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 «آدم»سه نظریه ی  بنیادی در باب آفرینش 
 

فلسفه ی الهی در باب آفرینش،  هره ریینره ی بشیرادی را     
. «صردور »و  «ولل ر حُ»  «خلق»مطیح کیده اهت که عبارتشد از: 

بره   بعرد  ابتدا انن هه ریینه بره اختارار بیراو  رود و      بهتی اهت
 بپیدازنم:چهارم ی  ریینه
 
 « خلق»نظریه ی  -۱

در انررن ریینرره   فترره مرری  ررود کرره خرردا و آدم از  ررم  
تفاوت  ستشد. خدا مارشد هازرده  و خالق و صارع اهرت و آدم  م

مثل هاخته  ده  و مخلوق نا ماشوع. انن  ماو اهتداللی اهت 
که بیای اثبات وجود خدا از کودکی به ما می  فتشد: انن میر   

هخ انن برود: رارار. پری انرن جهراو را کری       را کی هاخته؟ پا
 هاخته؟  پاهخ داده می  د: خدا.

پی در ریینره ی خلرق  رابطره ی آدم برا خردا رابطره ای       
اهت که نک هوی انن معادله خدا نا صرارع اهرت و در هروی    
دنگی آدم. و بیشتی موضوع اراده ی خرالق  نعشری خردا مطریح     

 نده  د.اهت. خدا اراده کید و آدم و  مه ی جهاو آفی
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 « ُحُلول»نظریه ی  - ٢

انن ریینه ارتباط خدا با آدم را مارشد خالق و مخلوق رمی 
دارد. نعشی می  وند  انن درهت اهرت کره خردا آدم را خلرق     
کید  ولی رابطه ی خدا با آدم به آو خشکی و ج میتی کره در  
ریینه ی خلق وجود دارد )مارشد رابطه ی رارار و میر ن ریسرت     

وحردت  ونرت در خردا و آدم وجرود دارد. مثرل      بلکه رروعی  
 رابطه ی والدنن با فیزرداو . 

 
 «صدور»نظریه ی   - ٣

در ریینه ی خلق  دو موضوع مطیح برود. نکری انرن کره     
آدم بیتری   خدا اراده کید و آدم را آفیند و دوم انن که خدا از

اهت. )مارشد هازرده ی چی ی  رسبت به آو چی  هراخته  ردهن   
دور انن طور ریست. در انن ریینه خدا اراده رکید اما مفهوم ص

خلررق موضرروع بسررازد واصرر      «آدم» کرره پدنررده ای برره رررام  
 وهازرد ی مطیح ربود بلکه آفرینش،  مره ی  سرتی از جملره    

به خارج از  بی اراده ی رور از مشبع رور  ومارشد صادر  د «آدم»
 خود اهت.   

راری  ا رعه ی  بگذارند نک مثال ب ریم. وقتی از مشبعی ررو 
رور می تابد  انن ا عه در صورتی قابل تشخیص اهرت کره بره    
جسم مادی بیخورد کشد. امیوزه برا هرفی بره خرارج از اتمسرفی      
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کیه زمین انن موضوع ثابت  ده اهت. در فضا ترا مروقعی کره    
رررور خور ررید  نعشرری آفترراب  برره مرراده بیخررورد رکرریده  قابررل 

اقع مشبع رور را نک تشخیص ریست. فضارورد  خور ید نا در و
دانیه ی درخشاو راررای ررگ می بیشد اما بشا به هرابهه ای کره   
در ذ ن دارد  حکم می کشد کره انرن دانریه ی درخشراو بانرد      
خور ررید )مشبررع رررورن با ررد. در واقررع ا ررعه ی خور ررید  در   
پییاموو او  ست ولی  مه جا تارنک اهرت و فضرارورد آو را   

صرادر  »ت می توارد انن ا رعه ی  پییاموو خود رمی بیشد. چه وق
از آو مشبع روراری را ببیشد؟ فهط موقعی که انرن ا رعه بره     « ده

نعشی وقتی ا رعه ی خور رید بره     جسم مادی بیخورد می کشد.
به بدره ما واره  به تن رفیق  مسفیش و غییه بیخرورد   بدو او 

)ا رعه ی ررور    کید می توارد انن ا عه را ببیشد  پی مرا آفتراب  
بیخرورد برا مراده  مری ترواریم  تشرخیص        درن را فهرط  خور ید
 بد یم. 

