اندازۀ فاعل« یا »اندازۀ اندازه ُگذارنده بر حقایِق بسيط، و  و »َقدر« نيز مشخصاً 
نامحسوس و ناپيدا در نظر« و عبارت است از: »ِعين یا َچشم گونه یا چشمه گونۀ هندسه مند، و تعيُّن منِد تعيُّن بخشندۀ به 
حق یا حقایِق بسيط«. در واقع امر و در مقام فاعلی به شدت فّعال، »قدر« یا »هندسه« یا »اندازۀ اندازه گذارنده« یا »تعيُِّن 
تعيُّن بخشنده« عبارت است از: »ابزاری، وسيله ای، سببی یا َحّدی چشمه گونه و عاملی حدُگذار و اندازه دهنده به حقایقی 
بسيط، و بنابراین فاِقد هرگونه َحّد و اندازه و شكل و صورت«. »حقيقتی )در مقام مثال( سوراخ مانند، یا گذرگاه گونه و 
با هندسه ای خاص كه چون حقيقتی بسيط )یعنی: حقيقتی خالی از َحّد و اندازه و شكل و صورت( از درون آن بگذرد، 
از هندسۀ خاص و معلوِم آن تأثير پذیرفته، در نتيجه اندازه مند، َشكيل و صورت مند می گردد و پدیداری پيدا می كند و 

محسوس واقع می شود.
تحّقِق عينی )و البته مثالِی( این معنا را در كارخانۀ ذوب آهن بهتر می توانيم تجربه و درك كنيم؛ مثاًل چون آهِن 
ُمذاب )بی شكل و فاِقِد هرگونه هندسۀ شكلی و صورِت خاص، و به بيانی بدون  هویت و ناشناسا در بازار و ميدان كار( از 
درون این »چشم گون ها یا چشمه مانندهای با اسم و رسم« یا »عيوِن تعيُّن دهندۀ باهویت« )كه بعضاً به صورِت حروفی از 
زبانِ التين مانند o یا L یا □ یا U یا ͱ یا ɪ هستند( عبور داده می شود، آنچه بيرون می آید و نتيجه می شود، در حقيقت 
آهن آالت استوانه ای شكل )و لوله مانند(، دال گونه )به نام نبشی(  یا پروفيلی با مقطع مربع )به نام قوطی(، به صورت صليب 
)به نام سپری( یا ناودان گونه یا تيرآهن با مقطع ɪ شكل می گيرند، و موجودیت خاص و هویت مند می یابند. در حقيقت 
این »چشم گون ها یا چشمه مانندها« یا »عيوِن تعيُّن دهنده«، به آهِن ُمذاب و بی شكل »وجود« یا »موجودیت« می دهند؛ 

»موجودیِت تعيُّن مند« یا »پدیداری محُسوس برای حواس«.
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در سایر صنایع مانند ریخته گری، تزریِق پالستيك ُمذاب و تهيۀ قطعات پالستيكی یا كامپوزیتِی شكل مند، ُسفال گری، 
تَراش كاری و مهندسی قطعاِت ِگلی و چوبی و... صنایعی چون صنعت فّخاری و آجرپزی، و نيز گچ بری و  صنعِت 

سنگ تراشی و... و نجاری و...، همين معنا و فعل و فرایند، یا مشابه با آن، حاكم بوده، انجام شده، صورت می پذیرد. 
دیگر مثاِل ُمناسب برای این معنای كليدی، همان فعلی  است كه »انساِن خلیفة  اهلل یا ُخدانمایندۀ )خدانمایان كننده(«، 
یا روشن تر بگویيم »انساِن مهندس یا ُمَقّدر، یا به بيانی اندازه ُگذارندۀ بر بَسایِط عقالنی، و پدیداری بخشنده به ذاِت بَسيط 
یا ُمجّرد از حّد و اندازه و صورت، یا ناپدیداِر حّق«، در صنعت یا َفنِّ مهندسِی هندسۀ صوتی مخارج حروف و كلمه های 
تركيب مند در سخن و سخن وری )توسِط »عاقلۀ ناطقۀ قادره یا اندازه گذارنده«اش در محوطۀ حنجره و كاِم دهان )و 
ضمن استفاده و به كارگيری ماهيچه های فّعال در تارهای صوتی، زبان، گونه ها و لب ها و َفك و نيز ردیِف دندان های 
گونه به گونه( انجام داده، و هندسۀ محوطۀ كام را مرتّباً تغيير داده، در همان حال و هم زمان با این مهندسی و تغيير شكل 
و حالِت محوطۀ كام، هوای فاقد اكسيژن و نيز »فاقد َحّد و َقدر و صوت و شكل« را از »آن محوطۀ شكل مند«)ی كه 
»درست همانند با جعبۀ صوت در سازهای بادی عمل می نماید«( عبور داده و در بستر گذر دادِن آن هوای فاقد قدر یا 
هندسه و اندازه )لذا بی شكل و نامحسوس یا ناپيدا در نظر( از محوطۀ كاِم دهان، بر آن »َقدر یا اندازه و َحّد« نهاده، آن 
را صدادار كرده، در طول های مختلف، تقطيع و گونه به گونه نموده و آن اصوات گونه به گونه را در هندسه هایی تركيبی و 
تدبيری و تأليفی و تفصيلی و البته خاص و هدفمند، با یكدیگر تركيب كرده، »كلمه ها« را )یا همان »حمل كنندگاِن معنا 
از غيب به شهادت، و پدیدارسازندگان آن و آن ها در عالَِم شهادت یا عين و تعيُّن مندی« را( در قالب صورت منِد سخن و 
نظر، موجودیت و به بيانی پدیداری می دهد، و فرماِن خداوند فّعال در كار مهندسی زمين )یا ُتراب، یا عنصر بسيط و فاقِد 

هر َحّد و شكل، اما به شدت تربيت پذیر، قدربردار و... و مهندسی شونده و كمال یابنده( را گردن می نهد.

