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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 8/9/99ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            فلق    )جلسه اول ( سوره مبارهک           

 

 :03های جزءنکاتی راجع به سوره

کار کردن آن سخت است. اما  ، برای همین خواندن آن آسان است است های کوچک جمع شدهکل قرآن در سوره

هو  ماواا ااکواا هو  ماواا      همچنین جمع بندی موضوو  اسوت او ا    کوچک و قابل مرور کردن است و ها این سوره

ل ستند برای یک سری مفاهی  در کول قورآن موسو سووره و وا و نوا  مود       اکاا: یک مدل ه. در مااا إتفصیل دارند

اکواا یعنوی بیوان    باید از این مدل استفاده کنید. إ دهند. هرجا خواستید استعاذه کنیداستعاذه را در کل قرآن نشان می

  .اایات جاری در کل قرآن

کارهای اختصاصی برای موضوعات مطرح ضوعات مطرح شده هستند. ارائه راه: بیان راهکار برای مودر مااا تفصیل

 رسید باید تفصی ی آن را در سوره و ا و نا  ببینید.ه باره و آل عمران به استعاذه میمسو وقتی در سوراست  شده

 شود.اما در سور این جزء بهتر دیده میاین دو نکته واط در مورد جزء سی نیست برای کل قرآن است 

انسان یک وه  ک ی بدست آورد و به آن رجو  کند و یک وه  اختصاصی قابول  مجمو  این دو بحث این است که 

 .توسعه که اتی اگر گمانه زنی و متشابه باشد اشکاای ندارد اما وه  ک ی آن محک  باشد

تواند اجورا  شوند و میه یک نرا اوزار در درون انسان میها باالخص در مااا ااکامشان تبدیل بهرکداا از این سوره

گوویی  چوون   های ب ند بوه ایون نحوو موی    ن رق  بزند. این را در مورد سورهو به تدریج منابع بسیاری را برای انساشود 

 دسترسی به اینها سریع است. اما آنها سریع نیست به دسترسی

خودش  با مفاهیمی که به بچه هاشود. مسو ی قرائت میدرجات ع می متفاوتاین سور با  الباهمچنین با توجه به نکات 

 دهند.ها از جزء سی آموزش میها را به بچههمین دایل است که سورهاست قابل آموزش است. به  آن درگیر
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توان کل قرآن را رد. مسو با دستگاه سوره و ا  میشود روش مطااعه کل قرآن را بدست آوهای جزء سی میبا سوره

های جزء سی را افظ کنید اما کل قورآن را در  واط سورهتوانید سن آن به این دایل است که شما میمطااعه کرد. ا

این موضو  را اهل بیت این طور مطرح کردند که اگر وون سوره را هورک    نمازهایتان یا در روزمرتان مرور کنید.

 بخواند یک سوا قرآن را خوانده است و اگر سه بار بخواند کل قرآن را خوانده است.

 توانید سوره باره را با معانی سوره و ا بخوانید.روی ه  انعطاف دارد یعنی میمینش قرآن مسانی است یعنی مضا

 توان کل قرآن را با آن مشاهده کرد.اال سوره و ا این گونه است که می

 ای که قابل انعطاف است.آیه 7ر اسمش سبع مسانی است یعنی مسانی بودن قرآن سوره امد است و به همین خاطسبع 

آن را جدا از کند اما خدا وقتی بحث نماز را مطرح می خوانی کنی  که قرآن میخوانی  ااسا  نمیما وقتی نماز می

-گوید قو  اایول بعودش موی    داند مسل سوره مزمل که وقتی میب که آن را یک مدل قرآن خواندن می داندقرآن نمی

 گوید نماز بخوان یا قرآن وجر بخوان.

 اند. شده تعبییر به مفصوت سوره های جزء سی

 اگر بخواهی  تمایز قرآن را نسبت به بایه کتب مشخص کنی  باید روی جزء سی کار کنی .

مشکل در بحث تدبری مطرح کردن خی ی د و بنده از گفتن آنها اباء دارا زیرا های جزء سی خی ی سنگین هستنسوره

ها را باز کنوی  و  مجبوری  بعضی از بحث شوی وی  از اوزه قرآن خواندن خارج میشاست. وقتی ما وارد تح یل می

 اوراد باید آمادگی داشته باشند و بدانند این ه  جزء برنامه است.شود ا ا ج سه یک واژه از یک سوره کار  4یا 0
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 سوره مبارکه فلق

 : 1آیه 

ک طوروش عمول   قل: ابراز درونی و تبدیل شدن اعتااد به ورآیند عم ی به این معنا که در قل یک طروش اعتااد و یو 

روتوار   است پ  یک باور  به عمل رسیده است که دو ااات دارد یکی اینکه در گفتار مشهود باشد یکی این که در

یک عم یاتی است که متکی بوه   شود خص وقتی امر به قل میهای قرآن نوعا از این مدل است باالمشهود باشد و قل

 باور است.

دوری از یعنی خود را در امنیت قرار دادن ، به محل امن رجو  کردن برای  : پناه بردن از یک خطر در پیش رواعوذ

د یخواهد بیامیآسیب آن را برطرف کند یا  خواهددوع و روع یعنی یا آسیب آمده و  می ها که دو ااات داردآسیب

 کنی یعنی یا درمان است یا پیشگیری است. خواهی آن را دوعشما می و

 شود منع.پیشگیری = دوع و جفتش می                 درمان = روع

 کند و برای وه  رب باید و ا را شناخت.ا بیان میرب ااف ا: مضاف و مضاف اایه ، ویژگی رب را با و 

 است.  ست که شا وجر، شکاف همه اینها در آنااطروین، ع ت آمدن انشااق این ا بین إبانة اصول مع : انشااقو ا

توانی ورق قائول  گویند یعنی میکند به آن ابانه میوقتی بین یک چیزی با یک چیزی ورق میابانه: از ریشه بین است 

وهمیود کوه یوک    می  شماو گویند سپیده دا شود مسو میایزی است که بین دو طرف ایجاد میبشوی و بیشتر یک تم

 شود تمایز بین شب و روز.در واقع می طروش شب بوده و یک طروش روز که

 رود که در نظاا تادیر هستند. ر اوزه مخ وقاتی به کار میا واط دو 

زیرا عاا  امور بوه   ه  در عاا  خ ا است نه عاا  امر شود و و ا میکتاب خ ا  ما یک نظاا مجردات داری  که در آن

 این معنا مادار ندارد.

رب از جهت ایجاد  اف ا میشودی وااا است در واقع رب اکند به معنوجود مبارکی که و ا را ایجاد می : اونرب و ا

 .انفوق در مخ وقات

 .گوید یعنی همه کارهگوید وقتی ارباب میب میاربا قرآن جمعش را  رب: همه کاره، اگر از ربب  بگیری  در

  .مااکیت در تدبیر دارد یعنی تدبیر اشیاء بدست اوست : )رب(عومه
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 شود سرپرست.بینی  و اس  نزدیکترش میمی هلل خودمان که یک کاری ه  از اورب همان ال ااه اال ا

ی  گویاو به کمال است و وقتی این را میعومه مصطفوی: کسی که متصدی و مااک تدبیر در تدبیر شی در رساندن 

-ق دادنش به واسطه انفوق صورت موی اضاوه کنی  یعنی مااکیت در تدبیر و سرپرستی و سو باید انفوق را ه  به آن

 گیرد.

 ا از شکاف جدا نیست.ماهیت و 

 :2آیه 

کنی  بوه خواطر هموین شورو      ن میکه در واقع داری  محل و محدوده تمایز را تعیین یعنی این، مِمِن: بحث تمایز است

 تمایز یا محل تمایز است. 

 گویند مِن شرو  غایت است.در عربی می

 است که بازه  تمایز دارد. "بعضی از"ها ن انوا  دارد که یکی از آنمِ

 انوا  تمایزها. کارکردنن یعنی کارکردن روی انوا  مِ

توانیود بگوییود کوه انووا      ه  قابل بررسی است. یعنوی موی  با وه  معنای مِن در قرآن قضیه تمایز را به صورت محصور

 تا خارج نیست. 0تا یا  5تمایز مسو از این 

ر قابل جمع نیست. خیر به معنای آن چیوزی اسوت   ، مفهوا متناقض است یعنی با خیشرّ: عومه مصطفی: ما یاابل ااخیر

صدر بگیری  بهتر و و اگر م  رجحان داده شده استشود یعنی اتما نسبت دارد به موارد دیگر که که ترجیح داده می

 شود.اوعل تفضیل می

هوای  شوود جوزء آیوت    در واقوع موی  گویی  قابل رجحان و کنی  و مییعنی خودش را بررسی میشود وقتی مصدر می

شود و مصدر را در جوای  مصدر شود صفتش از مصدرش گروته میمطرح است. وقتی  رجحان و اتما نسبیت در آن

 برای درست کردن انوا  خیر یا مضاف و مضاف اایه که باید به معنای مصدری برگردانی.  کنیده میخاص استفا

 دار تشخیص است. ال عهدهکند نظاا تفکر + تعبا توجه به این چیزی که عومه مصطفی مطرح می

موضو  خیر و شر برای کسی که تفکرش کار نکند مبه  است. یعنی قید تفکر صحیح در موضو  خیور و شور مهو      

 از جن  خیر و شرّ امکان دارد. ،اگر انسان واقد تفکر صحیح باشد هر ااتماای در مواجهه او با مسائل است.
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یعنوی    دهود. دوری و پرهیز از آن را موی  وهمد و خود گواهی بهال میکه انسان با قوه تفکر و تع شر ضررهایی است

 شود.عتبار قوه تعال و تفکر شناخته میشر وجود خارجی ندارد یعنی به ا

کند ضرر است و ضرر در مااا اختیار شور  شود و او را از منفعت ها دور میتی که در  ساختار انسان ایجاد میاختوال

  .کنی  وای در ضرر این گونه نیستختیار را وارد میشر مفهومی از ا در. است

او ا  کند ست مواجهه با ضرر ایجاد هدایت میمواجهه با ضرر بوده ایی که انسان کرده است به خاطر هاهمه پیشروت

 اوتد.گر ضرر را برداری  رشد اتفاق نمیا

د اتموا ضورر اسوت و هور ضورری      همه شرها به طور طبیعی ضرر هستند وای هر ضرری شر نیست. شر در درون خوو 

 ممکن است شر باشد. 

اا رجحوان اشوتباهی   توانود در ماو  کرده است شر دارد یعنی مواخ ا موی   دو ااات دارد: ما خ ا یعنی هرچه خدا خ ا

 آید.ضرر دارد و این اصو جور در نمی اما اگر بگوید ماخ ا یعنی هرچه خدا خ ا کرده است رجحان داده شود

ان داده شود.  تواند اشتباهی رجحاز این جاست که در مااا رجحان میتواند ر داشته باشد و این میتواند شماخ ا می

 کند.خارج با وجود انسان معنا پیدا میچون شر در عاا  

-به اختیار یا رجحانش ربوط پیودا موی   آید ممکن است دچار ضرری شود که ن در مواجهه با مسائ ی که پیش میانسا

 کند.

 ضررهای ااصل از رجحان اشتباه.ا یخواسته از جانب مخ وقات شر: ضرر نا

 شود قید معنایی عوذبرای در امان قرار گروتن. شر می عوذ: پناه بردن به واسطه مواجهه با شر و شر عامل محرک

 نه بااعک . 

 0آیه 

 .: ظ مت / تاریکی    اذا وقب: وقتی که نهادینه شود، داخل شود و استارار یابدغاسا

 وار ورهنگ های وارداتی به انحراف کشننده/ ناامیدی/ / تعصب /دیا غاسا: جهلمصا

 .شود پناه بردن اتمی استوقتی غاسا وقب می
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اویت ایون  وکند که اود بعدا پناه ببر، یعنی تاکید میوَقَب نه این که بگ ار نهادینه بش إِذَا غَاسِاٍ شَرِّ گوید مِنوقتی می

 ن پناه ببر.است که قبو از نهادینه شد

خواهود بگویود کوه    و موی  کنود واوویتی ایجواد موی   کند یک نظاا اکند ب که تاکید میقیدی محدود نمی وَقَب: هر إِذَا

 ماهیت غسا، وقب است.

 :4آیه 

گویود  کنود و موی  اذا نفست زیرا وقتی وی ااعاد موی  شَرِّ مِن ااْعُاَد یک همچین اااتی دارد که وَ وىِ اانَّفَّسَاتِ شَرِّ مِن وَ

 .کائن در تادیرش است

کنند به صورت نابجا و ااات دارند یا گره بسته را باز، گره باز را بسته میدمند که دها میکسانی که در گره نفاثات:

 دهند. بینشان ارتباط باشد را ارتباط مید یا دونفری که نباید کنندو نفر را که بسته شده را باز مییعنی پیوند 

 ااْعُاَد خی ی خوب است. وىِ مصداقا به شر شناخت پیدا کند اانَّفَّسَاتِ اگر کسی بخواهد

 ونث است. شان مها افظبعضی از واژه

-در ساات اعتاادات ه  داری  کوه بوه آن عایوده موی    پیوند در ساات روابط اابته عاد را  عاد به معنی پیوند است،

وابوط اسوت و مسبوت    ، قس ، بیع است. خود عُاد در تبوع ر . مصادیاش عاد نکاح، ن ره استگویند اما در قرآن نیامد

 .را به معنی سست کردن بگیری  و عاودی که باید باشد را سست کرد توانی  نفثاست بنابراین می

گیرد در واقع اما میعاد نکاای نباید صورت بگیرد  شود که اختول در عاود یعنی یکدر بحث عروی این گونه می

زنند که ها یک اروهایی میخانواده آنوقت کنداقش این است که یک نفر ازدواج میمصد به  خوردن پیوندهاست

 اوتد.شود و اختوف میشان شکرآب میبین

ای نفهمد که ت به خاطر مخفی بودنش است شاید یک خانوادههایی که مونث اسنفاثات در واقع شاید یکی از ع ت

 مخاافتش نفاثات است.

دارد که بوه صوورت تکووینی اتفواق      یاست و در مراال رشدش در هر مرا ه پیوندهای جدیدانسان طبعا اجتماعی 

کند مسو پیوند اقتصادی، شغ ی و ... اختول در پیونودها مسواوی بوا اخوتول در روابوط اسوت،       اوتد و انوا  پیدا میمی
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کند. اگر کسی نتواند با ه عمل میغ یاختول در روابط مساوی با کند شدن ب وغ یا ماندن در مراال ب وغ است مسل ت

 سیر طبیعی است. تواند خوب باشد و اابته این مادرش خوب باشد با همسرش ه  نمی پدر و

 مونث بودن بیشتر با مخفی بودن در ارتباط است

 باید از خودش پناه ببرد. کند خودش نفاثات باشد ا اآدا هیچ وقت وکر نمی

 :5آیه 

شود)ط ب ازااه ازااه )ازبین روتن( آن خواسته میشود، دوما نعمت دیده میست، اوال : بحث نعمت خی ی مه  اااسد

 نعمت از دیگران( و نوعا ه  در ارتباط با دیگران است.

 کند.دن نعمت از دیگران اقداا عم ی میاذا اسد: برای از بین بر

 ه بردن به رب و ا باید به اذا توجه کرد.برای شناخت و ا و پنا

 ، هرگاهگاهاذا : آن

 گیرد؟همه این شرها در این سه قرار میشر را بیان کرده است، آیا  4یا  0این که خدا این 

ر که پناه ببرد بوه  به پیامب  کندو به واسطه این تج ی خدا امر می در اصل همه اتفاقات تج ی اس  رامان و رای  است

 ها عاا است و سه تا دیگر خاص.رب و ا که یکی از آن

 :پناه بردنبرای 

 شناخت محل در امان قرار گروتن .1

 شناخت راه امنیت جستن یعنی ورآیند پناه بردن است. .2

 .هایی است که الزا است در مواجهه با آنها پناه بردشناخت موانع و آسیب .0

 های خودعمل کردن نسبت به شناخت .4

 :عم یاتی کردن

 کنند نباشد.ء کسانی که این شرور را ایجاد میخود ورد جز .1

 دا را به عنوان خااا بشناسی  یعنی نو  پناه بردن به سمت وااا است. خ .2



8 
 

 شود.همه موارد باال با و ا مشخص می .0

 .روع کنی  در مراتب هایی دارد که باید ن سوره و سوره نا  خودشان یک گرهای

  ..خواهی  برای کل قرآن ازسوره مدل دربیاری ما می

ادیر هستند و در اواه ارکت است و در اوزه مخ وقاتی است که دارای ت: در عاا  خ ا است، از معپیش ورض و ا

شود و یک منتهایی دارد و یک سیری گویید ارکت از یک مبدائی شرو  میاوتد. وقتی و ا میعاا  خ ا اتفاق می

 و یک ارکت بیرونی.دارد و یک صیروریت یعنی مخ وق یک ارکت درونی دارد 

کنیود  را تعریو  موی  دهد. خود این که ارکت نشان می رکت از قبل به بعد خود رااای از شی است که و ا مرا ه

 این ارکت ور  از مخ وقیت است یعنی اتما باید یک چیزی باشد که خ ا شده باشد. = مرا ه شناسی

 واژه و ا در قرآن واژه مرا ه شناسی است

 هر اتفاقی در عاا  محصول خ ا و و ا است. 

 توانی  مکانیزا پناه را ه  بفهمی .ی  میاگر و ا را خوب بشناس

 : تج ی درونی است. خود صیروریت  قابل مشاهده نیست اما آثار آن قابل مشاهده استصیروریت

 هر موجودی در هر سیری یک سیروریتی ه  دارد. سیر ناظر به مرا ه است و صیروریت ناظر به مرتبه است.

کتی صورت اوتد محصوای از سیر و صروریت اوست که بر اسا  ار هر تکام ی که در موجودات و انسان اتفاق می

 شود = نشانه شناسیهای قابل رویت و ا گفته میو به این نشانه هایی قابل رویت استگروته و به واسطه نشانه

 .آیده شناسی در قرآن مبااث ع   در میاز مبانی مرا ه شناسی و نشانا ا  

را بواال آوردیو  و     آوردی  شد مرا ه شناسوی و یوک جوایی سویر و صوروریت     یک جایی مرا ه مرا ه شدن را باال

 شناسی گ اشتی . اسمش را نشانه

 خواهد عاا  بر ع می بشود آغازش سوره و ا است.عم ی سوره و ا است یعنی هرکسی میآغاز هر 
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 51/9/99ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            فلق    )جلسه دوم ( سوره مبارهک           

 

 توان به عنوان مدل برای مطااعه کل سوره ها انتخاب کرد و دایل آن کوتاه بودن این سور است.سور جزء سی را می

برای مطااعه یک سوره ب ند با یک سوره کوتاه باید اول سوره کوتاه را مطااعه کرد که از دو را می توان وارد شد. 