از دند ریینه ی صدور  انن جهاو مادی ما که  م اکشروو  
« ررور خردا  »در آو زرد ی می کشریم   مرین خاصریت را دارد.    

فهط وقتی بیای ما قابل درک می  ود که در نک جسم مادی 
 حضور پیدا بکشد. 

ز جمله ارساو حضور رورخدا در  مه ی  ستی  ا  بشابیانن 
دارد. و  مین رور اهت که ما  به عشواو روح می  شاهیم. خرود  
روح بیای ما قابل تشخیص ریست  ولی  ست. چه وقرت بریای   
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ن ارساو و نا  ی ت) می  ود؟ وقتی که با جسم ما قابل تشخیص 
 میاه می  ود. بیای  مرین اهرت کره روح بریای      ن ئی مادی

دارد  و جسم  م بریای تکامرل    به جسم ریاز  تالی کیدو خود
 ریازمشد حضور روح در خود اهت. 

پرری  مرره ی عررالم مررادی از دنررد معتهررداو برره ریینرره ی  
صدور  بارقه  رانی اهرت از ررور الهری و  مرین اهرت کره در        

اجریام   کتاب  ای آهماری بیاو می  ود که خدا ابتدا آهماو و
رعی آهماری  از جمله زمین را آفینرد. در حهیهرت رخسرتین مرا    

که رور خدا در آو تالی کید  جماد برود و بعرد از آو  ربرات     
 حیواو و ارساو بوجود َآمدرد.

پی از دند ریینه ی صدور  دو موضوع رسبت بره ریینره   
  ای دنگی حائ  ا میت اهت: 

خدا اراده رکید آدم را بیافینشد  بلکه مارشد  :اول انن که -
نرک مشبرع ررور     لبین   دو آب از نک جام و نا تراب، ررور از  

 اهت که اراده در آو دخالت ردارد. 
رور خدا در  مه چی  حضور دارد و ا ی  :و دوم انن که -

بخوا یم به زباو خلهت بیراو کشریم بانرد بگرونیم کره ریینره ی       
 می  وند: بخشی از  ستی ِ عالم  خدا اهت.  صدور 

در ریینه ی خلق  خالق و مخلروق  مارشرد ریسرتشد. نعشری     
 م متفاوت  ستشد. در ریینه ی حلول ریر   برا آو کره     کام    با

تا حدودی  مارشد  م  ستشد  مارشد والدنن رسربت   خدا و ارساو
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ی صردور ارسراو و خردا     به فیزرداو  وره  ورشد. اما در ریینره 
  مارشد  م  ستشد. 

هه دنن نهودنت  مسیحیت و اهر م  برا آرکره معتهرد بره      
امی حتری بری، از م ئرک    ریینه ی خلق  ستشد   بیای آدم مه
اهت که خردا آدم    ینفمهیب در اه خدا قانلشد. در تورات 

را به صورت خود آفیند. ارایل  ینف حتی از انن مهام پیشی 
قیآو مایرد کره اهرا      را پسی خدا رامید. )عن  یفت و عیسی

عیفاو اه می  از جمله مثشوی اهت  آدم را خلیفه نرا جارشرین   
 رد. خدا در روی زمین می دا

بره   درکتاب  ای آهرماری که خدا   مین پانگاه واالنی را
مرری بخشررد  الهررام بخرر، ریینرره ی صرردور در تاررو  و  آدم

 ررده اهررت و  «صررادر» عیفرراو مرری  ررود. روح )آدمن از خرردا 
 هیاراام به محل صدور خود  نعشی خدا باز می  یدد. 