4. معناشناسی حرف »قاف« )ریشه واژۀ تک حرفی »َقدر« از »لیلة  القدر«( از منظر حدیث
آنچه تابه حال بدان اشاره شد، معنی ُكلِّی كليدی ترین ریشه ها یا ریشه واژه های عرب زبان ها در فرهنگ ادبی اسالم، یعنی 

»قرآن كریم«، »َقدر« و »تقدیر« است و می توانيم این معناشناسی را كمی  دقيق تر مورد توجه قرار داد.
یا  اندازه ها  یا  ابعاد  تمامی  و  است  وسيع  بسيار  بسيار  َقدر«  عملكردی  و  وجودی  معناشناسی،  حوزۀ  یا  »گستره 
هندسه های مطرح در تمامی افق ها و مراتب هستی )و از جمله زمين و عالم ماّده( را در بر می گيرد؛ به عبارتی، در همۀ 
موضوعات مطرح در بحِث ایجاد و آفرینش و پرورش )یا َفرورِش( موجوداِت صورت منِد علمی و عينی )یا معنوی و 
ر« یا »هندسه های مهندس« یا »اندازه های اندازه بخشنده«ای گونه به گونه  ماّدی( و دارای هویت خاص، »َقدرهای ُمَقدِّ
و مختلف یا ازهم نتيجه شونده داریم و همين »اندازه های اندازه بخشندۀ« )یا هندسه های مهندِس( مختلف و گونه به گونه 
هستند كه به آن حقایق معنوی بسيط رازگونه و مستتر یا القاشونده در نهاِد عاقلۀ انسان و آدميت او، »اندازه« می دهند، 
»تعيُّن« می دهند، آن ها را به حدود خاص و هندسه های شكل مند و شناسای عاقله ها و مورد نظر ایشان متعيِّن می كنند، 
به آن ها عينيت می دهند و »آن ها« )یعنی »آن حقایِق معنوی بسيط یا رازگونه و مستتر یا القاشونده در نهاِد عاقلۀ 
ر، تعيُّن مند شده، موجودیت یا پدیداری  انسان«( به این وسيله و در بستر فاعليت هوشمندانه و اراده مند َقدر یا اقدار ُمَقدِّ

پيدا می كنند و محسوِس حواس ما قرار می گيرند.
و اینجا )و در مقام شاهدی گویا و ُپشتبانی محكم اساس در تأیيد این معنا( حدیثی یا سخنی بدیع و گران سنگ از 
حضرت صادق)ع( به كمك ما می آید. در واقع، این سخن گران سنگ از امام)ع( این دو كلمۀ َمَثل گونه یا آیه مانند الهی 

مورد بحث )یعنی »ليله«  و »َقدر«( را برای ما شرح و تفسير می فرماید. و خالصۀ آن سخن گران سنگ اینكه:
در حقيقِت امر، ُمراد از »ليله« )در »لیلة  الَقدر«( نيست مگر »قلِب انسان«، یا به عبارتی »اندیشۀ زنده و جنين گونۀ 
روزی خوارنده و متحول شونده، و دائماً در تفكر، یا پيوسته در حال معراج و رجوع یا مراجعۀ حقيقت جویانه و حق طلبانه به 
ِر ُكلِّ َقَدر، عقل ُكّل، ُمطلَِق نُوِر پدیداری بخشنده  حيم، آن َقدُر األقدار و ُمَقدِّ َرِحِم تغذیه كنندۀ خویش، حضرِت َرحماِن الرَّ

به آسمان ها و زمين، اهلل تبارك و تعالی و اهلل ُكلِّ یوٍم ُهَو فی شأٍن غير شأن«.
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جنين گونۀ  و  تفكر  در  دائماً  زندۀ  »اندیشۀ  به عبارتی  یا  انسانی«،  »قلِب  آن  بحث،  مورد  شریِف  حدیِث  در  البته 
روزی خوارنده از َرِحِم حضرِت َرحمان و دائماً اندر تحول و افزون شونده« را »قلب امُّ  االئمه یا اندیشۀ مادر و كوثر هستی، 
یعنی اندیشۀ جوهرگوِن حضرت زهرا)س( دانسته. ولی باید بدانيم كه این تخصيص ِمصداقِی حضرت)ع( نسبت به شأِن 
قلِب قدسی نهاد ایشان )یعنی قلِب حضرت زهرا)س( هرگز به معنی آن نيست و نمی تواند باشد كه: این شأن برای دل 
یا قلب زنده و َسليم یا هماره اندر سالم جویی و سالم محوری و سالمت و تماميِت رسول خدا و ولّی  اهلل اعظم و سایر 
انبيا و اوليا و اوصيا و مؤمنين الهی )و بلكه هر انساِن به حقيقت انسان( نباشد. چراكه دو حدیث شریف پس اشاره یعنی 
»حدیث قدسی مشهور به َكنِز مخفی« از پيام آور خداوند)ص( و »فرمایش بَدیع و گران سنگ از امام علی)ع(«، ُپشتبان 

و مؤید بر این ادعاست:
»زمين و آسماِن من«، »گنجایِش َمن« ]یعنی »ُگنجایِش َمِن ُمطلِق عقل و علم و حيات و قدرت و اراده و 
حق بينی و حق شناسی و ُمدام اندر تكُلِّم به حّق، یعنی اهللِ تبارك و تعالی، یا به بيانی دائماً اندر توسعه و افزونی 
و عالی تر شدن در ظهور و صفات و افعال و آثار«( را ندارد، و »قلب« )یا به بيانی »اندیشۀ زنده و حق پویندۀ( 
بندۀ باایمان )یعنی انسان محّقق و به حقيقت رسيده و درآمده و آرام گرفته در امِن امنيت بخشندۀ دانش و حكمت 

و قدرت و حيات مطلق و فراگيرندۀ الهی( گنجایِش فراگيرِی َمن را دارد.8 
آیا )ای انسان( گمان می كنی كه تو تنها همين ِجرم كوچك ماّدی یا كالبدمند هستی، و حال آنكه جهاِن اكَبر 
]یعنی ملُكوِت اعلی و دانِش برتر زنده و َجهاِن جهان های مختلف و مرتبه مند )كه بزرگ ترین و فراگيرنده ترین 
است([ در درون تو پيچيده شده )و تو ای انسان، ای خليفۀ ُخدا یا خدانمایندۀ خدانمایان كننده، ای َمحِمِل َحمِل 

عالَِم اكبر، به مراتب از آن بزرگ تر می باشی(.9
آری، آری! ُمراد از »ليله« همان »قلب یا اندیشۀ زنده و هماره اندر تقلّب یا پویندگی و تحول و رشد و بلوِغ 

