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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 01/8/39 ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (جلسه چهارم)جن سوره مبارهک           

 

 تولید سوال، نیاز ، طلب: پس زمینه های سوره (/ شان نزول)فضای کلی سوره

 ملک سلیمان/ابلیس، ارتباط با انبیاء: سابقه تاریخی موجودیت جن 

 حاکمیت ایمان، حب، محبت خدا: د شده توسط رسول در جامعهوضعیت ایجا

 .رفتبه سمت شکوفایی با بعثت رسول خاتم همه ابعاد انسان شکوفا شد یا 

مشاهده تغیراتی که در : علت مواجهه . مواجه شدن با رسولی از رسوالن الهی: موجودیت جن در زمان رسول خاتم

 .به صورت قومی و دسته جمعی حرکت کردند)آسمان و زمین 

 ویژگیهای نبوت در خاتمیت/ ویژگیهای رسول خاتم به نسبت سایر انبیاء

 .در صورتی که در سور دیگر از آن استفاده شده است. طور مطلق نادیده گرفته شده است توان جن در این سوره به

 .در کربال هم گروهی از جن می خواستند به کمک امام بیایند اما چه دلیلی وجود دارد که از آن استفاده نشده است

 .سیر رشد انسان تنظیم رفتارهاست

 .ن بر فرد و جامعه استباور منظور حاکمیت حب خدا، معرفت خدا و عرفا

 .ضابته و قوانین است/رفتار منظور حاکمیت قانون، نظم

وقتی رفتارهای خوب درون فرد تکرار شد نهادینه می شود و تبدیل خلق می شود و اینجا اصالح اخالق خیلی مهم 

به سوی کمال  اسست و در اینجا علم خیلی مهم است زیرا باید خلقیات را بشناسد و کجیات آن را برطرف کند و

 سوق دهد

 .هر چقدر یک جامعه ای قانون گرا تر بشود رفتارش ضابطه مند می شود
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 .برود اخالق اصالح می شود( علم به حقایق)هر چقدر یک جامعه ای به سمت علم

بر  در ایجاد علم و عدل هم سرعت ایجادش باال است و از پایین به باال نیست و راه میان:  ودّ/حبّ/ذکر/دعا/معنویت

 . است

 ظلوم و جهول بودن انسان به این معنی است که می توان برایش قانون گذاشت و ضابطه تعریف کرد

 محورهای قل در سوره

 فهمیدن مسیر و غایت / وحی :  قل اول 

 حوزه فهم انس    حوزه فهم جن: موضوع سوره

 ین جن و انس بیان شده استو وجه مشترک ب. روی هر دو موضوع سوره است( دوم تا پنجم)چهار قل بعدی

جن هدایت را به عنوان رَشد می شناسند و راه را طریق می شناسند و هر واژه ای که به کار بردند در حوزه فهمشان 

 .است که البته پایین هم نیست

 جامع هستی: ، حیوان، نبات ، جماد  انسملک ، جن ، : هستی

 .جامع هستی است انسان در هستی بخشی از خودش را مطالعه می کند و

 .بحث جن وقتی مطرح می شود کارگاه آموزشی است برای انسان برای اینکه اعتقاداتش یک سطح باالتر بیاید

اگر انسان بپذیرد که جامعیت موجودات هستی در آن است بایستی بتواند قدرت فهم جن را هم در خود شکوفا و 

 جاری کند

 .مراتب باالتر قرار می گیرد اگر انسان در مراحل رشد اولیه باشد جن در

 . موجود وجودش صاحب هر کمالی است

 .جن هدایت را با غایتش می بیند

 .قیمت آدمها در باورهایشان است

 این که انسان برای باورهایش حس ملکیت کند و انحصار بکند که این باور را داشته باشد خیلی خوب است
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ایجاد می کند مثل این که یک کسی بینا است و یک کسی نابینا است موضوع باورها در زندگی انسان خیلی تمایز 