 کنی . هایی)واژه ای، مفهومی( استخراج سوره را در قااب مؤافهااینکه مفاهی  

گفته شده است. هر جا  "رب و ا"در سوره مبارکه و ا یک پناه بردن داری  و یک قدرت ماووق که در سوره با 

باشد. همچنین یک نمونه آسیب آورده شده است که شود، مربوط به مطااعه ما مییک قدرت ماووق نشان داده می

 شود.می "برب"رجا آسیب بود ه

 ها و زوال آنها)اسد(ها در زندگی، نعمتها : ظ مات، گرهآسیب

شود. توان به آنها اتکا کرد، از ذهن خارج میاوتادن در شبهات یعنی گ  شدن محکمات یعنی اون مسائ ی که می

 تر است. شبه از این جهت که عدا ع   است به ظ مت نزدیک

 کند.ها را در ورد ایجاد می: این گونه خواندن شدیدا تر  از آسیب ران با سوره فلقخواندن سوره آل عم

کند ، این راه کاربردی خی ی در سوره آل عمران در همان آیات اول شیوه پناه بردن را شناخت محکمات بیان می

ایجاد  "زیغ"ه تشابه خوب است. اتکاء به محکمات با دور شدن از وضای متشابهات همراه است. ع ت این است ک

 شود.هایی است که در ق ب ایجاد میها باالخص اغزشکند زیغ به معنی انوا  انحراف و اغزشمی

آید شوی  اوادثی که برای انسان بوجود میهاست همین جا متوجه میاتفاق بعدی وتنه است که یکی از آسیب

سیب قدرت ووق ایمنی بخش تواید، باالخص موضو  متفاوت است. سنخ وتنه از ظ مات است. در مااب ه با این آ

ای به ایات بخشی و قواا او پابرجاست یعنی انسان از ای ااایوا ای ااایوا بودن خی ی مه  است، یعنی هر زنده

 بودن خدا تواید را بشناسد. 

انگار این دعا پناه بردن برند اگر به عنوان سوره و ا بخوانی ( دعای کسانی است که از وتنه پناه می8صفحه دوا )آیه 

 شود که این شبهات ممکن است یک نفر را از اَیِض اعتاادات خارج کند.به رب و ا است. مع وا می

-ها به طور جدی در زندگی آسیب میکند که اینخی ی جااب یک سری مواردی را مطرح می 14تا  13از آیه 

 رساند.
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شود و همچنین گرایش به هایی است که انسان دچار آسیب میشود اب شهوات یکی از ناایهمع وا می 14از آیه 

هایی است که در این سوره منجر به ورود انسان ها از مهمترین آسیبمتا  دنیا به وان آسیب دیگر بیان شده است. این

ر چه ورد کند و اگر زیغ ایجاد شد اگشود در نتیجه زیغ در ورد ایجاد میبه وضای متشابهات و عدول از محکمات می

 شوددر مسیر ایمان باشد منحرف می

 شیوه برخورد:

 گویدتاوا در برخورد با متا  دنیا که آیه بعدی این را می 

کند و یک سری عوامل در رابطه با اب شهوات شما یک سری عوامل ع ی دارید که سبب و اقتضاء ایجاد می

 کند.ای دارید که در واقع ماصد ایجاد مینشانه

 ای است از این که انسان دچار اب شهوات شده است.حراف نشانهزیغ یا ان

دالات هر آیه به خودی خود تاا و کامل است. و اتفاقی که اوتاد سوره و ا برای من چهارچوبی تعری  کرد که من 

 توان  با رویکرد جدیدی سوره مبارکه آل عمران را بخوان .می

 هی  ک ی مد نظرمان است.کنی  یعنی مفاگیری میمابین دو سوره مفهوا

پیدا کردن و ا در سوره آل عمران: بستگی دارد واژه و ا را در سوره و ا با چه عمای کار کرده باشید، اگر عماتان 

دهد وای اگر عمیا کار کرده باشید و برای و ا مؤافه در اد معنی باشد در این سوره ه  در اد معنا جواب می

های مخت   بررسی کنید. شما دو طرف دارید یکی معنا شناسی و دیگری مؤافه هتوانید در الیداشته باشید، می

شود و ا و با این دید سوره گوید یک طرف این و یک طرف آن و تمایز بین این دو میداشتن. در معنا شناسی می

شود مادمات یگردی که دو طرف داری و در عربی قسمت اول مخوانی. در واقع در سوره واط جاهایی را میرا می

کنید ه  مسبت و ه  و قسمت آخر می شود نتیجه و وسط آن اوادث و رخدادها می شود. در این جا وقتی بحث می

بینید چون رخداد ه  می تواند مسبت باشد ه  منفی اابته می تواند یک رخدادی منفی باشد وای این منفی و ا را می

که در یک طرف مادمات اتفاقی بیفتد و در طرف دیگر نتایج  طروش هدایت باشد بنابراین و ا واقعی این است

 منجر به هدایت شود.

ای به خودی خودش مسبت است. تمایز رکن رکین یا اصیل ع   است و اگر تمایز را به هر اال هر تمایز دهنده

 اید.بردارید یعنی ع   و معروت را در ساات انسان ا ف کرده
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کند اصوح انسان از ناایه ه تمنیات و آرزوهای یک انسان را اصوح میخصوصیت سوره آل عمران این است ک

آرزوها و رغایب است. سوره ای ة اارغایب انسان است. در واقع منای قرآن است و هرک  دوست داشت اج واقعی 

شود سوره آل عمران یا این گونه بگویی  که محکمات قرآن در سوره آل عمران است و سوره برود وقووش می

 عجیب و غریبی است.

 ادامه سوره آل عمران را خودتان با و ا کار کنید.

  :فلق

ای است و دیگری ه  از طریا آیه و قرآن به قرآن، توان در قرآن کار کرد یک جنبه کار واژهو ا را از دو جنبه می

شود، این روش پژوهشمان در کنی . ت فیا این دو با تح یل عا ی انجاا میکه ما ت فیای از این دو بحث را مطرح می

 اوزه و ا است و قبل از هر پژوهشی باید شیوه آن را انتخاب کرد.

که با اتکا به آیات ای ما دو راه داری  یک راه این است که به اغت نامه رجو  کنی  و دیگری ایندر کار واژه

 خودمان یک معنا استخراج کنی  و این دو روش کامو مجزا است.

اش بر اسا  روح نامهاغت . مراوا مصطفویای، مصداقی، توصیفینامه ترجمهامه وجود دارد: اغتنسه دست اغت

 معنا است. 

نمایی  که این موارد استعمال کنی  و موارد استعمال آن را استخراج مییک موقعی ما واژه را در آیات بررسی می

، رب، انفوق، صبح مرتبط است. اینجا قدر مشترک کند که با سوق، نوی/ابّای برای من ایجاد مییک شبکه واژه

کن  و ع ت این که از روح معنا کن  و تبدیل به مؤافه میگیرا در واقع از موارد استعمال اشتراک گیری میمی

 وهمی . های مخت   را میکنی  تأکید واژه در قسمتکنی  زیرا وقتی خودمان معنا استخراج میاستفاده نمی

ها و آیات بروی . یکی از هایی که بدست آوردی  سراغ سورهیک تعریفی برسی  و بعد بر اسا  مؤافه باید اول به

کنی  که روی  و یک مسیر دیگر را ه  انتخاب میای است این که ما یک مسیر را میهایی که در این کار واژهشیوه

دل یک سوره به صورت توصیفی به معنایش ای ظهور پیدا کرده واژه را در ای مسل و ا در غرض سورهاگر واژه

کنی  مسو واژه و ا را کند یعنی به جای این که آن مسیر را بروی  از این روش استفاده میرسی  این با باال ورق میمی

کنی  و آوری  به این صورت که سوره را توصی  میهای و ا را در دل سوره بدست میکنی  و ویژگیانتخاب می

آوری  و با این کار به یک مفهوا کامل و جامع باید دست پیدا کنی ، که این ه  ا ی از سوره در میهای عگزاره

ای مؤافه بندی دارد مسل سوره زمر در تدبر واژه ای که در آخرش سوره با واژه عبد کار شده است. پ  کار واژه
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تاان دارد که هر سه روش را برود و مطاابش می تواند مسیرهای مخت فی را بپیماید که در باال آمده است. پژوهشی ا

 در هیچ کداا از ااالت تعارض پیدا نکند.

 ک یاتی که مورد استناد به آیات است:

 :فلق

در عاا  تکوین و عاا  خ ا اتفاق اوتاده است. منظور از عاا  خ ا عاامی است که با اسباب و اقتضا سرو  .1

نظاا آن با کن و ویکون است. ا ا برای وه  و ا یکی از  کار دارد. و ماابل عاا  خ ا عاا  امر است. که

 های مهمی که باید راجع به آن بحث شود واژه خ ا است.واژه

کنی . تماا بروزات را کنی  به عاا  خ ا. در عاا  امر با موضوعی به ناا و ا کار نمیق مرو و ا را محدود می .2

 ها در این عاا  قرار دارد.هبینید در واقع رخدادها و پدیدشما در عاا  خ ا می

 مسئ ه ارکت)سیر( به عنوان مؤافه اص ی است. چون سیر وجود دارد صیروریت ه  وجود دارد. .0

آید. ه  از یک طرف بحث انفعال و اثر پ یری؛ یعنی به واسطه این ارکت یک تغییراتی به وجود می .4

های بعدی آن است. اگر در جزء مؤافهوعاایت است یعنی اثرگ اری و از طروی دیگر اثرپ یری دارد. این 

 شود و در  اس  واعل اثر گ ار میگردد.باب انفعال باشد اثر پ یر می

 یک تمایز است از مرا ه قبل نسبت به مرا ه بعد. .5

باشد. در برای مرا ه بعد نسبت به قب ش می اینشانه برای مرا ه قبل نسبت به مرا ه بعد یا بااعک  نشانه .6

بیند رابطه بین قبل و بعد آن گوید. بنابراین اگر کسی نتواند وقتی یک شی را میچیز را می واقع امتداد یک

را ببیند اصو برایش و ای مطرح نبوده است. و ا یک شی اااتی خاص از شی است که او را از ااات قبل 

 کند.و  بعدش متمایز می

 اا و سفی اصو شی ذات ندارد.گیری  زیرا در مااااتی از شی است یعنی شی را کو ااات می

 در واقع و ا همان خ ا است به اعتبار تمایزش بین مرا ه قبل و بعدش

هایی ها به خودی خود معنا دارد. و ا جزء واژهدهد و بعضی از واژهها هستند که انسان به آن معنی میبعضی واژه

 ن جامع کاملگویی  و ا همان خ ا است در ساات معروت انسان یا انسااست که می

 و ا بیان دیگری از مفهوا خ ا است در ساات معروت انسان یعنی اگر انسان را برداری  دیگر قبل و بعد معنا ندارد.

 اسماء ااحسنی در ساات معروت انسان جامع کامل است.
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کند. د میشود یعنی در واقع نسبت قبل و بعد است که معروت ایجاو ا سبب اوزایش یا ایجاد معروت در انسان می

 هیچ معروتی نیست مگر این که از مسیر و ا برای انسان به وجود بیاید.

-ها و رخدادها و عدا گسستکش  خطوط ممتد در هستی و زندگی انسان رمز و ا شناسی است. اتصال بین پدیده

 شان

د( اسا  در و ا شناسی منشاء شناسی، ماصد شناسی و سیر شناسی/صیر شناسی در موضوعی وااد )شی و اا

 معروت به خ ا است.

کند مسائل و مطاابی که انسان با آن روبروست ج وه های مخت فی دارد و به همین دایل انسان نیاز به شناخت پیدا می

 خواهد. تاریخ برای محل و ا شناسی خی ی خوب است.بنابراین دستگاه شناختی خاص می

مان من شرّ ما خ ا است. هر صفت شر و خیری در درون های مخت   یک بروزاتی دارد و این ههر شری در زمان

 خودش بروزاتش متفاوت است.

 به نسبت تفاوتی که در خ ا وجود دارد و ا نیز متمایز و متفاوت است. 

 و ا همان خ ا  است، منتها به اعتبار قبل و بعد و ا

شود که یک خ ا داری  خص میخواهد و ا شناسی کند اول باید خ ا شناسی کند. از سوره اع ی مشکسی که می

 یک تسویه و یک هدایت و یک عجل. 

 شود. تسویه یعنی تعادل ایجاد می

 وَسَوَّى: ناظر به تکوینیات است. خَ َاَ

آید به عووه جهت و مسیر کمال، که این جهت و مسیر شود و در تکوینات میوَهَدَى: تادیر و هدایت داده می قَدَّرَ

 .شودخی ی برایش مه  می

 شود ناطه پایان خ ا.اجل ه  می

 بنابر این در خ ا یک سری و ا داری  و در قدر ه  یک سری و ا داری . یک شی داری  که اجل دارد.

باشد که قسمت ما خ ا شود یکی از ایث خ ا و تسویه میکند که در شی دیده میو ا شناسی دو ق مرو پیدا می

و دیگری شی است از ایث امکانات، قدر و قدرتی که پیدا کرده و سوره و ا است )و ا؛ آن وضعیتی که است( 



14 
 

آورد( و این قسمت غاسا، نفاثات و ااسد هدایتی که برایش در انتظار است. )و ا؛ آن وضعیتی که به وجود می

 سوره است و این ترکیب سوره و ا و اع ی است.

-که به سمت ضوات میوات باشد و به دایل اینرود واو اینکه در ضانسان در هر اااتی به سمت خ ا و تسویه می

گیرد یعنی خ ا و تسویه آید. انسان به صورت ناخودآگاه در سیر تکوینی قرار میرود انوا  انحراوات بوجود می

 یک سیر تکوینی است.

 های ورد.های مخت فی داری  در واقع چیزی نیست غیر از تمایز بین اااتانسان یک سیر ارکتی دارد که برایش و ا

شود و بُعد تکوین روی آن انسان در سیر خ ا و تسویه هر چه از مسیر هدایت دور شود قسمت هدایتش خاموش می

ها به سمت شود. ما ارکت به سمت پایین نداری  همه ارکتگ ارد و نو  استفاده از اشتباه در آن بیشتر میاثر می

 رود.ت باال میرود در ضوات ه  انسان در ضوات به سمباال می

 و ا در ااات ک ی کامو مسبت است 

-انسان دارای دو مدل هدایت است یک مدل در تکوین و مدل دیگر در تشریع است. در تادیر هدایت اعتباری می

 شود اعتباری. و در خ اش تکوینی است.شود یعنی غاسا، نفاثات و اسد می

 یز و متفاوت است.به نسبت تفاوتی که در خ ا وجود دارد و ا نیز متما

تواند به اگر نگاه به نعمت در ورد اصوح نشود محکوا به ضرر است )بر اسا  قانون و ا(. یعنی اینکه ضرر را نمی

 نفع تبدیل کند و محکوا به ضرر است به دایل اصوح نشدن دید اوست.

 .ااسوا: خدایا هرموقع دیدی من مرتع شیطان شدا مرا قبض روح کناماا سجاد ع یه

 شود.اگر تزکیه مادا بر تع ی  نشود همه چیز خراب می
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 : سیر و صیرو ا

 نشانه هایی برای هر سیر و صیرورتی وجود دارد. -

مراتبی از شدن در هر موجودی هست : انسان، مخ وقات غیر انسان، موضوعاتی که قواا آن به انسان  -

 است.)مجموعه ع وا(

 کند. به این صورت و ا ق مرو پیدا می

گیرد. برخی مربوط به پدیده هاست که  وا را در بر میکنید که مجموعه ع سوره و ا در ق مرویی صحبت میدر 

 گیرد. سی، جامعه شناسی در آن قرار میربوط به ع ومی است که طب، روانشاگیرد برخی م ع وا پایه در آن قرار می

 صفت بخل، ظ   در بیرون وجود ندارد اما انسان می تواند آن را داشته باشد.

بینید درباره  کنید می خوانید، شرو  به خواندن آیات می ون وقتی قرآن میتواید ع   در قرآن همین موضو  است. چ

خواهی  از اینجا ع   تواید  گوید و... بعد ما می انسان است به استسنای موارد کوچکی. در مورد کاوران و مومنان می

 شود از اینجا ع   تواید کرد؟ کنی ، چه جور می

ااسی را که درباره موجود است از آیات استخراج کنی . در صورتی که باید توانی  مب این به این دایل است که نمی 

 آنها را به قواعد مخ وقات برگردانی  و از پایین ببینی  و بیائی  باال. 

گیرد.  دریاوت ع   به شرطی که بتوانی  از آیات صفات مخ وقات را بدست آورده و باه  انطباق دهی  صورت می

اما بروزات آن متفاوت است. اگر این  اوتد اتفاق می نیز اوتد در نظاا تکوینی نی اتفاق میهر آنچه که درنظاا انسا

 ارف درست باشد شما می توانید از آن به این برسید.

 شما باید بتوانید سیر ک ی تکوینی استخراج کنید.و ا تکوینی است اما آن را در اوزه انسان آورده است.

 

شود از تکوین به زندگی انسان  این که چطور می شود. د هر موجودی برایش شر میاگر اختیار انسان خوب کار نکن

 و از زندگی انسان به تکوین برگردی  مه  است!
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از  کنند و نوعا این آیات تکوینی است. میآیند و اخوق و روتار و اکومت را درست  آیات کو به کمک انسان می

توانید پی به قوانین  یعنی شما از قواعد عادی رسوا زندگی انسان می شود این طرف به آن طرف تواید ع وا پایه می

 هستی ببرید.

شود به مجموعه ای از ع وا توجه شده است که تحت عنوان مخ وق شناسی قرار  وقتی به و ا شناسی اشاره می

ن ع وا موضوعاتی گیرد. در واقع این مجموعه به همان موضو  تواید ع   قرآنی اشاره دارد. مهمترین دسته ای می

 است که قواا آن به انسان است. مجموعه ع وا از قرآن قاب یت استخراج دارد. 