ُمطلِق نوع انسان« است.
آری عزیزان، با عنایت به مطالب پيش اشاره )و از جمله این دو حدیث شریِف پيش اشاره( و نيز )از همه مهم تر( با 
توجه به ترجمۀ مشروح و مورد اشاره در پاورقی از آیۀ كریمۀ »...، َو اْعلَُموا: أَنَّ اهللَ یُحوُل بَیَن الَْمْرِء َو َقلْبِِه َو أَنَُّه 
إِلَیِه ُتْحَشُروَن«10 و با توجه به بسياری آیات و احادیث دیگر، كه به سبب پرهيز از طوالنی  شدن كالم، از یادآوری آن ها 
می گذریم( البته ُمراد از »ليله« همان »قلب یا اندیشۀ زنده و هماره اندر تقلّب یا پویندگی و تحول و رشد و بلوِغ ُمطلِق 
نوع انسان« است و »قلب مادر انسان، مادر انسان یا انسان های كامل، امُّ  األئمه« نيز همان »منشأ و اصِل قلب یا همان 

اندیشۀ زنده و پيوسته اندر رشد و دگرگونی بنی نوع انسان« بوده و هست.
همان  گونه كه پيش تر نيز بدان اشاره شد، حضرت صادق)ع( مصداق كلمۀ دوم مورد بحث )در فراز آیۀ »لیلة  الَقدر«( 
یعنی »الَقدر«، یا به عبارتی دقيق تر، »آن ُمطلِق هر قدر یا هندسه و َحّد و تعّين یا اندازۀ معروف و شناسای عاقلۀ همگان« 
را نيز »اهلل« تعریف می كنند. همان گونه كه پيش تر )و در هندسه ای اشاره وار( آن را بيان داشتيم، امام)ع( در تفسير آیۀ 

ة الَْقْدِر« از سورۀ مباركۀ قدر می فرماید:
َ
یل
َ
»إِنَّا أَنَْزلْناُه ِفی ل

منظور از »ليله«، »حقيقِت انسانی یا عقالنی فاطمه)ع(« و منظور از »القدر«، همان »اهلل تبارك و تعالی« ]»آن 
ُمطلَِق ِعلم و عقل و َقدر و قدرِت َقدرنهاد و هندسه یا تعّيِن زنده و فّعال و عينيت بخشندۀ دائماً اندر گسترش و 
افزونی و تعالِی َمرتَبی«( است )»آن ُمطلِق دانایی و توانایی دانش بُنيان«، »آن ُمطلَِق َقدر و تعيُِّن تعيُّن بخشنده 
و اندازۀ اندازه گذارندۀ بر جلوه های نورانی و جاری در سراسر هستِی دانش نهاد، و وجودبخشنده )و پدیداری دهندۀ 
به ُجزء و ُكلِّ موجوداِت فّعال در هستی«([، پس هركه »فاطمه« را به حقيقت )یعنی به حقيقِت واقع در ملكوِت 
عقِل الهی نهادش( بشناسد، »لیلة القدر« را درك كرده است، و همانا او را »فاطمه« ناميدند چون »مردمان از 

كسب معرفت واقعی نسبت به مقام وی عاجزند«.11
ُمراد از »فاطمه« یا »كلمۀ عاليۀ قدسّيه یا الهيۀ بالذات بریده شده و دورداشته شدۀ از خطا و اشتباه و از آتِش سوزان 
هم جنس با خویش« البته »حقيقت عقِل علوی نهاد او« یعنی همان »صادِر اول، موجود برتر و اول مخلوق جداناشده از 
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ذات« است؛ به عبارت دیگر )و آن گونه كه در فكر و ذهن و عاقلۀ َجّوال و البته بالذات، هندسه شناس و مهندِس این جانب 
كمترین شما عزیزان مخاطب می گذرد( گو اینكه مراد از »فاطمه« در این سخن بدیع و گران سنگ شریف )»آن حقيقتی 
كه عموم انسان ها از كسب و رسيدن به معرفت واقعی نسبت به حقيقت وجودی و مقام ملكوتی وی عاجزند«(، نه فقط 
صورت ِمصداقی آن، كه در كالبد دختر پيام آور آخرزمان ظهور و بروز یافته، بلكه همان »موجود برتر و اول مخلوق 
جداناشده از ذات، و دربردارندۀ ذات، در مقام جوهر و عقِل عاقلۀ خویش« و همان »کلمة  الُعليا یا عاليۀ قدسّيه یا الهيۀ 
بالذات بریده شده و دورداشته شده از خطا و اشتباه و مصون و محفوظ از آتشی سوزان از همين جنس یعنی عقل و دانش 
و البته شيطانی« است، و هم بدان جهت آن را »فاطمه« )»َفَطَم َعِن الّنار« یا »دورداشته شدۀ از آتش«( ناميده اند و 
این همان »نفِس مادرگونه و َرِحم وار یا نطفه پذیرنده و نطفه پرورندۀ ناطقۀ ُكليۀ انسانی، و نفِس مادِر جمع نفوس نوع 
انسان و عاقلۀ َرِحم گونه و زایای انسان ها در صورتگری و آفرینش صورت هایی دانش نهاد یا خداگونه و ُصورهایی گویا 

و فریادكننده و َعلَنی سازندۀ حقيقت یعنی عاقلۀ ناطقۀ مجّهز به تخيُِّل ایشان« است.
و می دانيم كه »اهلل« یا »َقدُر األقداِر شهيِد شاهد و حاضِر حاِكم بر ُكرسی و َعرِش عاقلۀ جزء و ُكلِّ موجودات، و از 
جمله بر عاقلۀ قدسی نهاد انسانی هر فرد مهندس، هنرمند یا صنعتگر« همان »اسِم اعظم« و همان »اسِم جامِع بالذات 
اندر وحدت و تقسيم ناپذیرنده، و در عين حال دربردارندۀ سایر اسم ها، یا به عبارت علمی اش، دربردارندۀ تمامی عقل های 
برتر و َقدرها یا هندسه های زنده و مهندس یا اندازه ها و معيارهای اندازه گذار و تعيُّن بخشنده به حقيقِت ُمطلقاً بسيِط حّق 
عّزوجل« است. ]و پيش تر هم خدمت شما مخاطبان محترم و حقيقت جو عرض كردیم كه صورت اصلی و اوليۀ »اسم« 
همان »ُسُمو« و به معنی »وجود برتر«، »حقيقِت وجودی برتر«، یا همان »عقل و َعدل و سالم و خير و... یا ِعلِم زنده و 
فّعالی كه هنوز تَعيُِّن خاص و محدود به حدوِد ماّدی و صورِت كالبدی پيدا نكرده«. و اما »خود، ميزاِن عمل و سبب و یا 
ر یا هندسۀ مهندس و اندازه ُگذارندۀ الزم برای تعيُّن مندشدن هرچيز یا حقيقِت بسيطی«  عامِل مهندسی، و بلكه َقدِر ُمَقدِّ
است و الزم برای نزول یا متناسب  شدِن مرتبه به مرتبه، و نهایتاً قرار یافتن و فّعال  شدِن آن حقيقِت ُمطلقاً بسيط در مراتب 