 هر کدام از این باورها یک نگرش است و یک قدرت است

 .رسول خاتم یک قدرت ورا طبیعی در انسان ایجاد کرد و پشت پا زد به همه چیزهایی که مقابل این بود

 .انسان را بکشد به جایی که منفعت مالی هم ندارد قدرت باور آن قدر اثر و دوام دارد که یک پیغام حج می تواند

همیشه موجود . انسان می تواند خودش را با باورهای جن مقایسه کند: در سوره باور را مطرح کرده، باور مقایسه ای

جن برای انسان پیچیده بوده و دوست داشته که پناه ببرد به او در حل مشکالت یعنی او را یک موجود فرازمانی، 

 .کانی می شناسد که حتی حاضر به خدمت به اوستفرام

رویکرد پیامبر به جن به صورت بی رغبتانه است و توصیه شان برای دیگران هم بی رغبتانه است و به جای ان 

 .اعتقاداتی بیان کرده است که به آن مراجعه کنند

های سوره قرار بگیرد دلیلش این است توصیه این است که انسان به جای استفاده از قوای جن، در راستای فرامین قل 

 که در این سوره به صورت تلویحی پناه بردن به جن مذموم شناخته شده است

 .در رویکرد رسول گرامی به جن یک بی میلی و بی رغبتی در آیات است

باور و عمل به در هیچ جایی از آیات قرآن دیده نشده که پیامبر از قوه جن استفاده کرده باشد ولی در عمل از قوه 

سوق دادن انسان به سوی باورها یک نیرویی در انسان ایجاد می کند که اساسا احتیاجی به . شدت استفاده کرده است

 .این باورها ندارد

قدرت عبودیت در عالم هم تاثیر می گذارد و . انسان یک قدرت باوری دارد که این قدرت خاص است در ملکوت

 .ه تمام معنا تحقق داده استحضرت رسول قدرت عبودیت را ب

 .باور به توحید می تواند جایگزین مثبتی باشد بر باورهای دیگر

تاکید بر باورهایی که در حوزه انسانی به صورت ویژه فهم می شوند و او را از سایر : پیام و ره آورد سوره جن 

 .موجودات متمایز می کنند

 .بگیرد که حتی در ملک هم شکل نمی گیردباورهایی از جنس توحید می تواند در انسان شکل 

 قیمت انسان این است که حاضر است که فدا بشود اما باورش حفظ بشود 

 .هستی هزینه سنگینی در کربال داد به خاطر اینکه قیمت باورها مشخص شود
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ه سوی در مکتب اهل بیت دعا وظیفه اش نهادینه کردن و سازمان دهی کردن باورها است با سوق دادن درست ب

 .نیازها و این گونه است که ابزار انسان دعا می شود و این می شود وجه تمایز اسالم پیامبر با سایر پیامبران

 .ملک معادل اسم اهلل است یعنی مثل جن جسمیت و موجودیت ندارد

 در زیارت عاشورا در الیه باور است که کشتن ولی خدا را حمد می کنیم

 .عت انس می گیرد اما سایر موجودات این گونه نیستندخصوصیت انسان است که به سر 

 .جن رغبت به جای شلوغ و جمع ندارد

 .اغلب مواردی که جن وارد زندگی انسان شده است، پای انسان در میان بوده است

خیلی . سیستم وسوسه ابلیس نظام سازانه است یعنی جریان ایجاد می کند و به صورت موردی عمل نمی کند

 ل می کند مثل ثقیفه اقتصادی عم

ابلیس کال در قرآن در حوزه جریان سازانه وارد می شود و هر جا در سوره ای کلمه ابلیس داشتیم دنبال جریان 

 باشیم

 .شیطان عام است و ابلیس خاص است. شیطان با ابلیس فرق می کند

 یندشیطان از شطنه گرفته شده، هر عامل القائی منحرف کننده از حق را شیطان می گو

 .یکی از بحث های مهم دعا در تشیع تکیه بر اسباب است به عالوه حذف آن است

 .دعا بایستی اسباب را به نحو احسن و عابدانه و بر اساس یک عبودیت تام واردش بشود و به خدمت بگیرد