 هایی داشته باشد. قاعده زوجیت تکوینی است و در تبدیل باید ویژگی -----مسل : زوجیت در گیاه 

 زوجیت در انسان که نظاا اختیار است.

 یه.مَسل به معنای یک شیوه دریاوت است. مِسل یعنی شب

گویی   توان در مرا ه نازل تر به ربوبیت واادین نسبت به ورزند مراجعه کنی  تا بفهمی  نمی برای وه  قدرت خدا می

 گویی  مَس ی از خداست. که ربوبیت آنها مِسل خداست ب که می

ت و ربطی به مِسل ای است که به طور طبیعی نمایان کننده اایات در مرتبه ای باالتر اس مَسَل: نزول اایات در مرتبه

 ندارد.

و ا یعنی ارکت، و ممکن است ارکتی که در ذهن ماست نباشد زیرا ممکن است این ارکت را در مورد 

 مخ وقاتی به کار ببری  که در الیه جسمانی نباشند.

منظور از ارکت یعنی یک مخ وق دارای قدر مشخصی است که وضعیت موجود و وضعیت قبل و بعد، یا اول و 

 تواند مط ا باشد. ا ظاهر و باطن برای او است. پ  یک وضعیت نسبی ه  در آن وجود دارد و وضعیتش نمیآخر، ی

 خورد قبل و بعد و ظاهر و باطن دارد. هرچیزی که به طور طبیعی وضعیت زمان به آن می

 که به نسبت تعری  می شود. "باال و پایین"صفتها نسبی است و وقتی صفات نسبی باشد مسل 

شوند. هرچیزی که محدود)موجود( باشد و محدوده  یی که من امر رب هستند در نظاا ارکت بررسی نمیآنها

 )ق مرو( داشته باشد ]که اسمش را قدر می گویند[ یک قدرتی دارد. و به طور طبیعی به همان اندازه مختصات پیدا 
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حدود است و شی که محدود است با گیرد، زیرا م کند. یعنی با بایه محدودها در کنش و واکنش قرار می می

 کند و اثر گ اری و اثر پ یری دارد. محدودهای دیگر ارتباط برقرار می

گویی . و واط خدا و امرش نامحدود هستند.  موجود یا محدود است یا نامحدود و اگر نا محدود بود به آن وجود می

 مسل موئک. شود در بین مخ وقات رتبه بندی وجود دارد که از مجردات شرو  می

 شوند.  شوند و جزء نامحدود محسوب می آنهایی که وابستگی به نظاا اسباب ندارند جزء قدر محسوب نمی

اسماء اهلل مخ وق هستند وای جزء قدر نیستند زیرا قبل و بعد و اول و آخر و ظاهر و باطل ندارد زیرا ااد و صمد و... 

  وق است. زیرا اگر مخ وق نبود تنو  نداشت.است. در واقع اینها جزء اس  هستند، که اس  مخ

آید در وضای قدر، زیرا گر این کار را نکنی  در تعبیرهایی  کنی  این ما خ ا می در این وضا وقتی ما خ ا مطرح می

 شوی . بری  دچار اشکال می که بعدا به کار می

طااب در سیاق روایی و ادبیات و عرف گویید. بعضی از مشما راجع به وسائط همان را بگویید که در مورد خدا می

 گوید که قل اعوذ برب ااف ا. گوید قل اعوذ من ربی  میقرآن نیامده است مسو نمی

 نظاا شر در دایره مختصات و محدوده، محدود به انسان است

نکرد ممکن است شما بگویید نظاا انسان یک اختیاری دارد که اگر درست استفاده کرد خوب است و اگر استفاده 

ها اقتضای دریاوت رامت  ها و محدوده قرآن و خدا برایش شر دارد. وای بحث سر این است که در دایره محدودیت

شود. همیشه رامت  جنگند و رامت نازل می ها با ه  می شود یعنی محدوده و یا از دست دادن رامت پدیدار می

کند و آن چیزی که  سی و از هیچ کسی دریغ نمینازل شدنی است پیوسته و هیچ ک  و کاستی ندارد. برای هیچ ک

کند محدوده و محدودیت، و کنش واکنش بین این دو است. رامت خدا  خود را الیا دریاوت و عدا دریاوت می

 ثابت است.

شوی  و هر قدر  ها را بشکنی  از رامت خدا بیشتر بهره مند می ها و محدودیت ما هر چادر بتوانی  دیواره محدوده

 شوی . مان از رامت کمتر است و اگر خراب کنی  دچار اعن ابدی می ر باشی  بهرهت محدود

 ها را بشناسی  و بشکنی . ها و محدودیت ترین ع وا عاا  هستی  به شرط این که محدوده همه ما مستحا گروتن عاای

انسان رامت را تبدیل به شوند یعنی توانایی  رامت و اعنت دو ویژگی هستند که در میدان انسان تبدیل به رای  می

 کند. رایمیت رامت همراه با هدایت است. رایمیت می
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 این جا سه محدوده و محدودیت را به عنوان سه ناص برای انسان بیان کرده است: غاسا، اسد، نااثات.

شود رایمیت و وقتی  شوند و وقتی که رامت با هدایت همراه می رامت و اعنت واط برای انسان تعری  می

 گویند. مت ااهی واقد هدایت باشد به آن اعنت میرا

 دهد. هر تغییری در این عاا  اتفاق بیفتد میزان بهره مندی از رامت ااهی را تغییر می

 ورستنده ها ثابت است و گیرنده ها شدیداً ااتیاج به کنترل دارند و هرتغییری هست باید در گیرنده باشد.

مایه را قدر گ اشت و کو  توان اس  این درون ها)قدر( است و می دیتشاک ه عبارت از محدوده)سبیل( و محدو

 ها را به کار ببرید. ها یک تعری  دارند وای شما ممکن است هر موقعی یکی از این این

کنی  که اسمش دعای عم ی است و ما مأمور  ها کش  قوانین می آیی  برای محدوده و محدودیت یک موقع می

 داشته باشی .ای  که دعای عم ی  شده

یک موقعی انسان مواد ممکن است وکر کند که خداوند به وسی ه دعای عم ی دست او را بسته است و این شرک 

ها  ها و محدوده است. یعنی با این که انسان مامور شده به کش  قوانین و اتخاذ اسباب در برطرف کردن محدودیت

محدوده و محدودیتی نیست ودعا دو مدل پیدا می کند یک ااات باید قائل به این باشد که اگر خدا اراده کند هیچ 

 با کش  قوانین است و  ااات دوا با شکستن محدوده و محدودیت ها بدون در نظر گروتن قوانین.

گیرد. بعضی از موارد است که قوانینش برای انسان کش  شدنی نیست مسل  اکمت خدا در کش  قوانین جای می

 کنید. ها دعا می وانید. نماز یعنی بدون محدودیت و محدودهخ باران که شما نماز می

کند یعنی شان دعای انسان را آن  ها و محدوده معروی می در سوره مری  دعا را به عنوان سبب روع و دوع محدودیت

 برد که قدرت برداشت محدودیت ها و محدوده ها را دارد. این ااصل نمازست و مربوط به مص ین است قدر باال می

 که رمز و رازش ه  در این سوره بیان شده است.

شود:عدا بهره  گیرد و شر می ها قرار می ها و محدوده در ق مرو محدودیت "ماخ ا"براسا  مطااب مطرح شده  

 مندی صحیح از اختیار.

 اوتد. ها در یک وضای محدودی اتفاق می این کنش و واکنش 
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بیرونیات اشاره دارد و استفاده هماهنگ و متناسب از این دو مجموعه قدر به مجموعه درونیات و سبیل به مجموعه 

دهد. استفاده هماهنگ یعنی ورد متناسب با اینکه در شرایط نعمت یا تادیر رزق  موجود را به سمت بی نهایت میل می

 .برداری خود را از امکانات و قوای درونی و بیرونی به نسبت ه  متفاوت کند قرار دارد میزان بهره

  که قبل و بعد) اول و آخر)ظاهروباطن( دارد. و صیروریت یک موجودسیر 

ها موانع  این جا یک غاسا، یک نفاثات، یک ااسد تعری  مطرح شده است و از ظاهر آیات مع وا است این

 هستند. یعنی سیر و صروریت یک موجود دچار موانع شده است.

روتن در ظ مت است که امکان خارج شدن از آن وجود دارد. به غاسا به معنای ظ مت و تاریکی است. غسا قرار گ

کند. یعنی ورد یک کاری کرده که یک  شود که به عنوان مانع آن ارکت را دچار اختول می ظ متی گفته می

 محدودیتی بوجود آمده که در آن جهل پیدا کرده است.

داند کداا مسیر را برود.  کند، ورد نمی محدوده و محدودیت یک موجود عدا شناسایی نسبت به ارکت ایجاد می

 جهل عدا ع   است. )ابهاا در مااصد(

 شود. شود و مسیر و ماصد نامع وا می اگر در مااصد و مسیر ابهاا داشته باشی  ارکت متوق  می

 آورد. کنید ابهاا در مااصد می وقتی غاسا مطرح می

 کند.  میاین موانع که مطرح شد اختول در سیر و صیروریت ایجاد 

انسان یک سیر در طبیعت دارد و یک سیر در وطرت و ممکن است این ااالت وطرت را مختل کند و این باعث 

 اختول بین ارکت طبیعی و وطری شود.

 کنی . ما داری  در مورد عوامل ایجاد اختول در ارکت صحبت می

 گویی  سیر و صیروریت یعنی یک ماصد است و یک مسیر. وقتی می

شود. این با تنو  و  شود و بنابراین مسیر ه  گ  می گویی  غاسا ماصد مه  است و ابهاا در ماصد ایجاد می میوقتی  

شود و برآیند این ایرت  آید انسان دچار ایرت در مااصد می شود چون تنو  و تعدد می تعدد مااصد همراه می

شود. و اگر  ونه سیر وطری دچار اشکال میرود و اینگ شود از یک جهت وای مسیر طبیعت خودش ج و می توق  می

کند و  شود و سیر ندارد و این تعارض ایجاد می شود و اختیارش متواد نمی اختول ایجاد شود رشد وطری متوق  می

 اوتد. مااصد از ااات طوای بودن به ااات عرضی بودن تنزل پیدا میکند و انسان به چه کن  چه کن  می
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کند و گیر ما در   ودیت در احظه است. ماصدهای ک ی را خدا خی ی طرح نمیماصد در قرآن رسیدن به عب

های جزئی بسیار است و اایات ماصد در قرآن همان گاا اول است به خاطر همین ماصد و مسیر با ه   ماصد

 هستند.

ی که در سیست  گ  شدن در مااصد یا در مسیرها وابسته به وعاایت نظاا اختیار و تفکر در انسان است. عمده اتفاق

اوتد و وعال نبودن نظاا اختیار در انسان به  اوتد در درجه اول به خاطر وعال نبودن نظاا اختیار در انسان می انسان می

 خاطر وعال نبودن تفکر در انسان است.

 شود. اسا  کار  غاسا این است که مانع وعال شدن قوه اختیار یا قوه تفکر می

ها و پیوندها اشاره دارد یعنی موانعی هستند که موجود )ارکت ها و سیرهای آن(  گرهبحث نفاثات به موانعی مسل 

شود. اختول وقتی است که این تعامل سست بشود  وقتی در تعامل با دیگران)اشیاء، اشخاص( قرار گیرد ایچاد می

 یعنی تعام ی که با دیگران دارد غیر معاول و غیر منطای بشود.

 .شود  سان مربوط به تعاموت او میهای ان یک سری از آسیب

اگر تعاموت به سمت معاول و  شود. اش از محیط بیشتر می هرچادر تعامل غیر معاول و غیر منطای باشد اثرپ یری

آید روی  هرگونه تع ا نامعاول اختول است و کو می شود. اش از محیط کمتر می منطای شدن برود اثرپ یری

نسان در یک جا اشتباه قرار بگیرد به طور طبعی جاهای دیگر ه  تحت تاثیر قرار وقتی تعاموت ا تع اات ورد.

 گیرد. می

: اگر بین محبت دو دوست اختوای ایجاد شد اتما یکی از آنها گناهی انجاا داده است. )تعال نامعاول باعث روایت

 ضع  پیوند شده است(.

 هانی باشد که ورد دارد.ارتباط یا قطع ارتباط با یک نفر ممکن است به خاطر گنا

اوتد و اگر انسانی دچار اختول در ساختارش شود در تعاموتش دچار اختول  همه تعاموت بر اسا  قوانین اتفاق می

 ها است. شود.تعاموت شما ه  در ق مرو محدوده و محدودیت می

 آید.  ااسد روی بحث نعمت می

( از امکانات را نعمت گویند. ااال ممکن است این نعمت با مندی و اظ)رضایت مندی، خوش آمدن نعمت : به بهره

 دارایی باشد یا با نداری باشد یعنی ممکن است کسی به جای داشتن امکانات با چیز دیگری خود را بهره مند کند.
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 در نعمت اازاما وجود یک شی موک نیست بهره از شی مه  است.

 ز امکانات است.بحث در نعمت اازاما وجود امکانات نیست بهره ا

شود بهانه یک وضای درونی که در انسان  آید در واقع امکانات می نعمت به بهانه امکانات در انسان بوجود می

 اش وعال بشود و خوش بشود. های درونی بهره

کننده نعمت است. اازاما زائل کننده امکانات نیست، زائل کننده بهره مندی و خوشی است که توسط  ااسد زائل

کند بهره مندی مربوط به بیرون و اشیا است در صورتی  شود. ع تش ه  این است که ورد وکر می انسان زائل میخود 

 که درونی است.

کند  انسان وقتی ااسا  می خوش نگ رد. کند که ورد از امکاناتش به او ری میااسد اثر اااائی دارد یعنی یک کا

های نعمت را تنگ  ااسد و محسود محدوده .امکانات بر است کند که ااسد   میکه اسد زائل کننده است، ااسا

ها اسود خودشان هستند زیرا امکاناتی دارد بعد  بعضی کند و پناه بردنش این است که: نعمت به امکانات نیست. می

 رود. کند که امکاناتش از بین می کند که امکاناتش به نعمت تبدیل نشود و یک کاری می همین طور یک کاری می

 عمت نسبت به ظ مت و تعاموت این است که ا  ورد نسبت به ماصد و مسیر و امکانات است.ن

 عاا  خ ا مختصات خودش را دارد. 

انسان یک سبیل )اختیار( دارد که ماصد در این سیر و صیروریت، عبودیت است. و در مسیر سیر و صیروریت خود 

که اینها در دو بعد . اظ از امکانات. 0وت با دیگران تعام .2. عدا وه   1شود:  به سمت ااهی دچار سه آسیب می

 شود. شرایط زمانی و پیشروت و تکامل بررسی می

نظاا هستی نظامی است که جبران دارد. نظاا انعطاف است این نیست که همه خوشی در داشتن یک چیز باشد 

 توان چیزی را نداشت وای خوش بود.نعمت زائل شدنی نیست.  می

 های مخت   آمده است: نعمت در جاهای مخت   به اااتدر قرآن 

 ای از نعمت است. کند که این یک مرتبه یکی از آنها در سوره وجر است: که نعمت را در ماابل قَدَرَ ع یه ذکر می-1

 کند. در سوره مری  و امد و نسا انع  اهلل ع یه، نعمت را هدایت و در صراط مستای  بودن مطرح می-2 

شود که نعمت در قرآن معانی مخت    کند. مع وا می ه تکاثر نعمت را والیت و نعمت دین معروی میدر سور -0

 شود.می های ااهی قابل ااصاء مساوی با نعمت دارد وای اصل نعمت اون چیزی که در قرآن آمده، رامت
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گویی . و رزق  ن نعمت میتعری  نعمت از قرآن: یعنی هرجایی که رامت تشخص پیدا کرد شناسنامه پیدا کرد به آ

شود مال کیست و کارکردش  مصداق نعمت است. تشخص پیدا کردن رامت به این معنا است که مع وا می

 چیست. این مادمه اول. و مادمه دوا اگر رامت بخواهد تشخص پیدا کند باید در درون انسان اتفاق بیفتد.

های ااهی را ااصا  ی و زندگی بهره مند شود و رامتانسان قاب یت یاوته است که با ادراک و عمل خود از هست

تواند پی در پی رامت دریاوت کند و تشخص به آن دهد و نعمتش نماید یعنی انسان یک موجودی است که می

 کند.

شود.  چون نعمت وصل به رامت است از جهت وصل به رامت باقی است یعنی در ذات خودش باا دارد، محو نمی

 )عج( که نعمت مخفی است وای جاری است.مسل غیبت اماا زمان

دستگاه تبدیل کننده رامت به نعمت ص وه است .که ما یک اا  اضاوه می کنی  که می شود ص وات و داستان این 

دهد  های مادی را جنبه معنوی می شود تبدیل کننده. همه نعمت شود. یعنی نماز می را در سوره مری  مفصل بیان می

 کند. بهش و باقی می

اواین اسدی که در عاا  تحاا پیدا کرد اسد در آدا بود وای نعمتش را نگروت، هبوط تاخیر انداخت. در ازای 

های دیگری  این نعمتی س ب نشد. خود تاخیر ازش استفاده شده توبه و ک مات نازل شد، یعنی بوواص ه رامت

 ری را ه  وراه  کرد.های دیگ ااصاء شده است یعنی نه تنها رامت را زائل نکرد ب که رامت

 برد. در سوره ابراهی  کفر را در  ماابل سپا  از نعمت به کار می

.  تعامل انسان با انوا  رامت خداست و در آنجا 121هدیه سفر کربو: دعای امیر اامومنین در صیحفه ع ویه صفحه 

 ه آن را تبدیل به نعمت کند. دهد که چگون اوتد نشان می ای که برای ورد اتفاق می دهد که هر اادثه نشان می

به نظر من از بعضی جهات از دعای کمیل با شکوه تراست. پدر بزرگ اص ی مناجات شعبانیه است و مناجات شعبانیه 

 ورزند او محسوب می شود. یعنی این ریشه است. 