ك یا مرتبه مند[. فروتر هستی مخروط گونۀ بالذات وحدت مند و تقسيم ناپذیرنده، و در عين حال ُمَشكَّ
آری، »ليلۀ َقدر« یعنی »دل یا قلب یا اندیشۀ زنده و حق پویندۀ هر انسان متفكر و عامل الهی فّعال و مسئول در 
ر«؛ و »آن ُمطلَِق َقدر، آن َقدِر خاص و معروف و مطلوب و مورد نياز تمامی عقل ها یا  پدیدارسازی َقدر یا قدرهای ُمَقدِّ
ر؛ آن ُمطلِق هندسۀ مهندس؛ آن ُمطلِق اندازۀ اندازه گذارنده یا ُمطلِق ِعلِم صورتگر  اهلل«، و یعنی »آن ُمطلِق َقدِر ُمَقدِّ

و َعلَم ساز؛ و آن ُمطلِق دانش و حكمت و حيات و قدرت و ارادۀ دانش نهاد در حق بينی و حق نيوشی و تكلُِّم به حق«.
بنابراین اگر ما »اهلل یا همان ُمطلِق ِعلم و...« را همان »ُمطلِق عقل، همان ُمطلِق ِعلم و ُمطلِق َقدر یا َقدِر ُمطلِق 
همۀ َقدرها و دربردارندۀ یكجای آن ها، یا ِعلِم جامع و دربردارندۀ همۀ عقل ها و ِعلم ها« بگيریم، در مقام َمَثل، »قلب و 
نفس ناطقۀ انسانی« می تواند در قالِب یك درخت یا درخت واره ای ُمتصّور گردد كه اصل و اساس و برگ و بََرش، همه 
و همه، از یك جنس واحد، یعنی علم و عقِل بالذات الهی نهاد، و بالذات غيرقابل تقسيم به انواع و افراد است! به بيانی، 
آن را تنۀ واحدی است كه ریشه ها یا اصولی در وحدت و رسوخ كننده در جان نهرهای پَرمحتوا و لبریز از علوم ملكوتی 
و پيوسته جاری در غيب دارد، و در عالَم یا جهان خارج، او را شاخه هایی است بسيار متعدد و گوناگون، و انتشاریابنده 
در جميع جهات، و برگ هایی بسيار بسيار ُپرتعدادتر، به تعداِد افراد عقل مدار از بنی نوِع انسان، و بلكه بی نهایت، كه كاِر 
مالقات دادِن شيرۀ بسيط، یا به اصطالح خام و بی شكل، با انوار تربيت گر و كارسازی كنندۀ خورشيد، و حمل یا پرورش یا 
فرآوری و تبدیل آن به شيرۀ پرورده )و قابل استفاده در سازوكار وجودی و عملكردی و غنچه ها، شكوفه ها و ميوه های 

در حال رشد( را بر عهده دارند.

نتیجه 
در واقع امر و به عبارتی دقيق تر، »قلِب انسان« یا »اندیشۀ زنده و عاقلۀ حق پویندۀ انساِن ناطق به دانش و منطق و عقِل 
الهی نهاد )و دائماً اندر تحول و توسعه و افزونی و تعالِی َمرتَبی( و ُموّظف به ُشكِر نعمِت عقل و دانش و دِل عاشق پيشه 
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و زیباشناِس زیباآفرین« )یا به بيانی »وظيفه مند در معماری و آبادان نمودِن زميِن آیينه وار، و آیين داری حق و آینه دارِی 
صفاِت ُحسِن الهی و پدیدارسازی بایسته و هرچه شایسته تِر او در ارزش هایی چون ِعلم و حكمت و جمال و كمال، و 
وحدِت در كثرت، و سالم و سالمت محوری، و تعاُمِل متكامِل فيمابيِن اشياء و أنحاء وجود، و مسئول برقرار داشتِن َعدل 
و احسان و اكرام و...( در زميِن صورت مندی های بی نهایت گونه به گونه و ُپرتعداد«، بالذات، عبارت است از: »ظرف گونه ای 
زنده و هوشمند و حمل كننده، و ماننده به َرِحمی رحمت كننده و پرورش دهنده و زاینده«، و به بيانی عبارت است از: 
»مزرعه مانند یا باغ گونه ای كه در متِن زمين یا زمينۀ مبارك یا بركت بخشندۀ آن، َحّبه یا دانۀ اهلل نهاِد دل قرار گرفته 
و »َحّبه یا دانۀ  دل« )همان گونه كه پيش تر و از زبان امام علی)ع( به آن اشاره كردیم( در باطن یا مغز خود، »ِسّر اهلل 
اكبر، فاطمه، یعنی علِم زایا و دائم اندر افزایش و توسعه، و صدالبته خاّلِق الهی« را داراست )یعنی »عقل و علم و دانِش 
بسته دل یا رمزگونه یا نطفه مانند، دانه مانند یا بالقوه و البته الهی نهاد« و »محّل جمِع جمعيت یافته و دروحدت آمدۀ همۀ 
َقدرهای ُمَقّدر یا مهندس، یا به بيانی اسم ها یا عقل ها و صفاِت دانش نهاد زنده و فّعال و مدیر و مدبّر الهی«؛ »ِسّر عظيم 