*** 
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 «نظریه ی پیدایش»دید گاه چهارم: 

     
 «نظریه ی پیدایش»گذار دوی، بنیامول

« آدم»خلهرت   حاال وقت آو اهت ببیشیم مولوی درباره ی
چه رییی دا رته اهرت. پیشرتی هره ریینره در زمیشره ی خلهرت        

را بیاو کیدنم که عبارت بودرد از ریینه ی خلق  ریینره  « آدم»
ی حلول و ریینره ی صردور. بسریاری از مفسرینن مثشروی مری       

هد به ریینره ی خلرق اهرت  زنریا اصرل      پشداررد که مولوی معت
ادناو و کتاب  ای آهماری خلهت آدم بی اها  ریینه ی خلق 
اهت. بیخی البتره مولروی را مشتسره بره ریینره ی صردور مری        

 کششد.  
در انن رو تار می خوا م بگونم که مولوی در زمیشره ی   

خلهت  ریینه ی دنگیی ارائه داده که ترا کشروو بره آو توجره     
می  ذارم  «نظریه ی پیدایش»ام انن ریینه را  رشده اهت. ر

 . 
 حیات  ـ  زندگی 

و هررمبل « ریینرره ی پیرردان،»درک بهترری مفهرروم  برریای 
از دند اه مولروی  ررا  نی بانرد بره دو بحرا بشیرادی       « ریستاو»

بپیدازنم که  اند تا کشروو در تفسریی  رای مولروی بره انرن دو       
 دند اه کمتی توجه  ده با د:

 «زرد ی»و « حیات»مفهوم دو ن تفاوت بی  - ۱
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 « پیدان،»و « آفینش،»و مفهوم تفاوت بین د  - ٢
درک درهت انن تفاوت  ا می توارد ما را ناری کشرد بره   
آو رتیاه ای که مشیور ریی ما اهت بیهیم. به انن لحاظ ابتدا به 

 انن تفاوت  ا بپیدازنم: 
 

 دارد « حیات»جماد، آگاهی و 
ه آو توجه  ده  انن اهت کره  اولین موضوعی که کمتی ب

اغله تاور  ده  جماد فاقد آ را ی و حیرات اهرت. مولروی     
می  وند: ره! جماد   م آ ا ی دارد و  م حیات. در جانی از 

 مثشوی می  وند:
 باد و آب و خاک و آت، بشده ارد 
 با من و تو مُیده  با حق زرده ارد 

۱/٨٣٨ 
و حیرات   در جانی دنگی در زمیشه ی  مین مفهوم آ ا ی

جمادات  با رهل داهتاو  انی از قیآو ماید  رتیاره مری  یرید    
 ستشد. بطور  ذرا ذکی می کشرد کره   « لشکی خدا»که جمادات 

به امی خدا  چطور باد  قوم عاد را رابود کید  طوفاو روح پدنرد  
آمد  هیشه ی درنا بی روی موهی و قوم، چگوره  شوده  رد  

ید و ده  را رمورره از انرن    و لشکیناو فیعوو را در خرود فریو بر   
مورد که مولوی می  وند ا ی  مه را ذکی کشد  چهل  تی  م 

 رمی توارشد مثشوی را حمل کششد:
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 جمله ذرات زمین و آهماو 
 لشکی حهشد  اه امتحاو 

 باد را دندی که با عاداو چه کید؟
 آب را دندی که در طوفاو چه کید؟

 آرچه بی فیعوو زد آو بحی کین 
 روو رموده اهت انن زمینوآرچه با قا

 وآرچه آو بابیل با آو پیل کید  
 وآرچه پشه کله ی رمیود خَورد 

 وآرکه هشگ ارداخت داودی به دهت 
  شت  شاد پاره و لشکی  کست 

 هشگ می بارند بی اعدای لوط 
 تا که در آب هیه خوردرد غوط
  ی بگونم از جمادات جهاو 

 عاق ره ناری پیغمبیاو 
 ود که چل  تیمثشوی چشداو  

  ی کشد عاج   ود از بار پُی
٤/٧٨٣ 

جملره ی ذرات  »از انن رو شتی در جانی دنگی می  وند: 
  نعشری حتری   «برا ترو مری  ونشردروزاو و  رباو      -عالم در رهاو 

کوچکتینن ذره ی هشگ و کوه )جماداتن به ما ارساو  ا پیرام  
 می د شد که:
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 ما همیعیم و بایینم و خو یم 
 و ما خامو یم با  ما رامحیما

 چوو  ما هوی جماد ی می روند 
 محیم جاو جماداو کی  وند 
 از جمادی عالم جاو  ا روند
 غ لغ ل اج ای عالم بششوند