عمت کند. انوا  دهد که چگونه آسیب ناشی از گناه را تبدیل به یک رامت قابل ااصا یعنی ن به ورد مهارتی می

که آدا باید وکر کند این  "محاسن اطفک، مکارا عطفک"گوید:  بوغت در این دعا استفاده شده است. مسو می

خی ی بسیار یعنی چه . بعد می گوید اگر من از محاسن اط  تو محروا شدا به مکارا عط  تو پناه می برا. دعای 
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و وه  این در اد ما ه  هست همین که بخواهی  بروی  ج و  است.سطح دعا در اد آیت اهلل در واقع  مج  ی است و 

 وهمی . بخوانی  تا در ظرومان بریزند. دهد ممکن است از این زاویه نفهی  وای از جانب دیگری می بهمان می

 

 کند. نو  پناه بردن را ناشه به ناشه بیان می

را در دعا خرج کردند. ترجمه آقای محوتی ه   امیراامومنین) ( در ع   خی ی شاهکار هستند و تماا شاهکارشان

 خی ی خوب و عاامانه است.

سطح نعمت قرآن مسل خورشید است که یک کسی بخواهد با تیرکمان به خورشید بزند خی ی مسخره است. مسااش 

سعی  ها ها اطمه نزدند کماای از آنها ووت نشد وآن این است که نگ اشتند اهل بیت به اکومت برسند به خود آن

خواستند مطرح کنند  کردند به وجه کام ی از دنیا استفاده کنند. یعنی امیراامومنین) ( مطاابی را که در کو  می

کنند یعنی زمانی  ااال که نشد به وسی ه دعا مطرح کردند. یعنی اتی دوران غیبت ظ مت را تبدیل به نعمت می

 ئی بکنند. آنها ب دند چه کار بکنند.های طو آید که از این دوران ظ مت و جهل استفاده می

 ای دیگر: بحث از جنبه

کنید بخشی از ارکت موجود )نه بخشی از خود موجود( که بیان کننده  وقتی شما ارکت موجود را بررسی می

یعنی و ا خود آن موجودِ محصول ارکت است که بیان کننده وضعیت گویند. میو ا  را وضعیت قبل و بعد است

گفتی  اول و آخر ، ظاهر و باطن یعنی بخشی از موجود که بیان کننده اول و آخر و بیان کننده  باشد.میقبل و بعد 

تواند دالات بدهد به ظاهر و  گیرد که می ظاهر و باطن است یعنی اگر جایی ظاهر است و جایی دیگر باطن قرار می

گیرد که دالات به اول بدهد و در جایی قرار بگیرد می تواند جایی قرار بگیرد که دالات به باطن بدهد یا جایی قرار ب

که دالات به آخر بدهد. یک جایی قرار بگیرد که دالات به قبل بدهد و یک جایی قرار بگیرد که دالات به بعد 

 بدهد.

 ه  قبل و بعد، ه  ظاهر و باطن و ه  اول و آخر در ذهنتان باشد.

 تا انوا  و ا مع وا شود. خواهی  انوا  ارکت موجود را بررسی کنی   ما می

 انوا  ارکت را می توان از قرآن وهمید:

 خ ا اول: شب و روز .1
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شود، و ا  وهمید. ارکت اول که ایل یغشی و نهار تج ی می که ارکت زمین است و ظهورش را از شب و روز می 

برعک  است که پیوسته در اینجا همان سپیده دا است. شب و روز یک ارکت ممتد آراا آراا از نهفته به آشکار و 

 شود و آشکاری در این سیر خی ی نمایان است. شود همان موقعی که آشکاری هویدا می است. که و اش می

خ ا دوا: مراال تکمیل موجود در جنین و بعد جنین تا اجل مسمی. یعنی تراب بوده، نطفه شده، بعد ع اه،  .2

گونه است که بین تراب و نطفه خی ی واص ه  شود. در خ ا دوا مراال این بعد خ ا آخر و بعد میت می

وجود دارد یعنی بین هر کداا خی ی واص ه دارد و بیشتر صیروریت نمایان است و هرکداا از این مراال و ا 

 مرا ه دیگری است.

شود مسل باران که رویش  های دیگر می خ ا سوا: اینجا یک رخداد اثر گ ار است که موجب ایجاد پدیده .0

 شود.  جب میگیاهان را مو

شد وای در اینجا رخداد اثر گ ار  اینجا رخداد اثر گ ار خی ی مه  است در دو ااات قب ی رخداد اثر گ ار دیده نمی

 شود سوره مبارکه رعد.  آید، به رویش پی ببرید و این می نمایان است مسو وقتی ابر می

شود.  که متع ا پدیده نیست اما باعث رونا می این اینجا خود آن رخداد اثر گ ار و ا است. یعنی در واقع عامل. با

 شود و ا. یعنی این خ ا مربوط به رخدادهای اثر گ ار است و خود عامل می

مدل را  4مسو در سوره شم   .ها را می گوید ها و و ا بیند که همه خ ا اگر شما قرآن را این گونه بخوانید می

 گوید. کنار ه  میدر

 اند وهمید که گمراه شد یب کردند میخوانید یعنی همان موقع که اینها ناقه را تک  می مسو سوره و ا با وجر 

 خ ا چهارا: رخداد دیگری ماه است.  .4

ار گروتن ماه در برابر خورشید از وضعیت قر (دهداست) این تغییر را به شما نشان میدر یک وضع ماه قمری هر شب 

دش هیچ شانی ندارد واط انعکا  است یعنی ماه از خو "تووت"ت بحث شود و ا را وهمید که این در نظاا والیمی

معصوا راجع به یک موضوعی برید مسو اماا ا به یک موضوعی پی میشم آن دهد و از نحوه انعکا  دادنمی

ن شی به نسبت نظاا ی در واقع از وضعیت قرار گروتن آزند یعنکند راجع به یک موضوعی ارف میسکوت می

ن کسی که اک  در نحوه قرار گروتن وایّ خدا یا آش اشود و در واقع و اک اایاتی برایتان انکشاف مییی یوال

یعنی مسو نسبت رسول خدا به وای یعنی پیامبر ه   (که بستگی دارداست )دهد نسبت به دین و رسول را میخدا 

، و ا مشخص خدا ار گروتن نسبت به اک ِکند. اینجا از نو  قراش را تعیین میروتنش با وای وضعیتنو  قرار گ

 است.  از وایّ شود. و ا اینجا تبعیتمی
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 سوره مبارکه نمل، قصص برای مصداق پیدا کردن و ا خوب است.

 

تواند در خودش ارکت ایجاد کند اتما باید محرکی ن است که می گویند که هیچ شی نمیبحث وس فی اش ای

شی)نعمت ها(، محرک  : ارکتکندمییک اصری پیدا  این موضو  ه گفتی داشته باشد در واقع طبا این نظامی ک

ها.  که یک اصر عا ی دارد.) نهایتا یکی دیگر بتوانید اضاوه مل آن با بایه ارکت)مراال( و تعا)منع (، ماصد

 کنید(

ها بررسی نکه ان شاا.. ج سه آینده نحوه تاثیر شرور در هریک ازی شودیک نو  میها شکستن هرکداا از این

  خواهد شد.
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 6/51/99ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            فلق    )جلسه چهارم (سوره مبارهک           

 

 چکیده مطالب 

مندی از و ا بود که به طرح کردن موضو  انوا  و ا منجر شد. این شناسایی  مبحث گ شته شناسایی و استفاده و بهره

های و ا را بشناسی ، ثااساً قدرت تشخیص  شناسی، ثانیاً ویژگی کند که اوالً کاربردهای تشخیص و ا و و ا ایجاب می

اشی . رابعاً ق مروهای و ا و منفعتی که و ا در این ساات دارد را شناسایی کنی . و خامساً درک انوا  و ا را داشته ب

 بهتری از سوره مبارکه و ا پیدا کنی .

 

 کاربردهای موضوع فلق

ی ها های روزانه و نهایتاً برنامه های ساایانه، نیز برنامه در یک منظر ک ی و ا در ساات چش  انداز و اوا و نیز برنامه

 شود ممکن است هر یک از انوا  و ا منطبا با یکی از موارد یاد شده باشد. ای تاسی  می احظه

 

 های فلق: ویژگی

  ،ها و رخدادها در بستری از تدریج  است و دانستن این نکته ضروریست که پدیده تدریجاواین ویژگی

 اوتند، پ  و اِ آنها نیز این صفت و ویژگی را دارد. اتفاق می

  گیری و قدرت مشخص است. این صفت و ا را  است که به معنای اندازه تادیرویژگی، مبحث دومین

 نماید. پ یر و مختصات پ یر می تعری 

  ،است که به معنای ورود به مرا ه جدید و شرو  برای یک اتفاق و رخداد دیگر  ناطه عط ویژگی سوا

 دهد. بر از وقایع بعد میبه صورت خاص و متمایز است. ناطه عط  تمایل دهنده است و خ

 

 

 

  پیوندد هر  است. و ا در بستری از نو شدن و تجدید به وقو  می همراهی و ا با ظهور جدیدویژگی چهارا

 شود، همچنین هر هفته و ... روز دوباره شرو  می
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 انواع فلق

هایی که در آن وجود  شاخصه توان دریاوت کرد. و از موک ها و انوا  و ا را  از انوا  مخ وقاتی که وجود دارند می

 مند شد. توان بهره دارد می

  مدل اول: مدل شب و روز است که ویژگی اص ی آن آشکار و نهان شدن است. در این ساات سخن از

شود، از این  دارد و این آشکار می سیر است. سعی نیز شاخص بعدی است. اینکه کسی کسی را دوست می

 مدل پیروی شده است. 

واما "ها و تعاری  موجود در آن بسیار گویاست:  ر این خصوص سوره مبارکه ایل است و مؤافهمسَل ویژه د

من اعطی و اتای و صدق بااحسنی وسنیسره ا یسری و اما من بخل و استغنی و ک ب بااحسنی وسنیسره 

 . در این هر دو مسل که ذکر شد ناطه عط  وسنیسره است. "ا عسری

رود در ماطع امتحانات در پاسخ به این سؤال که در چه ماطعی قرار  رسه میبه عنوان مسال ورزندی که مد

توان گفت که  رود. در یک جمع بندی عمومی می شود سال بعد به کو  پنج  می دارد، توضیح داده می

های مربوط به اوادث روزمره است.  ای بوده و ناظر به برنامه و ا در این ساات از ایث کاربرد بیشتر احظه

 شود. ظاهر می "ف"قرآن این نو  از و ا با قااب ادبی  در

  مدل دوا، مدل جنین یا رویش است و ساات آن ساات طی شدن مراال است و چندانکه در مدل قب ی

ها داشت، در این مدل ناطه عط  و تمایزی که به نسبت  تدریج موضوعیت بیشتری به نسبت سایر ویژگی

های ت فیای نیز  دارد. یعنی باید تغییر وضعیت دیده شود. اابته مدلشود، برجستگی بیشتری  قبل دیده می

)که دالات بر برخی مح ووات  "وای وصیحه"وجود دارد که گاهی مسبت و گاهی منفی است. در قرآن 

 قااب ادبی مناسب این بستر است.  "اذا وجائیه"و نیز  "ث "دارد( و نیز 

بشان، مصداق موضو  و ا در این مدل و نو  هستند. در یک به عنوان مسال بنی اسرائیل قبل و بعد اناو

اوتد. ب وغ عاطفی به نسبت سایر  بندی ک ی تأثیرات عمده در زندگی به واسطه این نو  از و ا اتفاق می جمع

 ها و ا از این نو  است. دوره
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 عامل و ا محسوب  مدل سوا، مدای است که مبتنی بر تأثیر عوامل است )تأثیر و تأثر از ایث بستر(، و

ها در بستر و محیط مشخص و تأثیر گ ار قرار  شود؛ مانند باران و اایای ارض. در این مدل همه پدیده می

 کننده بودن آن موضوعیت دارد.  دارند و کمترین تغییرات در این بستر دارای تأثیرات وراوان است و تعیین

 سازد، مصادیا این نو  از و ا و نظاا  اص میرا ، بیت، ااکمیت یا هر چیزی که ق مروی با ااکاا خ

کند. پیاا این مدل از نظاا آورینش  ق مرو واک  مختص به آن، ایات مخصوص به خود را پیدا می  هستند.

شود. قااب ادبی این مدل بیشتر   این است که اگر نتوانی  بستری هدایتی بسازی ، ایات معنوی مسدود می

چه معنوی( است. مبااث طیب و خبیث و غیر آن به این ساات مربوط ظرف و مفعول ویه )چه افظی و 

کند. در این  هایی است که در این دوره موضوعیت پیدا می گیری شاخص ویژگی شود. تادیر و اندازه می

 شود که پدر و مادر اختوف دارند یا بسترشان ساا  است یا نه. ها مع وا می مدل با دیدن بچه

 اثر است. از ایث کاربرد این ساات  استایی با وای، اک  خدا و ذی و ا، مدل همر های مدل چهارا از مدل

ای و آن به آن است. جموت شرطی قااب ادبی آن است. و در آن تبعیت از دین، من ر،  ها احظه برنامه

 رسول و غیر آن اهمیت دارد. سوره مبارکه شوری مبین این بستر است: انّ وایی هواهلل

 

 قلمرو فلق:

کند و این قاعده مبحسی با عنوان ق مرو و ا را ایجاد  های دیگر ارتباط پیدا می ر و ای در کنش و واکنش خود با و اه

 اوتد:  نماید. همه این اتفاقات بین دو اد از ظهور اتفاق می می

 ظهور طبعی شیء -

 ظهور وهمی شیء: که وابسته به دستگاه ادراکی است.  -

 شناساند. ق مروهای و ا را می ضرایب به دست آمده از این دو

توضیح اینکه هر مخ وقی به سمت ماصدی که جواز رسیدن به آن وجود دارد در ارکت است و این ماصد ناوع 

یابی به  اال و ظرویت اوست. این سیر نیازمند انوا  آمادگی است)تعبأ، تهیأ، اعداد، استعداد(، که امید داشتن و دست

 آورد. نها به وجود میعطا، ط ب الزا را در تحاا آ

از آنجا که هر مخ وقی برای دریاوت مراال و تکام ش به سمت نهایت، نیازمند ط ب و امید است. آثار این ط ب و 

 مندی است. امید شامل امکان ذاتی، امکان بکارگیری و استفاده از دیگران، ااضار امکانات و ظرویت بهره
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 شود؛ سه عنصری که تعیین کننده در موضو  و ا هستند:  یبا این بیان نسبت سه عنصر با ه  مع وا م

 یکی شیء، دوا ناظر به آن، سوا هادی. 

تواند در شیء دیگر اثر بگ ارد و در آن و ا ایجاد کند. گاهی نفع و ضرر شیء روی ناظر اثر   یعنی و ا شیء می

شیء و ناظر است و کاموً بیرونی است.  کننده به نفع و داوع شر از کند که هدایت گ ارد و گاهی هادی پیدا می می

 کنند و آن رسیدن به ماصد است. این هر سه عنصر که سببِ ارتباط با و ا هستند، ورد را به یک مط وب هدایت می

 

شود و  ااصل کوا اینکه با ایجاد ط ب و امید رسیدن به چیزی در ورد، سطحی از رسیدن ورد به آن چیز ایجاد می

 شناسی ممکن و میسر است.  ا و و ااین همه به مدد و

 

 سوره مبارکه فلق:

 .بر این اسا  هر کسی در «. قل اعوذ برب ااف ا»اواین نکته توجه به امری است که به پیامبر خدا شده است

 بردن به رب و ا است.  ای از عصمت، نیازمند به پناه هر درجه

 مشخص کننده جایگاه این موضو  برای دیگران  امر به پیامبر گویای اواویت داشتن پناه است و این تأکید

 است.

 شود در  در این آیه توجه به و ا در سیر ربوبیت پروردگار به عنوان راهکار اص ی پناه بردن محسوب می

شود که در پناه بردن ک یدی است. بنای عاا  بر و ایت  آورد. قیدی مت کر می کوا نوعی تع یل به وجود می

ان به معروت دست یاوت. توجه به سیر شدن در مخ وق و ربوبیتی که در آن است تو است و بدون آن نمی

 منشأ پناه بردن است.

 .تح یل درست از و ا همان عوذ و پناه بردن است 

 توان وهمید که این واژه مربوط به هدایت من ر است. نظامی که بر اسا  و ا استوار است و  از افظ قل می

 رار داد.در آن اختیار به عنوان اصل ق

 مندی از آن  در نظاا اجتماعی انسان است. قل در سوره مربوط به هدایت انوا  و ا است و بهره 

 مندی خ ا از وه  ربوبیت پیرامون آن هدایت  شود که برای بهره از مکان و جایگاه معنایی قل وهمیده می

 اند. نگ اشته تشریعی وضع شده است. به بیان دیگر قرآن و وای ما را در این معرکه تنها
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 انجامد. و  شود، اگر به خوبی تفصی ی شود به عوذ می ع   تواید که در این سوره با وه  رب و ا ااصل می

اذا »شود. شناختی از تواید که عین عمل است. تعبیر نزدیک به  آن ع می است که مستایماً به عمل منجر می

ای تاویت استعاذه، مفهوا رب و ا باید برای ورد م مو  بنابراین بر«/ تت ی ع یه  آیات اارامن خرّوا سجّداً

تواند در آن  شوند مگر آنکه قبل این و بعد آن خدا را می و مشهود شود. چون اشیاء و مخ وقات دیده نمی

مشاهده نماید. با این وص  وه  مط ا ربوبیت مادمه وه  رب و ا است و شناخت و ا وقتی ناو  و ب که 

 ی از معروت درست توایدی وجود داشته باشد.گیرد که بستر شکل می

 شود.  انسان نیازمند به شناخت تفصی ی از مخ وقات مرتبط است. این شناخت به صورت تدریجی ایجاد می

نهادینه شدن این شناخت منوط به ایجاد معروت نسبت به مراال زندگی و صفاتی است که در هر مرا ه 

 ی به تواید و شناخت اسماء و صفات ااهی دارد.شود. این شناخت وابستگی تامّ شکووا می

 شود، در ااای که خدا ثابت و مخ وق متغیر  از اینکه ارتباط انسان با خدا در چش  انسان باال و پایین می

شود که انسان در هر ااای نسبت به خدا ماصر است و این مفهوا عوذ را ایجاد  است، این وهمیده می

باید اتفاق بیفتد تا رامتی نازل شود یعنی شیء از ایث قبل و بعد تناسب  نماید. خدا رامن است مشیت می

دهنده است اابته استفاده از این نکته مشروط بر پناه بردن انسان  با رامت پیدا کند. خداوند در هر اااتی پناه

 است.