و بلكه اعظم«ی كه در آغازین لحظۀ  آفرینش انسان، او را داده شده و »سبب آفرینش انسان« بوده است.
از طرف دیگر )و مبتنی بر بيان حدیث قدسی: »َقلُب الُمؤِمُن َعرُش الرَّحمن«( »قلب یا اندیشۀ زنده و فّعال هر 
شخص مهندس معمار و صنعت كار یا عقل مدار یا مؤمن« همان »تختگاه حاكميِت خداوندگار )حضرِت رحمان و رحيم(، 
یا به بيانی، عقل و دانِش َرِحم گونه، و بنابراین شكوفاسازنده و توسعه بخشندۀ پرورش دهنده و به كمال آرنده« بوده؛ و نيز 
ْحمُن َعلَی الَْعْرِش اْستَوی« [، »آن خداونِد  بر اساس بيان مستقيم خود خداوند ]در آیۀ پنجم از سورۀ شریفۀ طه: »الرَّ
َرحمان )یا َرِحم گونه و شكوفاسازندۀ توسعه بخشندۀ پرورش دهنده و به كمال آرنده( بر عرش یا تختگاه حاكميِت مربوط 
به خود )یعنی »قلِب تپنده یا اندیشۀ زنده و فّعال، و تحول پذیرندۀ بالنده، و به بلوغ رسيدۀ شخص عقل مدار یا مؤمن«( 

قرار دارد )نك: حسن زاده آملی 1378(.
بنابراین در مقام سخن پایانی این مقال شتاب زده، بر اساس آیات و احادیث پيش اشاره، و نيز بر مبنای این سخِن 
َو  الَْمْرِء  بَیَن  یُحوُل  أَنَّ اهللَ  اْعلَُموا:  َو  آَمنُوا...،  الَّذیَن  أَیَها  آیۀ شریفۀ »یا  عظيم القدِر حضرِت حّق عّزوجل در فراز 
قَلْبِه، ...« )انفال: 24( و سخن بدیع و ُقدسی نهاِد همو در فراز »لَْم یَسْعنِی َسَمایی َو اَل أَْرِضی، َو َوِسَعنِی َقلُْب َعْبِدی 
الُْمْؤِمن«12 می خواهيم بگویيم كه »الَقدر« در فراز آیۀ »لیلة  الَقدر«، عبارت است از: همان »ُمطلَِق هندسه و جامِع جمِع 
در وحدِت تمامی هندسه های مهندس و اندازه گذارنده بر ِعلِم عالِم، و فاعل به ِعلِم كتاب و به علِم تركيِب اسم ها یا 
عقل ها یا َقدرها یا جواهِر عقالنِی علوم مختلف«، و اینكه این همه همان »خداوندگاِر بالذات عليِم حكيم و بالذات ِعالِِم 
صانع یا هنرآفرین« است كه بر تخت عاقلۀ او تكيه دارد، و »تمامی اسم ها و عوامل اجرایی یا عقول و عيون و قدرها یا 
هندسه هاِی تعيُّن بخشنده و حق گون آفرینندۀ خود و خویشتن خود« را به »جانشين خود و بلكه به مقام تمّثل یا صورت 
مثالی خود در زمين« یعنی »آدم«، یا به عبارتی به »حقيقِت انسان و انسانيِت بنی نوِع بشر« آموخته و »آدميِت انسان«، 
بدان واسطه، ُمَتحقِّق شده و به سبِب همان »تعليِم علم و حكمت و قدرت و ارادِت دانش نهاد، و دانِش قرائت یا تجميع 
و تركيب اجزا و اشيای مبتنی بر اسم ها یا عقل های مستتر در اسم اعظِم اهلل تبارك و تعالی، »مقاِم خلیفة  اللّهی یا 
جانشينِی ِعلمی  َعَملی و اخالقیـ  فاعلی اهلل تبارك و تعالی« را پيدا و كسب كرده است. و »نمایندگی یا مظهریِت اهلل 
یعنی نمایان كنندگِی صفاِت علمی ـ عملِی آن ُمطلِق َقدر: آن ُمطلِق ِعلم و حيات و قدرت و... و جامع جمع در وحدت 

تمامی علوم« را عينيت می بخشد.

پی نوشت ها
1. به رغم تالش بسيار مؤلف در اختصارگرایی و خالصه نویسی، و به بيانی به علت طوالنی بودن بحث و مطالب مربوط، پاسخ به 
دو پرسش اصلی و مهم زیر كه در امتداد پرسش های پژوهش هستند )یعنی معّرفی برخی اصول و قوانين قابل به استخراج از این 

حوزه از دانش و معرفت اسالمی(، به مقاله ای دیگر موكول می شود:
الف. چگونه می توان »هندسۀ الهی نهاد حاضر و فّعال در طبيعت قدسی، هنر و صنعت طبيعت محور، و از همه مهم تر، فطرت 
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یا طبيعِت عاقلۀ  حق نهاد انسان« را بازشناخت؟
ب. نمونۀ هندسه های مطرح یا ُمستتر از این هندسۀ ُمطلق و جامع، و اصوِل كاربُردی سالم، سالم محور و سالمت آفرین قابل 
تحصيل از آن كدام اند و چگونه می توان به آن ها دست یافت و از آن ها در مهندسی هندسۀ صوری و ساختمانی هر اثر هنری، صنعتی، 

معماری و سالم، و بلكه شكست ناپذیر و امنيت آور ساختمان امروز شهرها و انواع ابنيۀ مطرح در آن ها، بهره و بلكه بهره ها گرفت؟
2. و این درست همان عملی  است كه یهود بر سر توره )كتاب الهی نازل شده در لیلة  القدر خودشان( آوردند. آری، ایشان نيز آن گونه 
كه قرآن اشاره دارد، حقيقِت توره یا تورات را و مفاهيم و معانی قابل فهم از آیات آن را تغيير دادند و پاره پاره اش كردند )ُجزءُجزء 
و بخش بخشش نمودند، پس آن ُجزء یا بخش یا پاره ای را كه به سود خود و منفعت های بيش خواهانه شان بود، گرفته، تحریفش 
نمودند، صورتش را تغيير داده، در ميدان آوردند و در آن به بحث نشستند و آن را دستاویزی كردند برای اّخاذی از مردم، و دیگر 
بخش ها و جزء ها را چون برای دنيایشان بهره ای نداشت، واگذارده، پنهان داشتند(. توجه كنيد ]انعام: 91[: »َو ما َقَدُروا اهللَ َحقَّ 
َقْدِرِه إِْذ قالُوا ما أَنَْزَل اهللُ َعلی  بََشٍر ِمْن َشی ٍء ُقْل َمْن أَنَْزَل الِْكتاَب الَّذی جاَء بِِه ُموسی  نُوراً َو ُهدًی لِلنَّاِس تَْجَعلُونَُه َقراطیَس ُتبُْدونَها 