٣/۱۰۱٩  
جمادات می  ونشد: ما مری  رشونم )هرمیعیمن  مری بیشریم      
)بایینمن امرا  رما ارسراو  را  سرتید کره  مراو مری کشیرد مرا           

ر اهت؟ بیا ی انن که  رما  خاموش و راآ اه  ستیم. چیا انشطو
ارساو  ا زباو مرا را رمری فهمیرد و خیرال مری کشیرد مرا حیرات         

« رطرق »انن  وره ریستشد. بیای آو  ا « ا ل دل»ردارنم. اما میدم 
 ما محسو  و قابل  شیدو اهت:

 رطق آب و رطق خاک و رطق  ِل 
  ست محسو  حوا  ا ل دل 

۱ /٣٢٧٩ 
یفراو  دل رمراد و   ا ل دل کیارشد؟ دل میک  چیست؟ در ع

« آدم»میک  و مشبع رور الهی  نعشری مشبرع عشرق  نعشری جانگراه      
اهت. ا ل دل کساری  ستشد که با دل ارتباط داررد. نعشی اربیاء 
و اولیاء و  مه ی آراری که به قوام رهیده ارد. انن  ا  ستشد که 

 کلید  شان،  مه ی در ای  ستی در دهت  او اهت.
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د قانل بره حیرات ربودررد؟ بریای     چیا در  ذ ته بیای جما
قانرل بره تفراوت    « زررد ی »و « حیرات »انن که برین دو مفهروم   
را به نک معشری مری   « زرد ی»و « حیات»ربودرد.  نعشی واژه ی 

  یفتشد. 
حیات کل اهت و زرد ی ج ء. حیات نک مفهوم وهریع  
دارد که  امل  مه ی موجودات عالم می  ود  در حرالی کره   

 اهت. ببیشیم رشاره ی حیات چیست؟زرد ی مخاوص ارساو 
 
 « حیات » نشانه 

بشررا برره مفهرروم  مهررم تررینن دلیررل حیررات را  مررا جشررب، و 
قائم به ذات می داریم. چیا قائم به ذات؟ بیای انن کره  حیکت 

باند  یئی حیکت از دروو خود دا ته با د  تا حکم کشیم کره  
انن حیات دارد  ره انن که عاملی باعا حیکت آو بشود. بشرابی 

رمی تواو اتومبیل را که دنگیی به حیکت در می آورد   فت 
حیات دارد. )که بعدا  خوا یم  فت انن ریری درهرت ریسرت و    
اتومبیل ری  حیات دارد. ولی فعر    مرین تعینرف را موقترا  مری      
پذنینم.ن پی وقتی چی ی در انن جهاو ما حیکت قائم به ذات 

خرود بخرودی و   دا ت  نعشی در نکی از انن جهات  حیکرت  
محسو  دا ت  حکم می کشیم که انرن موجرود حیرات دارد.    
ارساو و حیواو که حیاتشاو جای تیدند ریسرت  زنریا اکثریا  در    
 مه ی جهات طول و عیض و ارتفاع حیکت می کششد. به انن 
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هبه ما حکم می کشیم که انن  ا صاحه حیات  سرتشد. حراال   
کساو اعتهاد دا ته آنا ربات  م حیات دارد؟  اند  شوز بیخی 

با شد که ربات حیات ردارد. چوو ربات فاقد حیکت اهت. امرا  
آنا به راهتی انشطور اهت؟ آنا ربات حیکت ردارد؟ وقتی هاقه 
ی درخت هیه رو بره آهرماو ر رد مری کشرد  انرن حیکرت        
ریست؟ وقتی میوه ی انن درخت هیه ابتدا قطیش به اردازه ی 

 ود و می  ود هیه  نک عد  اهت و به تدرنج ب رگ می 
آنا انن حیکت ریست؟ پی بی تیدند ربرات  رم حیکرت مری     

 کشد و  م حیات دارد.
و اما در مورد جمراد  مثرل هرشگ  تهینبرا   مره ی مریدم       
اعتهاد داررد که فاقد حیرات اهرت. ببیشریم آنرا مهمترینن اصرل       
حیات  نعشی حیکرت در هرشگ و نرا  ری جمراد دنگری وجرود        
ردارد؟ ما انن لیواو را که روی انن می   اهت  فاقد حیات مری  