 مواجهه با شرور  در پناه بردن جهت پناه به سمت خدا و غیر خدا اهمیت دارد زیرا به طور طبیعی اوراد در

 شود. برند مه  این است که به چه کسی پناه برده می پناه می

 ها به خداوند. و این امکان با  خواهد انسان از خداوند پی به اشیاء ببرد و نه از اشیاء و پدیده این سوره می

 شناسی میسّر است. و ا

 ها در آینده و گ شته و اال  ین و اهای متعددی است. ا اش دارای و ا هر انسانی به عنوان مخ وق زندگی

تواند  بینی کند  و بر اسا  و ا می شناسی آینده خودش را پیش تواند بر اسا  و ا جاری هستند. انسان می

گ شته خود را تح یل کند. آنچه در این دو منظر )رویکرد به گ شته و آینده( اهمیت دارد تغییراتی است 

 بتواند رامت خدا را بیشتر کند. که الزا است در خودش ایجاد کند تا 
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  باید خدا را به عنوان پناهگاه پ یروت. خدا تنها پناهگاه است خدا مهربان است و دائماً در ویض رسانی

رامت و ارائه نعمت پیوسته و بدون هیچ وقفه و انسان باید خود را در معرض این نعمت و رامت قرار 

 دهد.

 

 دگی باید به اتفاقات بُعد زمان داد و یکی را گ شته و دیگری را  برای تشخیص کاربردی و ا شناسی در زن

آینده تعیین کرد )آینده در گ شته( و بعد موانع دریاوت رامت را مورد توجه قرار داد. در و ا شناسی 

شود بسیاری از این موانع ذهنی و  کنند. با این تح یل مع وا می موانع هستند که ج وگیری از ویض می

د و این ذهنیت خود مانع رامت است. این موقعیت و معروت در انسان ایجاد ط ب و امید توهمی هستن

 نماید. دارایی عطا شده به انسان، که خداوند به آن اوتخار کرده است. می

  رب و ا کسی است که وجود مانع در ویض رسانی او مانع ویض نیست، اابته اگر انسان به این موضو  توجه

 داشته باشد.  

 مشروح مطالب کالس:

ها به سراغ تشخیص  های ک ی و ا را بدانی . پ  از آن با توجه به ویژگیکاربرد و ا قبل از آن باید ویژگیبرای 

 روی . انوا  می

 :قویژگی های کلی فل

 تدریج: .1

 اوتد.  ممکن است که یک دوعه نشان داده شود که چیزی و ا است، اما به تدریج اتفاق می

 
 گیری، قدرت مشخص(: ) اندازهتقدیر .2

 پ یر است. محدودیت، اد و محدوده دارد. در واقع تعری  پ یر یا مختصات 

 
 نقطه عطف: .3

باشد و خبر از وقایع بعد از آن  شرو  ای یک اتفاق و رخداد دیگر بصورت خاص است، تمایز دهنده می

 دهد.)خی ی مه  است( می

 
 همراه با ظهور جدید: .4

 ر جدیدی همراه باشد.یعنی اتما بایستی با یک ظهو
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ها شاخص در و ا شناسی این ویژگیگ اری  زیرا آیه خود قرآن است.  ها نبود اسمش را و ا نمی هرکداا از ایناگر 

 هستند.

 

 :هایی تشخیص انواع با توجه به مالک

 مدل شب و روز که بحث نهان و آشکار است. -1

 که در قرآن:شود که هرجا  و ا در این ااات به این صورت شناخته می 

 هایش،  ها و موک و ارکت ه  باشد + نشانه "سیروا وی االرض"سخن از سیر باشد مسو  -

 بحث سعی باشد مسو دنبال ابتغاء وجه برود،  -

 هرجایی که سخن از آشکار و نهان باشد -

 این مانند مدل شب و روز قاب یت مشاهده دارد، نهفته و آشکار)عسر و یسر(. 

 ل وعاایت های ما.به عنوان مسا 

) یا خوب یا بد(؛ مسو یک نفر خی ی دوست دارید؛ اید هبینید و قبو ندید شما بعضی از صفاتی که در خودتان می

 آشکار شدن یک صفت. این مع وا است که صفت مانند مدل شب و روزی است.

وهمد. در  رود که ورد نمی است یعنی شب آن قدر پاورچین پاورچین می "اذا یسر"اش  "ایل"در مدل شب و روز 

مدل شب و روز وضعیت این گونه است که ممکن است خودش نفهمد و بعد بفهمد وای این ارکت وجود داشته 

 است.

یکی از ثمرات بحث و ا بحث امید است، یعنی اگر کسی کارش در دشواری و شب است اتما باید ارکت کند.  

، ناطه عط  محسو  است وای ممکن است مشاهده نشود. در مدل شب و روز در واقع تدریج خی ی مه  است

 گیرد. )یعنی االن هست وای ممکن است نبیند(. تغیرات در مدل شب و روز به صورت تدریجی صورت می

 شود. شود. این بحث مربوط به ق مروهای و ا می و ا به نسبت انسان تعری  نمی

های  های روزانه و برنامه های ساایانه، برنامه دید، برنامه در این مدل، و ا در اوزه کاربرد به چش  انداز و اوا 

 کند. اوتد و نشانه ه  پیدا می شود. اموء و استدراج بر اسا  قانون شب و روز اتفاق می ای تفکیک می احظه

ای آورد، اابته نوعا این گونه نیست و می "وا"خواهد پی در پی بیاورد نوعا با  اوادث روزمره را که در قرآن می

 کند. هروقت این گونه است مدل شب و روز  را مطرح می
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 این مدل بحث مرا ه است. مدل دوم مدل جنین و رویش است. -2

اوتد و در اینجا ناطه عط   توانی  این و ا را بشناسی  که در اثر مراال یک اتفاقات خاص می مواقعی می

زنید هیچ اتفاقی  چند روز به آن سر میخی ی مه  و پررنگ است. مسو دونه اوبیا را در خاک گ اشتید، 

 بینید که جوانه زده است.  اوتد و یک دوعه یک روز می نمی

کنند به مرا ه دوا و ساختار دوا را به ساختار اول اضاوه  برخی این گونه هستند که از ساختار مدل اول هجرت نمی

که با وجود داشتن  یار جوانانیکنند که این برخی موارد خوب و برخی موارد بد است. مسو چه بس می

 اند. مانده خود در کودکی های جوانی خصوصیت

همراه  "وا وصیحه"و باالخص  "وا"و  "ث "زند و نوعا در قرآن با ک مه  ای اتفاقات خاص را رق  می های مرا ه مدل

 ی .گو خواهد بگوید اتفاقات بسیاری این وسط اوتاده که من بایه اش را نمی است. وا وصیحه می

در اتفاقات خاص این دوران اتما باید تغییرات خاص ببینید و کامو متمایز است مسل دوران قبل از ب وغ و بعد از 

 گویید. ب وغ. شما ناطه عط  را به همین می

آید به ناا  رود، یک دوعه یک صفت خاصی بوجود می ب وغ عاطفی ه  یعنی همین که با یک شیب خاصی پیش می

کند و این تغییر وضعیت باید مشخص باشد، آستانه تحریک و انفجار  ان یک باره تغییر خاصی میهمراهی با دیگر

 است.

، ث  و وا مطرح می شود. مسااش این است: بنی اسرائیل در "اذا وجائیه"در آیات قرآن هرجا که تغییر خاص است با 

ورمایند اناوب ما انفجار نور بود مداش این  می گویی . این که اماا ها و ا می سوره قصص، به قبل و بعد از ناوب آن

 گونه است.

گویید دیگر از چشم  اوتادی، یعنی در واقع تغییر  مانند بعضی از اتفاقات که در زندگی ما هست مسو شما می

ناگهانی یک نفر نسبت به یک آدا. بدی غیبت و تهمت ه  به خاطر این است که تغییر وضع ناگهانی در زندگی ورد 

 کند.  ا جامعه ایجاد میی

چند ثانیه منجر به ووت تنها در عرض اغزد ممکن است  روا باال پای  که می روا و دارا می مسل این که من کوه می

آید.  رود وای ناگهانی ورود می ب ه به تدریج می ..من شود. کاوی است که بگویند این راه را نرو و ارف گوش ندهد

خورد که قبل و بعدش غیر قابل  واص ه بین مرگ و ایات است. یعنی اتفاقاتی رق  میواص ه بین اینها زیاد است، 

 ماایسه است و این مسائل بسیار مه  است.
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ورت به ص وااواقع اش به صورت شب و روز است ان ار خی ی در آن اثر ندارد اما زندگیدر واقع چون مدل اص ی

ی در واقع تاثیرات عمده در زندگی به وسی ه این و ا)تدریج( یعن تدریج است ا ا خی ی این مدل و ا اهمیت دارد

 اوتد. اتفاق می

کند و  سبک دعای عروه این گونه است که یک به یک اتفاقاتی که در آن یک ناطه عط  خاص است را بیان می

 هرکداا ه  واص ه اش با آن یکی خی ی زیاد است.

 ب وغ عاطفی ناطه عط  وردیت به جامعیت است.

 وم مدل تاثیر عوامل است: مدل باران و احیای ارضمدل س -3

عامل و ا است. این مدل در هرجایی که قرار گروتن در یک بستر و محیط مشخص و تاثیر گ ار وجود 

شود زیرا در  شود. هرجا که یک بستر ایجاد می دارد قابل مشاهده است. یعنی هرجا که یک را  درست می

 شود. قوانین محیط تاثیر گ ار است.  میآن یک ایات مخصوص به خودش ایجاد 

مس مان شدنی که در قااب یک ااکمیت طاغوت صورت بگیرد اتما مس مانیت نیست مگر این که از را  طاغوت 

 خارج شود.

کند، یعنی اگر کسی در بیت وای خدا  هر رامی یک ق مرو و یک سری قوانین مخصوص به خودش را ایجاد می

نوی ندارد. اگر کسی تحت تابش وای و نورانیت خدا قرار نگیرد ایات مخصوص را به قرار نگیرد امکان ایات مع

 کند. طور طبیعی پیدا نمی

کند یعنی برای هر ایاتی بستری نیازمند است که اگر آن بستر مهیا  های را  است که او را اایا می در واقع ویژگی

گیرد ا ا آرزوی رجعت برای  ایات اجتماعی صورت نمیشود. یعنی اگر اماا زمان نیایند  نشود آن ایات ایجاد نمی

 هر مس مانی واجب تکوینی و عا ی است.

شود. این به  اگر ما نتوانی  بستر هدایتی در خانواده و در جامعه وراه  کنی  به طور طبیعی ایات معنوی مسدود می

کند. ظاهرش یک  شه دار میای اختوف باشد، بستر هدایتی خودش را خد این معنی است که اگر در خانواده

بندد و در این خانه خی ی از مسائل هدایتی  اختوف ساده بین واادین است وای در واقع بستر هدایتی را برای نسل می

 اوتد. موئکه اتفاق نمی

 است ااال یا افظا یا معنوی مسو وی بیوت اذن اهلل یا مسو معنایش "مفعول ویه"و  "ظرف"قااب ادبی این مدل 
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ن در جامعه اسومی زیاد الزا نیست بعضی از کارها انجاا شود ب که باید بستر درست شود و وضا مهیا شود. بحث اال

های درونش ه  بی تفاوت  شود، یعنی یک بَ َد اتی اگر در ظاهر ه  طیب نشود انسان طیب و خبیث اینجا مطرح می

 شود. شوند. رامت ااهی در این شهر از این جهت وارد نمی می

ها همه  کند، بعد اغول و سپ  ای شدن به وسی ه ان ار، این سوره مبارکه ی  از همان ابتدا بحث ان ار را مطرح می

به بعد با بحث رجل  10کند و از آیه  بستر سازی را مطرح می 12تا  1بستر سازی برای اایا یک جامعه است. از آیه 

سوره این است که ورود پیامبر به یک جامعه عامل ایات و دهد. موضو   یسعی بستر سازی را با مسال توضیح می

 نبودنش عامل موت جامعه است.

شود. همان طور که رشد  ست که در ساات وردی و اجتماعی تعری  می  ها ها و ظرویت ای از توان انسان مجموعه

این صفت در او به ظهور وردی داری ، ممکن است به نهایت رشد وردی برسد اما اگر در جامعه نباشد امکان دارد 

نرسد. مسو ما ظهور اجتماعی قمر بنی هاش ) ( را ندیدی ، یعنی دیدنی است که یک همچین وردی وقتی رئی  یک 

کند. یک سری صفات است که در ساات اجتماعی بروز پیدا می کند وال غیر.  شود چگونه مدیریت می اجتما  می

گویند که راج  اماا  می 7-تَتْبَعُهَا اارَّادِوَةُ-6-یَوْاَ تَرْجُ ُ اارَّاجِفَةُگوید  به خاطر همین در سوره نازعات که می

 (دهند. به رجعت نسبت می آن را که کو) ) (.اسین) ( است و رادف امیراامومنین

شوند، هر بستری خواص مربوط به خود دارد. شی یا شخص را که در بسترش نگاه  در این مدل بسترها مه  می

بینی،  بینی خودش را نمی بینی ب که بسترش را می گیرد. یعنی هرکسی را می بینی رنگ و اثر از بستر می کنی می می

اش اختوف هست یا نیست. هر بستری خواص مخصوص به  توانی بفهمی که در خانواده بینی می مسو بچه را می

 خودش را دارد اتی بسترهای معموای.

 . و بحث بستر بسیار مه  است.شود بستر مربوط به مدیریت کننده می

مدل چهارم، هم راستایی با ولی، هم راستایی با حکم خدا و بحث تبعیت از ذی اثر است. یعنی مدل قمر  -4

 و شمس.

شود که هرگاه انسان  در این مدل جموت شرطی و قرار گروتن در راستای اک  خدا بسیار مه  است و این گونه می

 شود. در والیت اوست و قوانین والیت خدا بر او جاری میدر راستای اک  ااهی قرار گیرد 

شود  اش می شود شوری و آیه اش می دین، اک ، رسول، من ر. همان قب ی است اما بسترش می شود والیت و سوره

 اهلل هو ااواّی.
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احظه و نزدیک خص در مدل چهارا که کنید باال تان را با اینها تنظی  می های روزانه در مدل اول و چهارمی برنامه

 است.

در مدل دوا و سوا از انسان دور است اما مناوعش نزدیک است. در مدل سوا پ  زمینه و در مدل دوا مرا ه و 

 بیشتر در چش  انداز و اوا است.

به چیزی دیگری  سپیده زد و یا  سپیده دا گویید مسو میگویید و ا، یک موقع خود پدیده مورد نظر است  وقتی می

 دارید.کاری ن ه 

 

این پدیده روی این انسان تاثیر  اینجا .شودآن می یعنی شاهد و ناظر بیندمیانسانی سپیده دا را  اما یک موقعی 

 گ ارد یعنی پدیده یک جای دیگر است و اثرش روی ورد در جایی دیگر است. می

رد[، یک موقعی ه  شاهد گ ا پ  یک موقع دارای طبع و ذات خودش است )سپیده دا(، ]یک موقع در او اثر می

 اوتد. که این رخداد مشابه و ا است. میاین پدیده نمی شود، پ  اثر و کارکرد ندارد ب که این اتفاق در خود آدا 

پ  سه ااات شد یکی طبع، اثر، و انعکا . در و ا ها این گونه است که و ا بیرونی با و ا درونی ارتباط پیدا می  

 انوا  و ا در بیرون و درون دارد.کنند. انعکا  این بستگی به 

 مدل و ا بستگی به خ ا و صیروریت یک شی دارد. 

هرچیزی چون در عاا  خ ا قرار دارد و تدریج و تادیر دارد ه  خودش)و ا( است و ه  دیگری)اثر(، و ا ها در 

 باط با دیگری است.گ ارند و هیچ و ای در عاا  تنها نیست و در ارت گیرند و تاثیر می ارتباط با ه  قرار می

 کنی  دو معنی دارد: ظهور طبعی شی ، ظهور وهمی شی.  ظهور شی را وقتی مطرح می

 ظهور طبعی شی آن به آن و احظه به احظه است.  -

ظهور وهمی شی وابسته به دستگاه ادراکی است. مسو دستگاه ادراکی این گونه است که قبو میکروسکوپ  -

و از وقتی آمد خی ی چیزها دیده شد. در ظهور وهمی شی دستگاه ها خی ی شد  نبود و خی ی چیزها دیده نمی

 شوند. مه  می

 پیشروت ع   وابسته به پدیدار شدن ساختارهای و ا شناسی است. 
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کند. یعنی شی که در مسیرش نفع و  گ ارد و در آن و ا ایجاد می یک موقع و اِ شی داری  در یک شی دیگر اثر می

کند و  گ ارد. یک موقع نیز با هدایت هادی شده و هدایت به نفع و ج وگیری از ضرر می ثر میضرر دارد روی ناظر ا

 شود. ناظر و ا می

 بنابراین در هر و ای یک ذی نفع، یک ناظر و یک هادی داری . 