َو ُتْخُفونَ  َكثیراً َو ُعلِّْمتُْم ما لَْم تَْعلَُموا أَنْتُْم َو ال آباُؤُكْم ُقِل اهللُ ُثمَّ َذْرُهْم فی  َخْوِضِهْم یلَْعبُوَن.«
و آنگاه كه  ]یهودیان [ گفتند: »خدا ]اهلل، آن ُمطلِق ِعلم و دانش و حيات و قدرت و ارادۀ دانش نهاد، و یگانه عقل حاضر و فّعال 
و مدیر و مدبّر در عاقلۀ جزء و كّل هستی[ چيزی بر بشری نازل نكرده«، بزرگی قدِر خدا ]و گسترۀ فراگير هندسۀ حكومت آن 
مطلق عقل و علم و دانش و حيات و حق نيوشی و حق بينی و حق گویی[ را چنان كه باید نشناختند. بگو: »چه كسی آن كتابی را 
كه موسی آورده است نازل كرده؟ ]همان كتابی كه [ برای بنی نوع انسان ها روشنایی و رهنمودی  هدایتگر است، ]و[ آن را به صورت 
طومارها ]و اسناد تحریف شده و مناسب برای اّخاذی درآمدهای شخصی تان[ درمی آورید. ]آنچه را[ از آن  ]می خواهيد[ آشكار نموده 
و بسياری را پنهان می كنيد، در صورتی كه چيزی كه نه شما می دانستيد و نه پدرانتان، ]به وسيلۀ آن [ به شما آموخته شد.« بگو: 
»اهلل ]آن یگانه عقل مدیر و مدبّر و حاضر شهيد و شاهد فّعال در عاقلۀ همگان، همه را فرستاده [«؛ آنگاه بگذار تا در ژرفای  ]باطل [ 

خود به بازی  ]سرگرم [ شوند.
3. پيام آور خدا)ص( به نقل از جابر در بابویه قّمی 1377، ج. 1 .

4. اشاره به سخن بدیع و شریف قدسی پس اشاره )پاسخ خداوند به داووِد پيامبر)ع(( كه از او سؤال كرد: »إلهی لِماذا خلقت الخلق« 
)خداوندا برای چه و با چه هدفی، جهاِن آفرینش و آفریدگاِن حاضر و فّعاِل در آن را خلق كردی؟( و خداوند، در مقام پاسخ به 
الَْخلْق لَِكْی اُْعَرف«: گنج گونه ای بودم مخفی از نظر، پس  لَْم اُْعَرف، َفأْحَبْبُت أْن اُْعَرف، َفَخلَْقُت  َمْخفياً  او فرمود: »ُكْنُت َكْنزاً 
محبتم بر امر »شناسا بودن خویش« قرار گرفت. پس )در مقام پاسخ به محبتم به شناسا بودن خویش(، »خلق« )یعنی هندسه و 

هندسه مندسازی را برای تغيير حال و تعّين مند ساختن اخالق و صفات خویش( را آفریدم تا شناسا شوم.
* حسن زاده آُملی )در مقام نقل سخنی بدیع و قدسی از نَسفی در كتاب مقصد أقصی در »شرح هدف و مقصد اقصای آفرینش 
هستی«( می گوید: داوود پيامبر)ع( در مقام طرح سؤالی معرفت جویانه، خداوندگار و تعليم دهندۀ خویش را گفت: »إلهی لماذا َخلَقَت 
الَخلق؟ قال: ُكنُت  َكنزاً َمخفياً َفأحببُت أن اُعَرف، َفَخلَقُت...« )نك: حسن زاده آملی 1378، 23؛ همچنين حسينی همدانی نجفی 

1363، ج. 1: 239( .
5. مصطفوی كليدواژۀ بُنيادیِن »خلق« را )در نقل محّققانۀ خود از فرهنگ های معتبر( به معنی »تقدیر« یا به عبارتی، هندسه مندسازی 
حقيقتی بسيط و ایجاد یا پدیدارسازی حقيقت باطنی هر شی ء بر كيفيت مخصوص و به تناسب آنچه ارادۀ دانش نهاد، حكيمانه 
و خير )یا فایده رساننده( و َرحمت كننده )یا پرورش دهندۀ به كمال آورندۀ ( آن خالق یا ُمَقّدِر )و به بيان روشن تر، آن اندازه گذارنده و 

تعيُّن بخشندۀ بر ذات بسيط خویش(، ایجاد آن را واجب دانسته و می داند )نك: مصطفوی 1368، 113(. 
حسين  بن  محمد راغب اصفهانی نيز حقيقت این ریشه واژه )یعنی »خلق«( را عبارت می داند از: »اندازه گيری و اندازه دهی، و 
تدبير و ایجاد نظم مستقيم و استوار در امور.« ایشان همچنين این ریشه واژه را به معنی »نوآفرینی و ایجاد چيزی بدون اینكه آن چيز 
سابقۀ وجودی داشته باشد« و »ایجاد چيزی كه حتی روِش ایجاد آن نيز كاماًل نو و بدیع یا بدون نمونه است« آورده؛ كه البته بنا 
بر تحقيق اینجانب، همان معنای نخستين صحيح است و معانی دیگر و از جمله معانی مورد نظر راغب را بایستی »معانی مصداقی 

كليدواژه« در حساب آورد )نك: راغب اصفهانی 1374، ج. 1: 633(. 
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6. جالب این است كه بدانيم ریشۀ دوحرفی »َرء« یا »َرأ« )از ریشۀ سه حرفی »رأف« یعنی اصل یا ریشۀ واژۀ »رأفت« و »رئوف« 
در »حقِّ رئوٌف بعباده«(، از نظر معناشناسی، برابر است با »ارتفاع دادن یا رفعت  بخشيدن به چيزی پَست« )بيطار 2005، 269(. 