جرای   داریم. چوو حیکت ردارد. تا ما انرن را بلشرد رکشریم و در   
دنگی رگذارنم  حیکت رمی کشد. اما فی نک امیوز ثابت کیده 
اهرت کره  مرره ی جمرادات از جملرره  مرین لیررواو ریر  واجررد      
حیکت ارد. ا ی چشم ما نک میکیوهکوپ الکتیوریکی برود   
آنا انن لیواو را بی حیکت می دندنم؟ البته که ره. جو شی از 

مری دنردنم کره     الکتیوو  ا و پیوتوو  ا و دنگی اج ای اتم را
به هیعت حییت ارگی ی در حیکت  ستشد. وقتی انن حیکرت  
دروری آو را که با ریم  گفت آوری در جیناو اهت مشا ده 
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کشیم  آنا می تواریم مشکی حیات در انرن لیرواو  یشره ای و نرا     
 هشگی و نا  ی جماد دنگی با یم؟ نک مثال دنگی ب ریم:

ند مرا انرن  سرته    نک  سته ی  لو را در ریی بگیینم. از د
ی چوو جماد اهت  پی فاقد حیات و آ ا ی اهرت و حکرم   
می کشیم که انن  سته بی جاو اهت. حاال ا ی انن  سرته را در  
جانی مشاهه به خاک بسپینم  پی از چشدنن هال بره درختری   
تشومشد بدل می  رود.  او از کارا مری داررد کره چگورره رنشره        

رد  چه روع بیگ را برا  بدوارد  چگوره از خاک هی  بییوو بیاو
چه  کلی بسازد  چه مهدار از آب زمین را بریدارد و بره میروه    
 ای خود بد د. چهدر اهید و  کی و ررگ در خود بپذنید که 
میوه اش خو یرگ و خوش بو و خوش م ه بشود؟ خوب  انن 
 سته از کاا می داررد؟  رم اکشروو علرم ترا حردودی بره انرن         

هربه انرن     DNA   ی عامرل پیه،  ا پاهخ داده اهت. حتی ا
نک پدنده ی با عور ریست؟ وقتی   DNA فیانشد اهت  آنا انن

انن حیکت خود به خودی درخت  لو را در ریی بگیینم  مری  
تواریم بپذنینم که باند نک اردنشه ای  نک آ ا ی ای و نک 
رهشه ای در دروو آو  سته وجود دا ته با د کره انرن جینراو    

یی کشد. نعشی در واقرع  مراو  سرته    پیچیده را  ما شگ و ر ب
ای که جمراد بری جراو مری دارسرتیم   رم آ را ی دارد و  رم         
حیات. به عبارت هاده تی در  سته ی  لرویِ ارا یا  بری جراو      

 طیح درخت  لو  دو وجود دارد.
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در زمیشه ی آ ا ی )البته بسریار ابتردانین در جماد)مرادهن    
ع را تأنیرد   م رتانج آزمانشگاه  ای ب رگ علمری انرن موضرو   

می کشد. انن  ماو آ ا ی و نا حیات جمادی اهت کره  یجرا   
نک واحد کلی به نک واحد پتاهیم بیخورد می کشرد  فهرط و   
فهط وجود رمک را ممکن می هازد ره وجود  رکی و نرا چیر     
دنگرریی را. انررن  مرراو آ ررا ی اهررت کرره  یجررا نررک واحررد 

آب اکسیژو و نک واحد  یدروژو به  م رهیدرد  محال اهت 
بوجود بیاند  ولی به محض انن که نک واحد  یدروژو به انن 
فیمول اضافه  رد  وجرود آب را ممکرن مری هرازد.  میشطرور       
اهت  مه ی تغییی و تبدنل  ای اج اء طبیعت  از جماد  یفتره  
تا ربات و حیواو و ارساو.  رما مری خوا یرد ررام انرن پدنرده را       

برا آو کره بطرور     قاروو علمی بگذارند  مختارنرد  امرا مولروی    
آ کار بیاو رکیده  رام انن را آ را ی مری  رذارد و بره اعتبرار      
 مین آ ا ی رتیاه می  یید که جماد حیات دارد. انرن اهرت   