و ا در در دعایی که شب جمعه و شب عروه سفارش به خواندنش شده بسیار نمایان است با این که اروی از آن 

 ده است. اا ه  .... و جائزته. اا ه  ....وقته نز

این است که هرمخ وقی )شی( یک روتی دارد. روت یعنی یک ماصد، یک جائزه و نائ ه. جائزه از جواز و نائ ه از  

 گوید هر  نیل است. جائزه یعنی اجازه و جواز دادن. با عطا و نیل ارتباط دارد منتها در هر احظه است. این دعا می

خواهد که همه را در  وقی به سمت جائز و نائل در ارکت است و برای این کار تعباً، تهیأً، عداد و استعداد میمخ 

 کند. کتاب اغت آماده کردن و آماده شدن معروی می

یا آماده پ  یک آماده شدن د تهیأ اشاره به امکانات دارد.) کند. منتها تبعأ یعنی مسو در طبعش امکان ایجاد می 

اضرت برای ط ب جهت ارکت است. ه  استعداد در آن هست/ نیل( إعداد مربوط به زمینه است و کردن

اش  ورماید ای خدایی که در مخ وق انوا  آمادگی را برای امیدواری دست یابی به عطا و ط ب ماصد و جایزه می

 کنی. وراه  می

 شود.  این جا واژه رجا و ط ب بسیار مه  می  

ئ برای دریاوت مراال و تکام ش به سمت نهایتش، ط ب و امید اوست. و این ط ب و امید اشیدارایی هر مخ وق و 

کند. امکان به کارگیری و استفاده از دیگران را پیدا می کند. ااضار  شود که ورد پیدا می منجر به امکان ذاتی می

 شود. کند و ظرویت بهره مندی در او تواید می امکانات می

شود که در هر مخ وقی اصل ارکت وابسته به ط ب و امید است و اصل  ش این مییاروته شود معناگر این ارف پ ی 

یابی به  ای و طی آن به مرا ه دیگر( سنجش ط ب و امید است. این یعنی ط ب دست شاخص در و ا) ظهور مرا ه

خص پیدا کردن در و ا اید. این منجر به شا یابی اش را ایجاد کرده هرچیزی در انسان ایجاد کنی امکان دست

 شود.  می

ناامیدی و وادان ط ب محل ساوط انسان است، در واقع شاخص ساوط است. گروتن امید و ط ب از هرمخ وقی یعنی 

 کند. سیر او قطع شد و ساوط می
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ا دهند، یعنی در واقع ی گیرند یا به ه  می موجودات اشیاء و انسان کارشان این است که ط ب و امید را از ه  می

 کنند یا وسعت می دهند. محدود می

شود. یعنی این گونه است که  ممکن است ط ب و امید انسان به مخ وق برگردد و انحراف انسان از همین جا آغاز می

شود و برآیند ارکات  شود و سپ  محدود می اگر انسان به خدا وصل نشود ط ب و امیدش وابسته به دیگران می

 شود. تبدیل به صفر می

*** 

 

 توانیم به رب فلق پناه ببریم: چگونه میبنا داری  متناسب با آیات سوره و ا ببینی  

 )از چه چیز پناه ببری  در چهار آیه بعدی آمده است.(

کند. پیامبر ه  به  است و عوذ از جانب پیامبر است. این اهمیت موضو  را مشخص می امر به پیامبر شده -1

ناه ببرد. و این یعنی هرکسی در هر درجه ای از عصمت نیازمند پناه عنوان یک مخ وق باید به رب و ا پ

 بردن به رب و ا است.

شود، مسل این که خدا به  اویت داشتن پناه و تاکید بر پناه بر اشخاص دیگر مس   میوبه وسی ه امر به رسول ا -2

 دهد نشان می دهد که بایه نسبت به این امر اوای ترند. پیامبر امر به تاوا می

شود. در  در این آیه توجه به و ا در سیر ربوبیت پروردگار به عنوان راهکار اص ی پناه بردن محسوب می  -0

گوید قل اعوذ برب ااف ا   کند. یعنی وقتی می آورد یا نوعی مناط سازی می کوا نوعی تع یل بوجود می

 شود که در پناه بردن ک یدی است.  قیدی را مت کر می

کند. شما ربوبیت خدا را به وسی ه و ا مشاهده  یت است و مسیر هر مخ وقی از و ا عبور میچون بنای عاا  بر و ا

کنید یعنی ظهور ربوبیت برای شما از طریا و ا است. وقتی توانستید قبل، این و بعد شی و ظهور رب را ببینید  می

 این یعنی رب و ا.

مشاهده رب است. یعنی برای شی ذات قائل نیست  برای ورد ظهور شی چه قب ش، چه بعدش و چه این آن به منزاه

 بیند. بیند و رب را می و شی را نمی

و ا مربوط به هر مخ وقی است و منظور از مخ وق پدیده یا رخداد است، پ  توجه به سیر مخ وق در ربوبیتی که در 

 سمت کمال را ببینید. گویی  رب و ا یعنی شما سیر مخ وقیت به آن است منشاء پناه بردن است. یعنی وقتی می
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ست که شئیت دارد و رخداد اثر شی است. مسال: ماشین)پدیده( و تصادف)رخداد(. در واقع رخدادها به پدیده چیزی

 گردند. پدیده ها بر می

 ط ب/ امید / ارکت/ مشاهده درست / ادراک درست عوذ:

 شود عوذ. انعکا  مسبت به و ا می

ستوار است و در آن اختیار به عنوان اصل قرار دارد. هدایت من ر رامتی برای یعنی کل نظامی که براسا  و ا ا قل:

 آید. قل مربوط به هدایت من ر است. هدایت و ا ها به شمار می

 قل در سوره مربوط به هدایت انوا  و ا و بهره مندی از آن در نظاا اجتماعی انسان است.

 قل در سوره به منظور هدایت و ا است.

 قل:

وهمی   ره مندی از و ا و وه  ربوبیت پیرامون آن هدایت تشریعی وضع شده است. از همین آیه میبرای به -1

 که خدا انسان را در ربوبیت و ربوبیت و ا تنها نگ اشته است و قرآن و وای عهده دار این هدایت هستند.

ود به عوذ شود اگر به خوبی تفصی ی ش کو ع   تواید که در این سوره با وه  رب و ا ااصل می -2

 انجامد. می

های  شود و این از ویژگی هایی است که مستای  به عمل تبدیل می ع   تواید اگر تفصی ی شود از جم ه ادراک

اختصاصی ارکت پیامبر در عاا  امکان است. ایشان شناختی از تواید در عاا  ایجاد کرد که خود آن شناخت عمل 

شود گفت که ساز و کار عوذ در  اوتاد. ا ا می رد بوواص ه به سجده میک بود وقتی آیات رامان را برایش تووت می

 سوره وه  معنای رب و ا است.

تواند ی بتواند رب و ا را مشهود کند میبرای تاویت استعاذه مفهوا رب و ا م مو  و مشهود شود یعنی اگر کس

کند بنابراین و بعد و اینش مشاهده می را قبل استعاذه کند چون اشیاء و مخ وقات را نمی بیند مگر این که خدا

 غف ت معنایی ندارد و دائ  در ذکر است.

د دعای عرف می خواند وای شرو  درک این مسئ ه مفید است. خود اضرت دار درخی ی خواندن دعای عرف 

وید که اگر گو می کندیات ااال را و این دو را سره  میکند ساباه قبل و عنایات خود را را مرور کردن و عنامی

رسیده و خی ی خوب ه  رسیده اما  "ب"تا  "اا "ناطه نی تا اینجا ه  نمی آوردی و.. قرار بود تو مرا هدایت نک

 گوید ااال که شما مرا تا اینجا آوردی تا انتها ه  ببر.ه  به خوبی برسد ا ا می "ج"مع وا نیست که تا 
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 ت.خود استغاذه و دیدن ربوبیت خدا در این سه ااات اس

 شناخت انسان به تدریجی اتفاق می اوتد و برای شناخت تفصی ی اول باید شناخت به مراال پیدا کرد.

شود.  انسان نیازمند به شناخت تفصی ی از مخ وقات مرتبط است. این شناخت به صورت تدریجی ایجاد می -0

ن شناخت منوط به ایجاد روید نهادینه شدن ای باید از یک جایی شرو  شود یعنی شما وقتی به این سمت می

معروت نسبت به مراال زندگی و صفاتی که در هر مرا ه شکووا می شود است. یعنی شما اول به صورت 

 های ک ی تر می شود. کنید. ک  ک  تبدیل به شناخت ک ی یک شناخت ک ی وای تفصی ی ایجاد می

 

 بینی یا برایش مس یت قائل هستی.   ی د و... میامادمات الزا قبل از مفهوا رب این است که رب را چگونه می بینی، 

دانی   اوتی  در همین ع   تواید است که تفصی ی نشده است. برایمان باز نشده، نمی همه مسائ ی که ما در آن گیر می

تر به سوره  این خدا کجای زندگی ماست و ما چگونه با او در تعامل هستی  و به خاطر همین وه  سوره تواید اوای

 وذتین است.مع

 برای توضیح رب و ا ابتدا ورد باید ربوبیت را جای دیگری وه  کرده باشد. الزمه و ا شناسی وه  تواید است.

 باشد، یعنی عوذ عمل است. و ع   عوذ رب و ا است. عمل ظهور ع   است و عوذ ظهور ع   رب و ا می

 شود: ع   به تواید. می شود: ط ب و امید و رب و ا عمل دعای عروه ط ب است. اصل عوذ می

 ط ب دو ااات دارد:

 یکی ط ب تکوینی که عمل جزء آن است. و دیگری ط ب ع می است که رغبت و میل جزء این است. 

ع   یک موقعی ع   است و یک موقعی ع   نیست. اگر اس  ع   ع   باشد ناگزیر از ایجاد ط ب و امید است در 

 غیر این صورت اسمش را ع   نگ ارید.

 بندی .  ا ما به ازای نور است. برای ظهور یا برای نور آن را جمع نمیو

رب ااشئ دارد. در سوره تواید رب عوض  "یک"شی یک قبل دارد و یک بعد دارد و یک ظهور. که همه اینها 

 شود ب که رب ثابت است و شئ متحرک است. نمی

 ه خداوند ثابت است.شود در ااای ک اسن ظن من نسبت به خدا در بین  ااالت عوض می
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 شود. داند. ارتباط من با خدا مرتب باال و پایین می در هر ااای در مواجهه با خدا انسان خودش را ماصر می

 استعاذه کارش این است که رب ثابت است تو متغیر هستی. 

گیرید؟ خدا  میدهد یا شما یک چیزی را ن شناسید، این یعنی خدا یک چیزی را نمی شما خداوند را عطا کننده می

 رامت الاعاامین است.

 مشیت باید اتفاق بیفتد تا نزول اتفاق بیفتد. اگر کسی این گونه وکر کند اااتش این می شود که: 

خداوند در هر اااتی پناه دهنده بنده است، استفاده از آن مشروط به این است که بنده پناه ببرد. یعنی الزا  -4

 ی انجاا دهد یعنی تغییری را در خود صورت بدهد.نیست خدا برای پناه بردن بنده کار

در پناه بردن جهت پناه که به سمت خدا یا غیر خداست اهمیت دارد. زیرا به طور طبیعی اوراد در مواجهه با  -5

 برند. برند، این مه  است که به چه کسی پناه می شرور پناه می

ها در  ارای و ا های متعددی است. این و ااش به عنوان مخ وق د هر انسانی یا خودش یا ایسیت اجتماعی -6

های گ شته  توان برگشت و و ا آینده و در گ شته و اال وجود داشته است و صرف یک زمان نیست. می

تواند آینده خودش  را مرور کرد. هر انسانی یک سیر زندگی به سمت کمال دارد، بر اسا  و ا شناسی می

ند گ شته خودش را ته یل کند. آنچه در این دو منظر )رویکرد به توا را پیش بینی کند. و بر اسا  و ا می

آینده و گ شته( اهمیت دارد تغییراتی است که الزا است در خودش ایجاد کند تا بتواند رامت خدا بیشتر 

تواند بفهمد وقتی در  وهمد ظروش این قدر است و بعد می درک کند یا دریاوت کند. از تح یل گ شته می

شود ظروش کوچک است و چیز قابل ارائه ندارد و در خودش اهمیت تغییر را ا   رد میمحضر خدا وا

 بینید و طااب تغییر می شود کند. پ  ناش عوامل تاثیر را پررنگ می می

کنی  یعنی مسو اگر یک زندگی با آرامشی داری  اگر قرار  مشکل ما این است که در زندگی از عوامل تغییر ورار می

 شود.  زند در صورتی که او باعث تغییر تو می مان را به  می خواهی  چون آرامش گویی  نمی یاید، میای ب است بچه

شود و مشکل  گونه ورد ابتوء خواه می اگر بناست کسی ظروش وسیع شود باید تغییر یابد تا ظروش بزرگ شود. این

 کند. شود. مشکوت را به عنوان عوامل تغییرش ط ب می خواه می

شود و به شان میعامل تعدیل همانشان مشکل خاصی است اگر از آن استفاده صحیح کنند  که در زندگیکسانی 

 شوند.جهت ه  در پیشگاه خدا عزیز می همین



42 
 

ها خدا تنها پناهگاه  شود خدا را به عنوان پناهگاه بپ یرید. خدا ه  هست. در بین همه پناهگاه در این سوره گفته می

ت و دائما در ویض رسانی رامت و ارائه نعمت پیوسته و بدون هیچ وقفه است و انسان باید است. خدا مهربان اس

 خود را در معرض این رامت و نعمت قرار دهد.

 چگونه : یک قبل داشتی یک بعد

اش را قبل و بعدش را دربیاورد و بعد این را ارزیابی کند و آینده در گ شته کند یعنی هرکسی یک تکه از زندگی

شد، چه  شد تا عنایت خدا بیشتر می کرد که وسعتش بیشتر می ه را ببیند و سپ  ببیند این من چه کارهایی باید میآیند

هایش را پیدا کنید. چه عیبی منجر شد که نگ اشت که منِ  کرد. این را مدل کنید و ناطه ضع  تغییراتی باید می

 .یک نف  بکشد و منِ دو رشد کند. نادی بر زندگی خود کنید

 

شود، چون در  اشاره می نیز به موانع دریاوت رامت واسعه شوددانسته میکه خدا را همه کاره در و ا شناسی در ااای

 کنند. هستند که ج وگیری از ویض می یو ا شناسی موانع

ی و ط ب داشت. بسیاری از موانعی که در مسیر کمال انسان است ذهنی و توهم خدا در موانع باید امید به رامت

 است.

خدا انسانی را خ ا کرده است و به ط ب و اراده او نازیده است. یعنی ط ب و اراده او را به عنوان دو تا بال ارکت 

 او ورض کرده است. 

برای اما دهد. موانع برای ما مانع هستند  اما اگر قرار است خدا بدهد، می !ما کندی اگر بناست ما ارکت کنی ، که 

 نیستند.خدا و ویض خدا مانع 

 کند.و راه را برایمان باز می شود راه ال اگر در مواجه موانع قرار بگیری  رب و ا می

است. کاوی است امید  هاماورای این ارفاو  دخیل نیست و  اشدر ویض رسانی رب و ا کسی است که وجود مانع

 شود. ال می "تواند می"همین مادار که انسان بفهمد  . تان را اوزایش دهید و ط ب

 ی پرش توجه به سمت رب و ا ببینی .موانع را سکوما باید ع ت گیر اوتادن در موانع عدا اعتماد به رب و ا است. 

 تمرین:
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بحث و ا را در بخشی از زندگی خودتان مشخص  برای انجاا این کار به کار ببرید.تان در زندگیع   به و ا را 

 آید.آن بوجود میظهوراتی که به واسطه  وضعیت بعد و. ع   و ا یعنی وضعیت قبل، کنید

تان اطو   کنید وقتی که نازل کردید، از ناش موانع در وضعیت کنید سپ  خودتان را نازل  یک قسمت را شناسایی  

 شود. شود وضعیت بعد به قبل مط وبیت نداشته باشد مشخص می ها و موانعی که باعث می کنید. اینگونه ایراد پیدا می

برای این که  او خواهد بود. اواین مرا هکند،  کنندگی آنها پیدا میکه انسان ع   به موانع و ناش کند همین مادار

به خدا  موضو  خدا را ثابت بگیرید و به صورت جزئی برای روع آن بتوانید آن مانع)مسو صفتی را( از سر راه بردارید

 پناه ببرید.
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 59/51/99ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            نجم (پ    فلق    )جلسه سوره مبارهک           

 

 چکیده مطالب 

 مقدمه:

به موضو  چیستی و ا اختصاص داشت در این ج سه ضمن تکمیل آن مبااث، به  پیش از این عمده مطااب گ شته

 نماید خواهی  پرداخت.  انوا  رویکردهایی که ع   و ا را ناوع برای زندگی می

 
 تکمله نکاتی در چیستی فلق

 در مبااث گ شته به طرح ارکت و انوا  ارکت پرداخته شد. در این ج سه به طرح عناوین جدیدی از همان

 شود. مبااث گ شته پرداخته می

گفته شد که و ا و ماهیت آن محصول ارکت هستند و به عنوان وضوح پدیدار شده در اثر ارکت تعری  گردید. 

موضو  ارکت، ور  بر ادود و محدودیت در خ ات است. مسوً در مورد انسان جس ، خیال، وه  و قوای عاونی 

دارند. خداوند روح در انسان را جسمانی ااحدوث قرار داده است. بدین  او محدودیت داشته و متناسب با آن ارکت

معنی که روح که متع ا به عاا  غیب است وقتی که جس )که متع ا به عاا  سفل و پایین است( به شرایط دریاوت 

ه پاسخ ها را عامل نزول ااایا قرار داده است. وه  این نکت گیرد. خداوند محدودیت روح رسید، تواد صورت می

ها زمینه شناخت  شناخت محدودیت های بعد آن است. ها از جم ه هدف خ ات انسان و گروتاری بسیاری از پرسش

کند.  خداوند است، زیرا از آنجا که خداوند نامحدود است، انسان با شناخت هر ادّی نفی محدودیت خدا می

گرسنگی، صرف اراده برای بدست آوردن نان کاوی شود، زیرا با  ها در ضریبش با اراده، بهتر وهمیده می محدودیت

هایی دارد که از خول  نیست ب که ضرورت دارد کار و وعاایت صورت بگیرد، به بیان دیگر اراده انسان محدودیت

شود. پ  اگر اد نباشد ارکت ه  نیست و تادیر عبارت است از محدوده شیء  آنها متوجه اراده نامحدود ااهی می

حدودیت در امکانات( و بعد )برنامه و مااصد( آن است. جن  و ظرف ادود هر چه باشد، ارکت و محدوده قبل)م

 نیز از همان جن  است. 

 

ای که نباید از نظر دور داشت این است که در مورد انسان تنو  و ق مرو محدودیت بیشتر است چون در مورد  نکته

ها همان صراط است که واط  مدیریت ادود و محدودیت ها موضوعیت ندارد. ایوانات اساساً بسیاری از محدودیت

های  ها در مدل ها همان سبیل است. وه  مخ وق از محدودیت در نظاا والیی قابل تحاا است و سیر در محدودیت
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چهارگانه شب و روز، جنین، باران و رویش، ماه و تووت بسیار گویاست که در ذیل، بسط این نکته را دنبال 

 کنی . می

 های شب و روز، جنین، باران و ماه تاسی  شد. به استناد آیات شریفه  ز این انوا  ارکت به مدلپیش ا

قرآن، شاید دو مدل دیگر را ه  بتوان در انوا  ارکت اوزود و آن ریح و انوا  آن و نهایتاً و ک است. 