7. نك: رعد: 3: »َو ُهَو الَّذی َمدَّ اْلَْرَض َو َجَعَل فیها َرواِسی َو أَنْهاراً َو ِمْن ُكلِّ الثََّمراِت َجَعَل فیها َزْوَجیِن اثْنَیِن یْغِشی  اللَّیَل النَّهاَر إِنَّ 
ُرون «: و اوست كسی كه »آن زمين« ]»آن جوهرۀ نقطه گون و اول یا ذّرۀ بُنيادین عالَِم جسمانی« را )در  فی  ذلَِک َلیاٍت لَِقْوٍم یتََفكَّ
حركتی دورانی، در جهات مختلف( كشيد و از آن، »بُنياد بُنيادُگذارندۀ ساختمان ُكرۀ خاكی« )یعنی »ابر الكترونی«( را شكل داد؛ یا 
»آن حقيقِت دانش نهاد و هوشمند ذّره وار و بُنيادگذار نفِس زمين گونۀ انسانی، و مقام حمِل نطفۀ عقل و علم الهی و عامِل پيداسازی 
غيب، و در پدیداری آمدِن اخالق و صفات علمی و عملی حقِّ پنهان در آن در صورت های متعدد حق نمایان كننده«[ را »امتداد 
داد« ]و در جميِع جهت ها آن را كشيد و گسترانيد، و از همان جنس خود، در آن[ »كوه ها« را ]»سرزمين های افراشته قامت« یا »آن 
انسان های عالی رتبه و صاحب عاقله های برتر، و سر در َفلَِك ِعلم و معرفت كشيده، آن نفس های قامت افراشته و دارای ثبات، یعنی 
پيام آوراِن صاحب دل و دارای اندیشه های كوه مانند، و بهره گيرنده های مستقيم و بالفصل از رحمت های فرودآینده از آسماِن دانش 
و حكمت و جاری در َفلَِك ِعلم و معرفت« را و »آن حقایِق علمِی كوه مانند و ریشه مند در ذاِت حق« را و »آن اسم ها یا عقل ها و 
یا َقدرهای عاليه و اعياِن ثابته« را[ و »رودها« ]یا »رودگونه ها«، »جریان های انسانی یا علمِی جوشان و جاری از متِن كوثرها یا 
چشمه های زایای حقایِق انسانی« یا »حقایِق علمی اندر جریان و َسيالِن ُمدام و متتابع، و حاصل آینده از فيضاِن َرحمِت حق، یا از 
فيوضاِت َرحمانِی نشئت گيرنده و جاری شونده از آن را كه در مقام تدافع و با قّوت و نيرو در مجاری  مربوط به خود در جریان اند، و 
هرچيز را زندگی و دوام و بقا می بخشند«[ در آن برنهاد و »از هرگونه از گونه های مختلف و پرتعداد ميوه ها« ]یا »ميوه گونه هایی 
مانند اشيا و مصنوعات علمی و فرهنگی، چون آثار علمی و ادبی و هنری و ابنيۀ معمارانه )یعنی ميوه های حاصل آینده و نتيجه شونده 
از علوم و نظریه های علمی و فناوری ها(«[ در آن، ُجفت ُجفت ]و در رابطه ای زوج گونه یا اندر تضاد، و به عبارتی، شناساسازندۀ یكدگر[ 
قرار داد. »آن شِب بخصوص« ]یا »آن قلب و دل یا عاقلۀ شب گوِن حاوِی بی نهایت موجوداِت بسيط یا فاقد هندسه و پنهان مانده«[ 
را با »آن روز« ]یا »آن حقيقِت روزگونه«؛ »آن وجوِد نورگونه و فّعال در نفوذ در دل بسيط شب و هندسه مند سازنده و پيداآورندۀ 
موجوداِت بسيِط پنهان مانده در ظرف«[ می پوشاند ]و در این پوشش گونۀ از جنس نور دانش و معرفت و مهندسی، حقایِق بسيط 
و مجّرد از اندازه، ناپيدا از نظر و پنهان مانده در متن عاقلۀ شب گون را هندسه و صورِت هندسه مند و پيدایی و موجودیتی عينی و 
خارجی یا كالبدمند و محسوس برای حواس می بخشد[. قطعاً در این  ]امور[ برای مردمی كه تفكر می كنند، نشانه هایی وجود دارد. 
8. در حدیث ُقدسی آمده است: »لَْم یَسْعنِی َسَمائِی َو اَل أَْرِضی، َو َوِسَعنِی َقلُْب َعْبِدی الُْمْؤِمن« )در مقام استناد به سند یا منبع 

مربوط، نك: مجلسی 1386، ج. 55: 39.
9. امام علی)ع( در خطاب به بنی نوع انسان فرمودند: »أ تَزَعُم اَنََّك ِجرمٌ  صغيٌر * َو فيَك انَطوی العالَُم االكَبر« )فيض كاشانی 

1406، ج. 2: 319(.
10. »... َو ]شما ای انسان ها[ بدانيد و آگاه باشيد ]و هرگز از این سخن علمی و حقيقت عظيم غافل مباشيد، و آن[ اینكه تحقيقًا 
اهلل ]آن ُمطلِق علم و حكمت و حيات و قدرت و ارادۀ دانش نهاِد حق بيِن حق نيوِش پيوسته اندر تكلُِّم به حق[ ميان ]و بلكه در 
گسترۀ[ »ظاهِر ظاهركننده« ]یعنی آنچه در زبان عرب، »َمرء« خوانده می شود؛ یعنی »عاقلۀ ناطقۀ انسانِی متكلّم به اعضا و 
جوارح كالبدی«[ َو »َقلِْب او« ]یعنی »اندیشۀ الهی نهاد، زنده و پوینده، و جنين گونۀ روزی خوارنده و متحول شونده، و دائماً اندر 
حيم«[  تفكر، یا پيوسته در حال معراج و رجوع یا مراجعۀ حقيقت جویانه و حق طلبانه به َرِحِم تغذیه كنندۀ خویش: حضرِت َرحماِن الرَّ
حائل گشته ]و هم اكنون نيز حائل می باشد[، َو تحقيقاً این خود »او« ]یعنی »همان ُمطلِق علم و حكمت و حيات و قدرت و ارادۀ 
ز به عاقلۀ ناطقه  دانش نهاِد حق بيِن حق نيوِش پيوسته اندر تكلُِّم به حق«[ است كه »شما« ]»شما انسان های موّظف و مسئوِل ُمجهَّ
و تواناسازی شده در خدانمایندگی و نمایانيدن اخالق و صفات آفریننده و مربی تان در زمين، یا به عبارتی، تجليگاه صفاِت ُخلقی و 
َخلقِی حق«[ به سمت او ]و در جهت او، و در بستر شكوفایی و تغذیه  شدن و هدایت و راه بَری  شدنی برنامه مند و فرایندمدار با انوار 
و فيوضاِت علمِی اندر جوشش و جریان یا َفَيضاِن از ذاِت بالذات َفّياِض او، و ُرشد و بالفعل  شدِن تمامی علوم و توانمندی های الهی 
نهادینه در ذاِت الهی نهادتان، و نهایتاً هم شكلی كامل با او در اخالق و رفتار و خلق آثاری تماماً دانش نهاد و حكيمانه[ گردآوری 