 که از قول جماد می  وند: 
 ما همیعیم و بایینم و خو یم 
 با  ما رامحیماو ما خامو یم 

 
 «زندگی»و « حیات»تفاوت مفاهیم 

تفراوت در انرن اهرت     اوت اهت.اما حیات با زرد ی متف
که حیات نک مفهوم کلی اهرت. نعشری  رما برا آو کره بریای       
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ربات و حیواو قانل به حیات  سرتید  از واژه ی زررد ی بریای    
درخرت  »آو  ا اهتفاده رمی کشید.  یچوقت کسی رمری  ونرد   

مری  « اهره زررد ی مری کشرد.    »و نرا  « هیه زرد ی مری کشرد.  
دو فهرط مخرتص ارسراو    زرد ی کری « اهه حیات دارد» وند: 

حیرات برا   »اهت. در واقع زرد ی حیات خودآ اه اهت  نعشی 
اهت. جمراد و ربرات و حیرواو  حیرات دارررد       «  عور آ ا اره

  آرطرور کره ارسراو دارد     «حیرات خودآ راه  »ولی انن حیرات   
ریست. رام انن حیات  زرد ی ریست. زنیا هطح خرود آ را ی   

شرتی مری  رود  رسربت بره       او   یچه  یقدر باالتی می آنشد بی
ارساو بسیار محدود اهت.  یچه حیات خودآ ا ارره در اررواع   
موجودات عالم بیشتی می  ود  به ارسراو ر دنرک تری و جرو ی     
زرد ی بیشتی  می  ود تا جانی که ارساو  م حیات دارد و  م 

 زرد ی می کشد.
چیا قانل رشدو تفاوت بین دو مفهوم حیات وزرد ی  در 

ی مثشوی مرثثی بروده اهرت؟ بریای انرن کره در       اغله تفسیی  ا
اغله انن تفسیی  ا  تاور  ده کره فهرط ارسراو صراحه روح     
اهررت و حیررواو و ربررات و جمرراد فاقررد آو  سررتشد. در رتیارره    
اهتشباطی که بیانن اها  اهت  رتیاه ای متشاهره برا خرود بره     

 دهت می د د. اما کار روح وهیعتی از انن  ا اهت. 
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اهرت.  «  تبدنل حیات بره زررد ی  »کار روح در حهیهت 
نعشی بوجود آوردو آ ا ی در جماد و ربات و حیواو  و تبدنل 

 « آدم»آو به ارساو و هیاراام رهاردو ارساو به 
پی از دند مولوی  روح  در جماد ریر  وجرود دارد. انرن    

 اهت که  از زباو جمادات می  وند:
 ما همیعیم و بایینم و خو یم 

 خامو یم  با  ما رامحیماو ما 
«  جمراد بری جراو   »نعشی  مه ی آو چی   انی که ما به رام 

می  شاهیم  به ما می  ونشد: ما  م می  شونم   رم مری بیشریم.    
آنا مفهوم حیات و آ را ی غیری از انرن اهرت؟ و آروقرت مری       
 وند  چوو  ما با حی  ای مادی خرود )کره راقارشدن مرا را     

ا جمراد  سرتیم.   درک می کشید  انن اهت که  ماو می کشید م
)انن جا جماد را بی جاو  یفته اهت.ن  پی رمی تواریرد برا مرا    

 ارتباط انااد کشید. 
 

 پیدایش   -آفرینش  
تفسیی  ای مثشروی  نکی دنگی از ا کاالت مهم در اغله 

و « آفررینش،»و دنگرری آثررار مولرروی انررن اهررت کرره دو مفهرروم 
وم با نکی  یفته  ده اهت. در حالی که انن دو مفه« پیدان،»

 م تفاوت داررد. انن  ماو ا تبا ی اهرت کره درتفسرییکتاب    
  ای آهماری در زمیشه ی خلهت  اغله دا ته ارد و داررد . 
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در « آدم»می خوا یم بگونیم: آو طریح انرده آل کره از    
 ریهیده اهت.« پیدان،»بوده   شوز به « آفینش،»

 .تفاوت دارد« آدم»با « ارساو»می خوا یم بگونیم  
و « آفررینش،»نررد ابترردا در برراره ی انررن دو مفهرروم  بگذار