منجر به نسی ، طووان ریح بسیار نزدیک به روح است؛ بدین معنا که با ایجاد یک شرایط همانند نفخه روح 

 شود. شود. و ک یا کشتی نیز در قرآن در یک محیط سیال قرار دارد و به وسی ه باد جابجا می و غیر آن می

 کنند ضمن اینکه به دایل سرعت پدیداری  چنانکه مع وا است دو مدل اخیر بسیار به ه  ارتباط پیدا می

رسد.  تر به نظر می ضح است کمی سختتشخیص و ا در خصوص آنها چندان که در موارد دیگر وا

توانند ذیل مدل باران و رویش قرار گروته و تح یل  گفتنی است این هر دو مورد بیشتر از هر مدای می

تواند انواعی به  شوند. با این وص  اهمیت این دو مورد در تغییر زاویه دید از مدای وااد است که می

 ایث مراتب را تعری  نماید.

 توان گفت که طی شدن احظه به احظه و مراال خ ات به مدل  شده در مورد یک جنین می با توضیح یاد

کند، به مدل سوا نسبت  گردد و اینکه در هر مرا ه مراتبی متفاوت از روح را دریاوت می شب و روز بر می

یح و و ک در های ر کند. مدل کند. و تبعیت آن از قوانین نیز به مدل ماه و تووت نور بازگشت می پیدا می

شود. ساختار  گیری صفات مربوط می ساختار وجودی انسان و مبااث مربوط به آن اوزه یعنی شکل

 توجهی اوراد تابعی از مدل ریح است و ساختار تفکری و تعا ی او نسبت مستای  با مدل و ک دارد.

 در جریان است؛ یعنی  در یک مشی روتاری از انسان، به وع یت رسیدن  و تح یل وضعیت وع ی که برای او

وضعیت هر احظه که و ا آن آشکاری و نهان است، منطبا و متناظر با مدل شب و روز است. شکووایی در 

مااطع مخت   برای او که قابل ارزیابی دقیا است، منطبا و متناظر با مدل جنین است. وضای ااک  و بستر 

. )مسوً وضای ع   یا اهو در یک سفر( که و اِ های او، متناظر با مدل باران و رویش است جاری بر ارکت

آن، رویش یا ریزش است. در هر ارکت انسان تبعیتش از اک  خدا متناظر با مدل چهارا یعنی مدل ماه و 

توان جهت وه  بهتر در  های یاد شده را می  تووت آن است که و اش نیز خودِ تبعیت و عدا آن است. مدل

وراد در یک کو  تح یل و بررسی کرد. اینکه اضور در کو  بر اسا  یک مسل روتاری مسوً اضور ا

های اوراد منطبا بر مدل سوا و اینکه در اوا  اک  خداست منطبا با مدل ماه است؛ وضای ااک  و انگیزه

یابد، منطبا و متناظر با مدل جنین است. اال اوراد و اضور و دوری  ج وتر اوراد یا موضوعاتی تکوین می

 ر ج سه به موضو  منطبا و متناظر با مدل اول یعنی روز و شب است. ریح وقتی است که کسی آنها د
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کند. اابته بنا بر نو  ریح)مبشر، عاص ، عای  و...( گاهی  استشماا سوره یا اهل بیت) (یا معنویت ویژه را می

را به وضعیت منفی  شود و اال عمومی اوراد شکل جدای باطل در کو  که منجر به نارااتی دیگران می

تبدیل نماید، نیز به این مدل مربوط است. اما اینکه در کو  مط بی برای کسی ااصل شود که نظاا وکری او 

 را تحت تأثیر قرار دهد، از مدل و ک تبعیت شده است.

 شناسی رویکردهای کارکردی در علم فلق

دیگر به و ا وجود دارد که انسان را از  هاست سه رویکرد صرف نظر از چیستی و ا که همان موضو  محدودیت

سازد. این سه رویکرد ااصل دقت بر توق  ارکت، ارجا  ارکت به اول و آخر برای  مند می مناوع این ع   بهره

 اندیشی و تح یل ارکت برای اوا و آینده است. چاره

 موانعی است که  دهد، که موضو  آن بررسی و ا از منظر توق  ارکت، ما را به موضو  سحر دالات می

 ها. ها و اختول تواند تفکر و عاونیت انسان را متوق  کند. و ا شناسی برای وه  آسیب می

 شناسی  اندیشی، ما را به رویکرد اجت بررسی و ا از منظر ارجا  ارکت به اول و آخر آن برای چاره

نماید.  آور می را اازاا هاست، که انجاا یا ترک یک کار ها و هدایت کند که ع   دالات راهنمایی می

ها به همین رویکرد مربوط است. در این منظر دو نکته اهمیت دارد یکی اول و  شناسی اوزه امر و نهی و ا

ها در  آخر چیزی را دیدن برای پی بردن به اک  خداست. دومین نکته که بسیار مه  است، کش  ادوسط

ست. این موضع با منطا وکری و نگاه اجتهادی نسبت ها و رخدادهای ااایا هستی و دریاوت قوانین ا پدیده

مستای  دارد. نسبت دادن اد وسط به و ا به این معنی است که اد وسط به پدیده و رخداد انتساب داده 

شود. مسوً با ورض اثبات دو گزاره جدال باعث اختوف است؛ هر اختووی باعث نوعی جدایی است؛  می

تواند موضو  و محمول واقع شود. به  است. اد وسط چیزی است که می شود، جدال نوعی جدایی ثابت می

ها قابل ااصاء و مشاهده است. نعمت  شود؛ این رامت به وسی ه نعمت اوراد از جانب خدا رامتی نازل می

خواهد رامت خدا را  باشد. بنابر این اگر کسی می داده شده به اوراد نشان دهنده رامت نازل شده به آن می

های عطا شده را ببیند. این رؤیت به واسطه مشاهده غیر مغضوب ع یه  و الضااین،  ه کند، نعمتمشاهد

نماید وقتی که مسو با  مشاهده و وه  اد وسط است. مجتهد کسی است که وه  اد وسط در اک  می

سعه واه تواند مصادیا دیگری غیر خمر را تبیین نماید. برای تو هر مسکری اراا است، می  رؤیت اد وسط

تواند اد وسط اجرای اک  باشد یا نه؟.  نامه و... می اکومتی مسوً پاسخ به این سؤال که آیا آمار، پرسش

اد وسط نه مواد واه اکومتی ب که مواد انوا  ااکمیت است. شاخص ااکمیت شیطان دیده نشدن 

. تبیان کل شیء بودن قرآن است که همان و ا است« ابانة بین ااطروین»هاست. اد وسط با این تعبیر  و ا

ترین اد وسط در  های مرتبط با زندگی انسان در قرآن آمده است. رامانیت خدا اص ی یعنی تماا اد وسط
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کند و این رامانیت در بسترهای  آورینی می نظاا هستی است و وساطت رامانیت خدا در عاا  اجت

ود. شکل شناسی رامت در بستر، ش مخت   شامل را ، راِ ، رامت، ارااا، اری ، محروا می

شناسی است. زامت ت ای کردن ورزندآوری مصداقی از تغییر نعمت در  شناسی است، همان نعمت نعمت

ها،  اقتضائات زن بودن و مرد بودن است. نکته سوا در نسبت و ا شناسی و اجت این است که ارکت

ها را متناسب با آن  کیک آنها را داشته و و اها و رخدادها، در ه  تنیده هستند و ورد باید قدرت تف پدیده

شناسایی کرده و اواویت دهد و اگر یکی از مراال یاد شده را نتواند انجاا دهد، دچار شر شده است یعنی 

 بایدی را نباید و نبایدی را باید کرده است. 

 گردد. ع    ز میشناسی است که به اوزه اکمت با تح یل ارکت برای اوا و آینده رویکرد بعدی به و ا

شود. در اکمت بر اسا   شناسی در این اوزه انوا  ع   تواید می معروت به اشیاء و آثار آنها. در اثر و ا

شود. برای تواید اکمت باید دانشی  اک  خدا ع   و دانشی به کاربرد کشیده، رسانده و سوق داده می

یا خود مخ وق هستند و یا دالات به مربوط به موضوعی به ظهور کامل برسد. از آنجا که موضوعات 

مخ وقات دارند پ  قواعد ارکت و و ا الزمه شناخت آنها و رسیدن به دانش مربوط به آنهاست. اکمت 

در منظر قرآن، کشاندن، رساندن و سوق دادن ع می مربوط به هدایت است. در اکمت هر موضو  به پنج 

شود(، اثبات شیء)هست شیء با دالات  شیء مطااعه می ااشیء)منطاه هست کند، ثبوت اوزه ارتباط پیدا می

ای که  شود(، بروزااشیء)منطاه کند(، ظهورااشیء)هست شیء به خودی خود ظاهر می و استدالل ظاهر می

شود(، عصرااشیء)رسیدن توانمندی به مرا ه  شیء به آثار و توانمندی رسیده و بر اسا  آن شناخته می

بر اسا  قاعده اکمت است که یک شیء در  شود.( داوا شیء تبدیل مین بخشی مسازی و جریا توانمند

شناسی با رویکرد اکمت، سیر ارکتی چیزی را  مراتب مخت   قابل شناسایی و ردیابی است. کارکرد و ا

بینی بیشتر  بینی بیشتر مرتبط با اجت و آیه بینی کردن است. بر این اسا  عبرت دیدن و بر اسا  آن پیش

ها در بسترهای مخت   در اکمت اهمیت  مت است. همچنین شناخت روتارها و آثار ارکتمنطبا با اک

دارد. برنامه ریزی برای وقو  معاول یک شیء یا عدا وقو  آن در اکمت اهمیت دارد. شناخت برآیند 

تواند انسان را به  ها و قدر مط ا آن در اکمت اهمیت دارد. موضو  اخیر همان چیزی است که می ارکت

تر از مااا اکمت است.  اات امد بکشاند و وجه تمایز انسان با بهای  باشد. اابته مااا محمود واسعس

 موضوعاتی که قدر مط ا نداشته باشند شر هستند. ان شراادواب ص  بک  عمی اا ین الیعا ون.

 عات توان ااصل کرد؛ یکی ضریب استعاذه در موضو همه مبااث انجاا شده را با دو رویکرد ک ی می

شود )تسبیح تادیسی(.  گانه اکمت، اجت و سحر است. در استعاذه مبتنی بر اکمت، امد ااصل می سه

استعاذه وقتی به سمت اجت میل کند، استعاذه استغفاری است )تسبیح تنزیهی(. و وقتی به سمت سحر میل 
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و ارتاای نظاا ارکتی کند، استعاذه تسبیحی است)تسبیح برائتی است(. به بیان دیگر استعاذه با اصوح 

شود. رویکرد دوا این است که بهتر است مبحث شرور در سوره را با مبحث سحر هماهنگ  ااصل می

 های درونی اگر مسبت باشد ورد مبتو به  های بیرونی و انعکاسش در ارکت نمایی . در واقع ناش ارکت

 
شود یا ک ی یا من جهة. به بیان دیگر محرک  شود)استعاذه( و اگر منفی باشد قطعاً مبتو به سحر می سحر نمی

 نباید بیرونی باشد.  

 

 مشروح مطالب کالس:

 .[با توجه به سوره و ا 66تا  51آیات سوره نمل از آیه ]ابتدای کو : مرور 

مبااث گ شته و یک  بهر قسمت اول این کت بود. دارکت و انوا  اردر رابطه با   در سوره و ا بحث های قب ی

 .پردازی  ، میشود ین جدید که واط عناوینش مطرح میسری عناو

 چند نکته از مبااث قبل:

 در مورد فلق و ماهیت فلق )چیستی فلق(:

 شود. و ا را محصول ارکت معروی کردی ، یعنی اضوری که در اثر ارکت پدیدار می

 سپ  برای این ارکت انوا  قائل شدی  و مدل های مخت  . 

 جا مانده بود:ای که از مبااث قبل  نکته

شود از منظر  موضو  ارکت ور  بر موضو  ادود و محدودیت در خ ات است. یعنی بحث ارکت را می

 کنی .  محدودیت پی گروت. برای واضح شدن چند موضو  را مطرح می

 اوتد.  ها و ادود اتفاق می کنی  در محدودیت در واقع ارکتی که ما از آن صحبت می

د. مسل انسان که یک جس  دارد و مسائ ی که در اوزه خیااش )که آن ه  محدود موجودات عاا  محدود هستن

اوتد. دیگر ابعاد سختار وجودی او ه  همینطور است یعنی جس ، خیال، وه ، قوای عاونی انسان  است( اتفاق می

شود.  های خودش به نسبت محدودیتش ارکت و تادیر می هرکداا یک محدودیت هایی دارد و هرکداا در الیه
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بنابر این اگر کسی بخواهد موضو  و ا را ریشه ای تر کار کند باید برود انوا  ادود و محدویت و انوا  ارکت را 

 که بر اسا  ادود و محدویت تعری  می شود را دربیاورد.

د در این اوزه ه  روایت داری  و ه  آیات می تواند کمک کند. نکته کاربردی این قسمت این است که: خداون

 انسان را یا در واقع روح در انسان را جسمانی ااحدوث قرار داده است.

شود. جسمانی ااحدوث یعنی این که جس   آید و از یک طرف روح الزا می یعنی از یک طرف جس  به وجود می 

واقع کند و متواد می شود. در  از عاا  سف ی و پایین است و وقتی به شرایط دریاوت روح رسید انتاال پیدا می

 ها را عامل نزول ااایا در عاا  خ ا قرار داده است.  خداوند محدودیت

آید روح  از یک طرف در جس  محددیت هست و از یک طرف در روح غیب هست و  وقتی محدودیت بوجود می

ااک  می شود، یعنی ظرف ااصل می شود.  مبااسی از این دسته که چرا خدا ما را خ ا کرد، چرا این گونه خ ا 

کرد، چرا مریض خ ا کرد همه اینها در این بحث جواب داده می شود. چون جس  محدودیت دارد و این گونه 

 خداوند وجود انسان را طرح ریزی کرده است.

شود. اگر نفی محدودیت کنی  خدا مع وا  دای ش این است: چون خدا ادی ندارد از محدودیت شناخته می 

شود. به همین  شود و شناخت خدا ه  زیادتر می اش زیادتر می تر بشود نفیشود. پ  هرچه این محدودیت زیاد می

خاطر انسان اشرف مخ وقات شده است، در عین اینکه در اسفل ااساو ین قرار گروته است. هیچ ایوانی قوای انسان 

طعاا کنید، باید خواهید به دنبال رزق بگردید باید بروید جستجو کنید تبدی ش به و ورض بگیرید میرا ندارد. مس

بروید گندا بکارید یا از ایوانات استفاه کنید. این طور نیست که اراده کنید و رزق بیاید دستتان. چون محدودیت 

است، و در همین محدودیت ها وقتی می گویی  خدا رزاق است، رزاق بودن خدا را در تبیین بیشتر این چرخه می 

فره است چه مسیری طی کرده بهتر مفهوا رزاقیت را می وهمد. هرچه وهمید. یعنی اگر کسی بفهمد نانی که در س

 شود. بیشتر این چرخه وه  شود وه  خدا بیشتر می

 شناخت و اصو خدا شناسی در کار نبود. اگر بحث هبوط نبود انسان خدا را نمی

نظر گروته شده  وقتی محدودیت برای یک موجودی بیشتر است  معنی اش این است که برایش ارتفاء بیشتری در

شود و  است، به شرط این که از این محدودیتش استفاه کند. اما اگر در همین محدودیت بماند وضعش بدتر می

 شود. شود امااه ااحطب، که خودش ظرف آتش می شود سوره اهب، می می
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برقرار می کند و به  گیرد و با خدا و اسمائی که ادی ندارد ارتباط هبوط یعنی انسان در الیه محدودیت قرار می

اگر کسی نتواند در این  اندازه ای که محدودیت را کنار می زند یک تسبیح خاص پیدا می کند، ع   به محدودیت.

 دنیا به ع   تفصی ی دست پیدا کند آن دنیا ه  نمی تواند.

نی  باالدست هرچیزی که محکوا به ارکت و و ا در این عاا  تادیر محدودیت دارد،محدودیتی که مطرح می ک

 ارکت است و بحث باالدستی ارکت محدودیت است.

و ا عامل یک وضوح است، وضواش ارکت است و ارکت محصول محدودیت است یعنی آن چیزی که 

تواند ارکت کند. اگر اد نباشد ارکت ه  نیست. تادیر محدوده خود شی و  محدودیت نداشته باشد، نمی

ی قب ش می شود محدودیت ها، و  شود برنامه و محدوده ی بعد تادیر می ی قبل و بعد شی است. محدوده محدوده

امکاناتش که در قدر است. یعنی از یک طرف در تادیر محدودیت ها و امکاناتش و از طرف دیگر برنامه و 

 باشد. مااصدش می

ود و شود اشیاء، و مظروف اد بستر ارکت محدودیت است. در واقع یک ظرف و مظروف هستند که ظرف می 

کند یعنی جن  ادود هرچه باشد ارکت ه  از همان  محدودیت. این ظرف جن  این ارکت را مشخص می

 شود.جن  ادود در انسان تکام ش بیشتر است.  جن  می

ما باید در مورد محدودیت بیشتر بدانی  تا با مشکل مواجه نشوی . مسو انسان در الیه خیااش محدود است و 

شود در موردش  عنوانی به ناا خیال دارد و این عنوان را ایوان ندارد و اصو راجع به این نمیمحدودیت دارد. انسان 

گویی  انسان از سایر موجودات محدودیت بیشتر دارد، یعنی در این عاا  که ااصاء می کنید  ارف زد. وقتی می

ی  انسان باالترین ناطه وار و نداری را به گیر بیشترین ضریب تنو  را در انسان می بینید. وقتی تنو  را باه  در نظر می

دهد. شما در مورد انسانی که چش  داشته باشد می توان گفت که کور است ،وای ایوانی که  خود اختصاص می

ای قرار نگروته است یعنی اساسا این باید بر اسا   گویید ااوظه ندارد، چون اساسا برایش ااوظه ااوظه ندارد نمی

 عدا و م که باشد. 