ست که همان خدایی که حاکمیت مطلق دارد ابزار عبودیت این ا. دعا حاکمیت مطلق اراده خدا در هستی است

 .انسان به اسباب تکیه کند یعنی اذن پیدا کردم

در عالم دو سیستم می تواند جاری باشد موسوی و خضری، . هر مقداری که انسان عبد تر  در گیرو دار اسباب است 

 .مکتب اهل بیت موسوی است زیرا در گیرو دار اسباب بیشتر است

 .اق بارها افتاده یک بارش را برای ما گزارش کرده اندخود آیه نشان می دهد که ممکن است این اتف: آیه اول

 .اولین بحثی که برای جن اهمیت داشته قرآن بوده

 .به بعد مربوط به وجه تعجب جن است 2ظاهرا از آیات 
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 عجََبًا است قُرْءَانًا سمَِعْنَا إِنَّا فَقَالُواْ به بعد آمده در واقع ادامه ِّ 1همه آیاتی که از آیه 

 .ضالبت  و هم نتیجه ضاللت می پردازد/غیّ است و به انحراف درونی رشد مقابل

رشد دست یابی به حقیقت است چون مقابل غی است وقتی ساختار درونی سالم است و می تواند حقایق را درک 

 کند بهش می گویند که رشد دارد

 ر و الصالحجاهای مختلفی بحث رشد آمده و آقای مصطفوی رشد را می گویند اهتداء انا الخی

 .این رشد مثل نور است یا هست یا نیست

 .ماهیت رشد ماهیت ایمان به پروردگار است

 .الرُّشْد یعنی رشد را غایت گرفتند إِلىَ در آیه دو از دو واژه استفاده کردند یهَْدِى

 می کمندمرحله به مرحله بلوغ داریم و وقتی فرد از بلوغ به بلوغ می رود یک مرتبه ای از رشد را درک 

 .رشد مراتب دارد و بلوغ مراحل دارد

 .ولی است/ صاحب/بحث نگاه توحیدی نفی ولد

 .سفه به معنی اختالل در عقالنیت است یا مقابل حلم و عقل است

از فقدان عقل تا عقل آسیب های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها . اختالل در عقالنیت طیف پیدا می کند

ی است که اگر عقل نباشد تبدیل به عصابیت و خشونت می شود و مقابل حلم و عقل سفاهت و در مرحله خروج

 .است

 .کار ابلیس فقط القاء است و بیشتر از این هم از خدا نخواسته است

 .القاء یعنی یک القائی که طرف خودش خودش را در زحمت بیندازد

قع کارکرد وسوسه هم همین است و انسان هر همیشه ابلیس خودش را بری می کند از یک جهت القاء می کند در وا

 .اتفاقات بعد از القاء کار خود انسان است. بالئی که سرش می آید خودش می کند

 .سفیه یعنی سیستم بردباری ندارد نمی تواند بسنجد و درست عمل کند

 .اعتقادات و باورها در فیزیک بدن اثر دارد
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اهیت حیوانی انسان درست است و اگر روی این انسان ایمان نصب مطالبی که روانشناسان غربی گفتند در مورد م

 شود فرق می کند

. اولین گناهی که ابلیس مرتکب شد کبر بود، دومین کذب بود و گناه بعدی ظلم بود و ریشه تعددی کبر بود

 .بالفاصله وقتی تکبر می گیرد دروغ می گوید

به خاطر همین . وصیت ابلیس بعد از کبر دروغ گویی استآیات ابلیس را اگر در قرآن جمع آوری کنیم اولین خص

 .اولین خصوصیتی که انسان را مشابه ابلیس می کند کبر است و دومین دروغ است

 تخطی از امر و نهی= ظلم ابلیس 

آدم هر خطائی که انجام می دهد دلیل اولیه اش . کبر یعنی تواضع نداشتن، خودش برای خودش یک منی قائل است

 .من که وسط می آید مثل این است که وجود آدم نجس می شود. که برای خود یک منی قائل می شود این است