 ری  کمی توضیح بد یم و بعد رتیاه بگیینم. « پیدان،»
 

 سوء تفاهم بزرگ 
در  مه ی کتاب  ای آهماری  در زمیشه ی خلهت جهاو  

  زمرین را  «آفینرد »را  جهراو  ااز جمله آدم  آمده اهت که خرد 
  و آدم را «دآفینرر»  حیوارررات را «آفینررد»   یا رراو را «آفینررد»
« پیردا  رد  »با واژه ی« آفینش،»نا « آفیند»انن واژه ی «. آفیند»
را اردنشره  « آفینش،»از ریی مفهوم متفاوت  ستشد. « پیدان،»نا 

پدند می آورد. نعشی  شوز در ذ رن اهرت  نعشری  شروز تالری      
 رکیده  پیدا رشده  ماریفست رشده اهت . 

  Manifestation»اهت و پیدان،«  Creation» آفینش،»
 و انن دو مفهوم با  م تفاوت داررد.« 

 
 آرشیتکت عالم 

نک آر یتکت  بشای عییمی  فیض کشید بیج انفل را برا  
تا وقتی که طیح انن هاختماو در «. می آفینشد»اردنشه ی خود 

ذ ن آر یتکت اهرت و حرداقل روی کاغرذ ریامرده و تیهریم      
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ریسرت.  رشده  بیای  یچکی  ج  خرود آر ریتکت قابرل فهرم     
بری  «ن آفینرده »تازه وقتی آر یتکت طیح خود را )که در ذ رن  

روی کاغذ بیاورد و به اصط ح  رهشره ی هراختماو را بکشرد     
فهط بیای معدودی از ارساو  ا قابل فهم  می  ود. آو عرده ی  
معدود باند متخاص با شد تا بتوارشد رهشره را بخوارشرد و آو را   

فل از روی رهشره  در کارا   تاسم کششد. انن تاسم بشای بیج ان
پدند می آند؟ در ذ ن. آر یتکت  ای دنگی برا دنردو رهشره     
هاختماو را در ذ ن خود می بیششد. و یره میدم عادی که رمی 
توارشد رهشه بخوارشد  با دندو رهشه ی بشرا  محرال اهرت بتوارشرد     
حتی در ذ ن خود بیج انفل را تاسم کششد. مریدم عرادی چره    

در ذ ن آر ریتکت را درک  « آفینده  ده»وقت انن پدنده ی 
تبردنل  « پیدان،»به « آفینش،»فهمشد؟ وقتی که  می کششد و می

نعشی عیشیت پیدا بکشد. نک ارساو عادی وقتی نک توده بشود. 
ی تیی آ ن را در نک میداو می بیشد  رمی دارد چه دارد هاخته 

 وقتی انن توده یمی  ود. فهط رام، را می  شود: بیج انفل!  
آ ن به تدرنج روی  م قیار  یفت و ابتدا پانه و بعرد بدرره ی   

نافرت   « پیردان، »اصلی و هیاراام دکل بیج هاخته  د  نعشی 
 بیج انفل را می فهمد و در ذ ش، ثبت می  ود.

پی آفینش، نرک چیر ی اهرت و پیردان، چیر  دنگری.       
 آفینش، در ذ ن اهت و پیدان، در جهاو بییوو از ذ ن.
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عبیی حهیهی دنن و کتاب  ای آهماری و  ماو می کشیم ت
 مره ی  « خلهرت »و « آفینش،» مچشین تعبیی مولوی از واژه ی 

باند چشین با د. و چوو آفینرد ار  طریح   « آدم»عالم  ازجمله 
« جهراو رره  سرتی   »جهاو  سرتی رادراردنشره ی الهری خرود در    

آفینده که جهاری اهت غیی مادی  پی ماده )خاک زمرین کره   
هماری  فته  ده از زمین به جانگاه خدا بریده  در کتاب  ای آ

 ده و خدا با آو  آدم را هی تن  قابلیت حضور در آو جهاو 
را رمی توارست دا ته با د مراده در بعرد زمراو و مکراو جرای      
دارد و رمی توارد در جهراو بری بُعرد )بره قرول عیفرا  المکراون        
را حضور نابد. ا ی چشین  ود دنگی ماده ریست که جسم ارساو 