شده ]و در حضرت آن مطلق كمال[ حاضر می آیيد« )نك: انفال: 24(.
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خودشناساسازندۀ  و  شناسنده  شعوِر  »آن  فّعال«،  و  فراگيرنده  و  بسيط  و  ُمطلق،  دانش  ]»آن  »اهلل«  تحقيقاً  كه  بدانيد  و   ،...
خودبرپادارنده و زنده و مدیر و مدبّر«، »آن دانش برترین و دانای مهرورزنده، آن یگانه محُبوِب مطُلوِب تمامی اندیشه ها در همۀ 
ادوار و زمان ها«، »آن...«[ ميان ظاهر انسان ]یعنی بُعِد بََشری یا صورت بشره مند او[ و قلِب او ]یعنی باطِن او، و یعنی آدميت 
و عقالنيت یا همان قّوۀ عاقله و عالمۀ او )درست در ميانۀ راِه هميشگی انسان به خلوتخانۀ اندیشه یا دِل خویش( حاضر است، 
بلكه در لحظه به لحظه، در صورتی نو و مناسب برای پاسخ گویی و رفع نيازهای علمِی خاصِّ آن لحظه از زندگی فرایندمدار و 
كمال محورتان[ حائل می شود ]و اوست كه در دل هر انسان، به اقتضای حكمت و در جهت شكوفایی هرچه بيشتر آن یا تنّبه 
دادن به آن از راه خطایی كه پيش گرفته، به تناسب هندسۀ كيفی و كّمی نّيت و سعی خيرخواهانه یا عصيان گرانه اش، اندیشه های 
گوناگون را القا می كند و دل یا اندیشۀ زنده و حق جویندۀ او را به سوی آنچه بهتر است )به معرفت به حقيقت عشِق حقيقی 
خویش( معطوف داشته، زنده می گرداند[ و این ]را نيز بدانيد[ كه تنها ]در جمع  شدن و یكی  گشتن، یا به بيانی لطيف تر، در یگانه 
دیدن حقيقت وجودی خود[ با آن محُبوِب یگانه است كه شما ]از مياِن پراكندگی  های گوناگون رایج در ميداِن دل  ها و كثرت و 
گوناگونی اميال و عشق  های مجازِی آن  ها بيرون آمده، در دل  ها پراكنده و جزءجزء[ جمع گردیده ]و نهایتاً در حقيقِت وجودِی 

یگانه و فراگيرندۀ خویش، وحدت می  یابيد[                                                                                      .                                                                                           
11. عيِن متِن عربی حدیِث شریف نيز )به رسم امانت داری و به نقل از تفسير فرات بن ابراهيم( تقدیم عزیزان می شود: أبی عبداهلل 
یَلُة«: »فاِطَمة« و »الَقدر«، »اهلل«، َفَمن َعَرَف فاطمة َحقَّ َمعِرَفَتها َفَقد أدَرَك َلیَلة  عليه الّسالم قال: »إنا أنزلناه فی لیلة الَقدر«: »اللَّ
يت فاِطَمة ألنَّ الَخلَق ُفِطُموا َعن َمعِرَفَتها )روحانی علی آبادی 1379، 345؛ همچنين نك: مجلسی 1386، ج.  الَقدر، َو إنَّما ُسمِّ

.)65 :43
12. نك: ُحّر عاملی 1380. ترجمۀ سخِن بدیع و شریف حضرِت حق، آن مطلِق عقل و علم و هندسۀ هندسه پرداز و هندسه گذارنده 
بر ُجزء و ُكلِّ هستی تقدیم می گردد: »زمين و آسماِن من« گنجایش »من« )یعنی »ُمطلِق عقل و علم و حيات و قدرت و اراده 
و...«( را ندارد و قلب )یا اندیشۀ زنده و حق پویندۀ( بندۀ باایماِن من )یعنی انسان محّقق و به حقيقت رسيده، و درآمده، و مقام و 

آرام گرفته در امِن امنيت بخشندۀ دانش الهی( گنجایش َمن را دارد )نك: مجلسی 1386، ج. 55: 39(.
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“Geometry” (in Islam) is “al-Qadr” and “The Living Heart/
 Mind of Artists, Architects, Craftsmen and Engineers” is
“the Laylat al-Qadr”

Mohammad ‘Ali-abadi
 Professor, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology

 Regarding the high importance and great value of geometry, we have heard that it
 was written on top of the entrance to the Academy of Plato: “Let no one ignorant
 of geometry enter.” Unfortunately, in most artistic, architectural, and industrial areas,
 nearly all of our young and highly active planners, designers, and engineers are
 unfamiliar with the spirit and essential meanings of the main keywords in the eternal
 culture of Salam (Peace) and Islam. They do not have any worthy or supporting
 knowledge  of  the  related  fields,  which  has  resulted  in  their  hindrance  to  such
 invaluable divine treasures and wisdom and their principles (and of their heavenly
 sources, i.e., the holy Qur’an and the Hadith). One of the main keywords of the
 eternal culture of Salam and Islam is “Qadr” (Geometry), and the other is “Laylat
 al-Qadr” (Divine Treasure of Celestial Geometry). This article aims to clarify some
 of  the  invaluable mysteries of  these concepts and open an  introductory way  to  the
 core of such a treasure. This article is based on the facts from the holy Qur’an and the
 Hadith and states that Allah ‘Azza wa Jalla is “The Absolute Living Knowledge, Life,
 Power, and Will.” It is “The Absolute Living Geometry,” and “His Divine Treasury or
 Kingdom” is “The Living Heart or Mind of Humankind” and it is “The Throne of the
Divine Governor of the Holy Earth.”

 Keywords: Khalq (Creation), Qadr wa Taqdeer (Geometry and Measurment), Qadr-i
 Muqadder”  (Measurer’s  Geometry),  truth  of  spirit,  Tanzeel-i  Malaaika  fi  al-Qalb
 (descending of angels transferring the divine knowledge to “The Living Heart/Mind
of Humankind”)
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