 .اون چیزی که انسان را نجس می کند یک چیزی به نام من است که همان کبر است و خالف تواضع است

 .عجب های جن عجب های عظمتی است

را متکامل کنیم و هر زاویه دیدی که اصالح شود  ما می توانیم نسبت به باورهای توحیدی زاویه های دیدمان

 .باالترین تغییر را در اخالق و رفتار خواهد داشت

 اگر ما ساالنه دستگاه مختصات اخالق و رفتار تغییر نکند یعنی احتیاج به رویکرد جدید نسبت به توحید داریم

 .تسبیح ما باید به سمت حمد برود

 . نماز محل قرائت قرآن است

 قرائت قرآن در نماز صدبرابر است: علیه السالمینامام حس

 .اولین تغییری که در رفتن به حج باید اتفاق بیفتد این است که نگاهش به خدا عوض شود

 ما باید روی توحید به صورت ویژه سرمایه گذاری کنیم

با امور ثابت نکردن، به  و تحقق انفصال از او، یعنی خودش را همراه(  حقایق ثابت هستی)انحراب از امر ثابت: شطط

 امور غیر ثابت اتکا کردن، امور ثابت در زندگی اش جاری نبودن

 (قضیه جزئی است) هرکس شطط است حتما سفیه است و برعکس
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 .یکی از عوامل شطط گویی سفیه بودن است

 جدا شدن به معنی هم راستا نشدن، همراه نشدن

 .احتمال می رودکسی که سفیه باشد حتما شطط است ولی برعکس آن 

 .کسی که سفیه است به طور ثابت در راستای امور ثابت قرار نمی گیرد

 ثابت/ سفاهت مقابل امر

 .وقتی موضوع علت محمول باشد حصر می آورد

 شَطَطًا اللَّهِ عَلىَ سَفِیهُنَا یکی از مشکالت ما این است که آیا همه چیز را قرآن و رسول گفته اند؟ یَقُولُ

 .های گزاره نویسی پیدا کردن کلمات در سور دیگر استیکی از راه 

 .ظن به معنی گمان است ولی به معنی علم است

 .یه معرفتی وقتی که به حد علم و یقین نرسیده باشد ظن می گویند

 خدا اگر بخواهد یقینیات درونی ما را بیان کند با واژه ظن بیان می کند 

 .نیم و دلیل اینجا به خاطر همراهی ظن با انا استخیلی وقتها بایستی ظن را می داند معنی ک

 .ظن علمی است مادامی که هنوز به منطقه یقین بار نیافته است

 .علمی که به عمل منجر نشده ظن است

 .خداوند به علم مستدل یقین نمی گوید، علمی که منجر به عمل می شود و عین عمل می شود یقین می گوید

 .ت موضوعش خیلی مهم است منجر به ترک گناه می شودظن در مورد قیامت، چون قیام

 .ظن به قیامت داشتن هم فرد را شهید می کند

 .در قرآن خدا برای ظنیات اعتبار قائل شده است

 .علم در جایگاه ربوبی مصادف با وجود است

 .در ساحت ربوبی علم عمدتا در ساحت شهود گفته می شود



8 
 

 .رفته که حیثیت های مختلف داردواژه به کار  22در مورد علم در قرآن 

 .در قرآن خدا یک شان خاصی برای علم قائل است

 .نکند علم نیست( تحقق)هرچه که تولید اراده. اگر علم علم است بایستی اراده کند

 .وجه تعجب جن این است که مگر می شود به خدا دروغ بست

 .ماهیت شطط به خاطر کذب است

 .چون باید ظرف علم صدق و کذب را پیدا کنیم. ل پنجم استسا7باز شدن مفهوم کذب مربوط به 

 .مفهوم حق را بفهمی، و مفهوم انطباق آن با حق را بفهمی صدق می شود

 .هرکس به اندازه بر مدار حق نبودن کذب دارد

 .واژه می شود و این به خاطر پیچیدگی انسان است 11شطط در ساحت انسان 

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
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