بسازد. پری روح و جسرم دو مهولره ی جردای از  رم  سرتشد.       
صد ا رمورره از انرن دو رارگی جرو ی مراده و روح در عیفراو       
رو ته  ده اهت. حاال چگوره اهت به راحتی مری پرذنینم کره    
 شگام آفینش،  ماده )خاک زمینن را به جهاو معشا و فیاحسری  

 را هاخته با شد .« آدم»بیده با شد و کالبد 
« آفرینش، »یی می رهرد  آرچره بروده  طریح اولیره ی      به ر

که  یچه قیار بود از خراک هی رته   « آدم»وجودی بوده به رام 
ریهیده اهرت. در  « پیدان،» ود  اما انن اردنشه بطور واقعی به 

نک الگو و رموره ای اهت که ارسراو بانرد بره    « آدم»واقع طیح 
 آو بیهد.
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ی آهرماری در  بشابی انن به  ماو مرا  آرچره در کتراب  را    
اهت. در اردنشره ی  « آفینش،»رو ته  ده  در حد « آدم»مورد 

آر یتکت کل عالم اهت. زماو ما  زماری اهرت کره از جمراد     
 م اکشروو ترا   « پیدان،» ده. نعشی « پیدا»ربات  حیواو و ارساو 

ریهریده  « آدمیرت »حد ارساو اراام پذنیفته اهت. اما  شوز ما به 
 رده اررد  از جهراو مرادی مرا      « آدم»ا انم. معدودی از ارساو  ر 

دنگی  رده اررد. مرا     نDimension) ذ ته ارد و وارد نک بُعد 
چوو موجودات هه بُعدی  ستیم  نعشی بره مراده چسربیده انرم        

را بکشیم . بشابیانن زماو مرا   « آو جهاو»رمی تواریم حتی تاسم 
 «.آدم»زماو ارساو اهت  ره 

 
  آدم: آغازی از انجام« ُهُبوط»

به ریی می رهد مولوی  مین را می خوا د بگونرد. او در  
می  وند  رخستین « اطوار و مشازل آدم»دفتی چهارم  زنی عشواو 

در آو حضرور نافرت  جمراد )مرادهن بروده      « آدم»پدنده ای که 
نررا تالرری  Manifestاهرت . انررن جمرراد  در حهیهرت رخسررتین   

 . می  وند: بود. به انن قطعه از مثشوی خوب توجه کشید« آدم»
 آمده اول به اقلیم جماد 

 وز جمادی در رباتی اوفتاد 
 هال  ا اردر رباتی عمی کید 
 وز جمادی ناد راورد از ربید 
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 وز رباتی چوو به حیواری فتاد 
 رامدش حال رباتی  یچ ناد 

 ج   مین میلی که دارد هوی آو 
 خاصه در وقت بهار ضیمیاو 
  مچو میل کودکاو با مادراو 

 یل خود ردارد در لِباو هی م
 ج و عهل انن از آو عهل ک ل اهت 
 جشب، انن هانه زآو  اخ   ل اهت 

 هانه ی  اخ د ی ای ریکبخت 
 کی باشبد  ی راشبد انن درخت 
 باز از حیواو هوی ارساری اش 

 می کَشد آو خالهی که داری اش 
  مچشین اقلیم تا اقلیم رفت 

 تا  د اکشوو عاقل و دارا و زَفت
 ل  ای اولیش، ناد ریست عه

  م از انن عهل، تَحوُّل کَیدریست 
 تا رَ د زنن عهل پی حیص و طله 

 صد  اراو عهل بیشد بُوالعَاَه 
٤/٣٦٣٧ 

از بهشررررت   مررررین تالرررری و «  ُبُرررروط»آنررررا هررررمبل 
Manifestation    او در جمرراد )مررادهن برروده اهررت؟ آنررا برریای
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وم به هیی به علت خطانی همبلیک  محک« آدم» مین اهت که 
از آغاز خلهت )نعشی جمرادین  رده اهرت؟  مراو مری کشریم       

بانرد  « بینده  ردو از ریسرتاو  »قیائت مولوی از داهتاو خلهت و 
  مین با د. 

 
*** 

 
 