خواهد انسان را از همه  ک خدایی داری  که غیب دارد و میشود. ی ها تواید می ها ارکت در بستر محدودیت

 ادی ببرد.بیرون بکشد و به بی ها محدودیت
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ها را صراط می گویند که با والیت است و خود سیر در ادود و محدودیت ها  اس  مدیریت ادود و محدودیت

ها یک غرضی برایش ورض شده است و واط با والیت  نی در ادود و محدودیتاسمش در قرآن سبیل است. یع

 توان به آن رسید.  می

در قرآن هرجایی که از ادود و محدودیت سخن روته است منظور ادود شرعی نیست، ادود تکوینی است که 

ست. در انوا  اسمش تادیر است. در آن ارکت یا ارکت هایی تح یل شده و صراط و سبیل آن مشخص گردیده ا

 ارکت  انوا  ادود و ا وجود دارد.

مدل ارکتی که گفته شد مدل های دیگر ه  آمده است که چهار دسته : شب و روز، جنین یا  4در قرآن غیر از 

های ارکت ریح و انوا  ریح است، که در سوره  گیاه، باران یا رویش و ماه و تووت نور بود. یکی دیگر از مدل

 عش آمده است. و دیگری ارکت و ک است. مبارکه روا انوا

 در ماهیت ریح:

توان گفت که ریح که همان باد است، نزدیک  اوتد که اقتضاء ایجاد شود و تاریبا می کو ریح در موقعی اتفاق می

ترین موجود به روح است. زیرا شیئیت ندارد یعنی م مو  نیست وای اثر دارد. یعنی مسو اینجا هوا وجود دارد که 

کند. در واقع یک اختوف پتانسیل منجر به ارکت می شود. که آثاری دارد که ممکن  ابه جاییش باد تواید میج

باشد، که ممکن است تبدیل به طووان یا نسی  شود.  است اایا کننده یا مخرب باشد. در واقع شبیه نفخه روح می

 ااات های مخت فی ممکن است بوجود بیاد.

 ی معادل با محدودیت است.خ ا = محدودیت است، یعن

  فلک:

و ک )کشتی ( در قرآن در یک محیط سیال قرار دارد که به وسی ه باد جابجا می شود، یعنی به خودی خود ارکتی 

کنند و  و ک و ریح بسیار با ه  اتصال پیدا می از خود ندارد. درقرآن عامل جابجایی کشتی را باد معروی می کند. 

می بینید ممکن است به خاطر سرعت پدیداری متوجه و ا نشوید. یعنی رخدادی است که در واقع وقتی این دو را 

ها و ا در نظر بگیری  ممکن است نتوانی  یک جای خاصی برایش و ا در  آید و اگر بخواهی  برای این بوجود می

 نظر بگیری .
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 دلیل ذکر فلک و ریح :

 رای بعد مفید است. دهد که ب دانستن این دو یک اطوعات اضاوی به ما می

کنید، انواعی از  اینگونه خ ا دارای مراتب می شود و دارای انوا  ارکت. یعنی شما وقتی که در موجودات نگاه می

 بینید.  دهید یک نو  و ا می بینید و انوا  و ا. در واقع وقتی شما زاویه دیدتان را تغییر می ارکت می

روز ه  مراال دارد، و اصو به خاطر شب است،  مراال دارد. شب و مسو جنین در را  مادر که نو  دوا ارکت 

و روز است که جنین مراال دارد و اگر شب و روز را از او بگیری  دیگر مراال را نخواهد داشت. سپ  در 

جا شود. که در این شود، یک دریاوتی ه  از غیب دارد و یک روای ه  در او  نازل میهرقسمتی ه  که وارد می

  شود مراتب ساز.شود مرا ه ساز و سه میمیدو 

شود نزول روح   رود. تبعیت از قانون چهار می به اینها کند، رو به ج و میدر شک  مادر ه  قوانینی دارد که اگر اتکا 

شود قانون یک یعنی شما می شود، مرا ه بندی می شود قانون دو، طی شدن احظه به احظه و تبدیل شدنش می

یک شی بیشتر نیست. موضوعات زندگی ما ه  چنین اااتی دارن در  در ااایکه کنیدرا مشاهده می چهار مدل و ا

 گیرد نوعا این مدل را در خودش دارد. این این که یک است دو است و... یعنی کسی که در نظاا خ ا قرار می

ت و موضوعات این دو مدل شوی  که در بعضی از اتفاقا کنی  متوجه می وقتی  موضو  ریح و و ک را بررسی می

اوتد. باالخص در اوزه ساختار وجودی انسان یا ساختار درونی انسان که ارکتشان خی ی شبیه و ک و ریح  اتفاق می

 های توجهی شبیه ریح. های تفکری و تعا ی شبیه و ک و ارکت است. ارکت

 باشد. ر و نهان آن میشب و روز ساختا وجودی انسان وع یت یا وضعیت وع ی آن است و و ا آن آشکا

 باشد. و ا این شکووایی است. جنین یا گیاه، شکووایی در مااطع است که قابل ارزیابی دقیا می

 باران و رویش وضای ااک  یا بستر جاری بر ارکت است. که و ا آن رویش یا ریزش است.

. که خودش و ا است، یعنی ای باید باشد ماه و تووت نور در ارکت تبعیت از اک  است، که باید در هراحظه

 ارکت کردن و یا نکردن هر کداا و ا است.
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کن  و اش این  مسو این کو : اک  خدا بوده است که کو  بیایید. اینی که من بر اسا  اک  خدا عمل می

ا اش این است که یک روز اینه کنی  نتیجه است که جریان خوبی در کو  جاری است. یعنی همین که ما تبعیت می

شوی . وضای ک ی این کو  برای ورد و جمع می شود باران ورویش، یعنی اوراد  وهمی  و عاقبت بخیر می را می

ج سه یک شکووایی  5یا  4آیند کو  بهتر می شوند یا بدتر. وقتی وضعیت وع ی را در نظر بگیری  اگر بعد از  می

 ه باید سوال کرد و جواب گروت. شود شکووایی در مااطع،که این و ا دارد. ک داشته باشی  می

شود: که در همین وضای ااک  بعضی از اوقات در ج سات استشماا بویی، عطری  ریح و و ک این گونه می

کنند این می شود ریح. و  کنند که اهل بیت اضور دارند ااسا  یک وه  خاصی می کنند. مسو ااسا  می می

 شود و ک. کند می غییر میاش ت وقتی که یک وردی با یک مط بی نظاا وکری

 وضای عا ی : و ک ___وضای روای : ریح

 تواند مسبت و منفی باشد. ریح می

شود کار کرد. این سه منظومه ازبحث هستی شناسی آن که بحث محدوده و  اوزه و ا را در سه منظومه مخت   می

 محدودیت هاست جدا است.

ای مطااعه و ا در قرآن. هر کداا دریایی از مط ب است و شود رویکرده در اوزه و ا سه منظر وجود دارد که می

 جداست. سش مشترک است  اما هرکداا یک شهرساختار مربوط به خودش را دارد. با این که مباا

: به موانع سیر و صیروریت در اوزه تفکر و عاونیت انسان ارتباط دارد. یعنی و ا در این اوزه بررسی سحر .1

 شود. دود شدن تفکر و تعال میموانعی است که منجر به مس

بینید، یا به صورت مرا ه یا  باشد، یعنی شما و ا را می : در رابطه با بحث دالات ها و هدایت ها میحجت .2

نشانه، که دالات و هدایت پیدا کنید به چیزی. در واقع این اک  است که انجاا دادن یا ترک یک کاری را 

تواند برای کاری  کند. می یدن عوئمی  به شما دارویی تجویز میکند. مسو یک دکتری به دایل د اازاا می

 باشد که این رویکرد بعدی و ا است. که کرده است دایل بیاورد. این بحث در اوزه امر و نهی ها می

: اکمت در رابطه با معروت هاست، معروت به اشیاء و آثار آنها. مسو شما از کجا وهمیدید که  حکمت .0

 ه بسازید و .... معروت به اشیاء باعث این کار شد. در واقع در اثر و ا شناسی در این اوزه شمشیر را این گون
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شود. در اثر و ا شناسی در  شود. در اثر و ا شناسی در این اوزه وه  باید و نباید تواید می انوا  ع   تواید می

 شود. ها در اوزه انسانی وه  می ها و اختول این اوزه آسیب

شود سحر، وقتی به اول و آخر ارکت از ایث چه کن  چه کن  نگاه بشود متوق  بشود میارکت اگر 

 شود اکمت. شود اجت، و وقتی از ایث اوا و آینده نگاه شود می می

شود و اگر کسی باید و نباید  های آن ع   دست پیدا نکند، عاا  آن ع   نمی اگر کسی در اوزه اکمت به و ا

 ماند. سحر می را نتواند تشخیص دهد در

 شود. در اکمت انوا  ع وا تخصصی، و در سحر طب اجتماعی و وردی، و در اجت اجتهاد تواید می

 در اجت و اکمت آسیب شناسی وجود دارد، اما سحر مختص به آسیب شناسی است.

 : حجت شناسی

 دهد. اجت یعنی هرچیزی که دایل برای باید و نباید می

رخدادها و ارتباط آنها با قوانین هدایت و ضوات، و  باید و نباید استخراج  ها و اجت شناسی از ارکت پدیده

 کند. می

 هرجایی که ارکت دارید می توانید و ا بفهمید.

 فلق شناسی در قرآن از منظر حجت :

 اول و آخر یک مسئ ه را دیدن و بر اسا  آن اکمی را وهمیدن. همه عبرت ها در این سیست  است.  -

در پدیده ها، رخدادها، ااایا هستی که قوانین هر اجتهاد و منطا وکری را تواید ها کش  اد وسط -

 کند. می

 کنی .  ها می وهمی  اما در رخداد خود آن را تبدیل به کوا می ما اد وسط را در گزاره

مسو جدال باعث اختوف است و هراختووی باعث نوعی جدایی است. بنابراین جدال نوعی جدایی ایجاد 

 کند. می
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اد وسط آن چیزی اسن که یک بار می تواند ماهوا واقع شود، و یک بار می تواند موضو  واقع شود. و 

شود، این  گیرد.  این گونه وقتی به یک اورادی از جانب خدا رامتی نازل می در خود آن تبدیل صورت می

ه اوراد نشان دهنده رامت گردد. مشاهده نعمت ب هایی قابل ااصاء و مشاهده می رامت به وسی ه نعمت

 باشد.  باشد. یا نعمت داده شده به اوراد نشان دهنده رامت نازل شده به آنها می نازل شده به آنها می

 های عطا شده را ببیند. تواند نعمت اگر کسی می خواهد رامت خداوند را مشاهده کند، می

توانید سخنش را به اوراد  کنید، و از جانبی ه  می توانید آن را به اوراد امل اد واسط چیزی است که از جانبی می

تواند بفهمد که شراب مسکر است،  تواند اد واسط یک موضو  را بفهمد، مسو می بگویید. همین است که وایه می

به وایه این امکان را  "هر مسکری اراا است"بنابراین هرمسکری اراا است. وه  این اد وسط خی ی مه  است. 

تواند  تواند ثابت کند که اراا است. وایه کسی است که می ر جای این ت ویزیون آمد، اعتیاد آمد میدهد که اگ می

 های واه را شناسایی کند.  اد وسط

 کند. وه  اد وسط ع   تواید می

ها  کند. یعنی اد وسط کند، یعنی ااکمیت تواید می اگر ع   اجت در جامعه پدیدار شود، اکومت تواید می

 کند. شود و استعاذه تواید نمی ها دیده نمی شود. در اکومت شیطانی اد وسط پدیدار می

 های واسط در اک . اد وسط یعنی گزاره

هایی که مربوط به انسان است. اد وسطش در قرآن آمده است، قرآن کتاب  یعنی همه اجت "کل شی"به  "تبیان"

 خراج نکنید. اد وسط ها است و هیچ سوره ای نیست که بخوانید و اد وسط است

ی رامتی برخوردار است و این  ای تواید کنید که بگویید وون موضو  از بارقه اد وسط یعنی این که بتوانید گزاره

کند. باالترین صفت که به وساطت  بارقه رامت است که وون خصوصیت را دارد. در این وسط رامت وساطت می

 ن سوره سوره اارامن است.در عاا  ربط دارد، صفت رامانیت خداست و باالتری

   است. میزاناد وسط در قرآن با اس 
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کند و این رامانیت در بسترهای مخت  ِ تدبر در ساات  یعنی وساطت رامانیت خدا در عاا  اجت آورینی می 

 شود: را ، رَاِ ، رامت، ارااا، اری ، محروا. بیت می

خ ت  بفهمد رامت خدا در این بستر شک ش اینگونه است شود. به این که انسان در بسترهای م را  میهمان بستر   

کند و اگر کسی  گویند. که این شکر تواید می گویند نعمت. شکل شناسی رامت در بستر را نعمت شناسی می می

شود.  شود و  به جای مراوا)مورد رامت قرار گروته(، محروا می نتواند نعمتی را تشخیص دهد،  دچار شرک می

 شود.  واسطه میاصو خود واژه 

به یک ازدواج، بچه دار شدن زوج  یعنی نزول  مسو تبدیل آن شود، ااضر کردن یک رامتی نعمت شناخته می

رامت.  طمع به نزول رامت یعنی میل به زیاد به بچه خواستن. مه  به وع یت رسیدن در درون است، مسو اگر کسی 

 ن آن در درونش است.خواهد، اما مجرد است مه  به وع یت در آمد بچه می

این که مسو جامعه ما، شیعیان ما، خان  های شیعه میل به بچه نداشته باشند و از آن طرف اهل تسنن تواید نسل باالیی 

 دارند اینها از محرومیت های دوران غیبت است.

م عون نیستی . زیرا دست ای ان ار انبیاء و اوایاء کارساز نیست. بنابراین ما محروا هستی ،  اعنت یعنی در یک جامعه

 شنوی  اما برای اجرایش کندی داری . در گوش نکردی  که نشنوی ، می

اند. کسی که و ا شناسی  ها، رخدادها(  در مخ وقات و در اوزه انسانی در ه  تنیده ها )پدیدهارکت -

ااویت بدهد. پ  کند باید قدرت تفکیک آنها را داشته باشد، و ا ها را متناسب با آن شناسایی کند و  می

اگر یکی از کارها را نتواند شناسایی بکند دچار شر شده است. یعنی بایدی را نباید و نبایدی را باید کرده 

 است. 

 ها و عدا تفکیک یکی بر دیگری است. ها، عدا شناخت ارکت شر در این مااا عدا تفکیک ارکت

وه  این موضو  مسل وه  نسبت طفوایت به واادین  نسبت ما با موئکه به نسبت بچه هاست با واادیشان، و نسبت

است.  ما طفل متواد شدی  و مسل این است که از البه الی کاغ های واادینمان اینها را در آوردی  و اینها دست 

توانید ببیند.  خوانی . وای در منطاه عمل این گونه نیست یعنی به تفصیل نمی نوشته های پدرمان است که داری  می

 شوی .  خواهد راه بیفتد، زمین نخورد نگران می اگر کودک مییعنی 
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خواهد خوب باشد اما و می گریه واادینی است برای کودکی که به تعال رسیدهاشک های اهل بیت در ادعیه، 

 اند.ما گریه کردههمه گونه ه  برای ه  نو  مشکل  کند..اشتباه می

 حکمت :

 نشی را به کاربرد کشاندن یا رساندن یا سوق دادن است.اکمت بر اسا  اک  خدا ع می را یا دا

 برای سوق دادن ممکن است ورد مادماتش را وراه  کند.

 وای آخرش ه  نرسد.به او خی ی ه  وشار وارد کند کشاندن یعنی ممکن است 

 رساندن یعنی انتاال، یعنی از کسانی بگیرد.

 رساند. اکمت یعنی دانشی را راجع به موضوعی به ظهور کامل ب

موضوعات یا خودشان مخ وق هستند یا دالات بر مخ وقات دارند. مخ وقات قواعد ارکت دارند و برای خودشان 

 و ا دارند. مسل نیوتن که از اوتادن یک سیب قواعد ارکت در ویزیک را استخراج کرد، یعنی تواید ع   کرد.

 جن  اکمت معروت است. 

 ا می کند:وضعیت پید 5در حوزه حکمت هر موضوعی 

 وهمی . .شود یعنی هستِ شئ رامی : منطاه ایست که راجع به هست شئ مطااعه میثبوت الشئ .1

کند. یعنی دالات و استدالل است  : منطاه ایست که هست شئ را با دالات و استدالل ظاهر میاثبات الشئ .2

 کند. که هست شی را بیان می

 شود. : منطاه ایست که هست شئ به خودی خود ظاهر میظهور الشئ .0

 شود. :  منطاه ایست که شئ به آثار و توانمندی رسیده و بر اسا  آن شناخته میبروز الشئ .4

 شود.)خوقیت( : منطاه ایست که توانمندی به تواناسازی و جریان بخشی مداوا شی تبدیل میعصر الشئ .5

 بوت مغرب، اثبات اعشاء، ظهور صبح، بروز ظهر، عصر عصر است.نمازهای پنج گانه بر اسا  اکمت است: ث
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توان براسا  نماز بررسی کرد و  شود یک دور نماز خواندن. یعنی همه چیز را می مشاهده هرچیز در نظاا اکمت می

 نماز همه چیزش بر اسا  اکمت است.

 و ا اکمت یک نو  دیگر است و واقعا سپیده دا است. 

 ز ثبوت تا به کاربرد رساندن)خوقیت( آن را کش  کردن.اکمت هرشئ: یعنی ا

در قاعده اکمت یک شئ)یک صفت، یک روتار ابراز شده، یک اختول( در مراتب مخت   قابل شناسایی و 

 کند. ردیابی است. اکی  کسی است که یک شئ را در بسترهای مخت   مشاهده می

 کارکرد فلق شناسی با رویکرد حکمت: 

 ی را دیدن و براسا  آن پیش بینی کردن، سیر ارکتی چیز -

 شناخت روتارها و آثار ارکت ها در بسترهای مخت  ، -

 برنامه ریزی برای وقو  معاول یک شی یا عدا وقو  آن،  -

 شناخت برآیند ارکت ها و قدر مط ا آن )در اکمت خی ی مه  است( -

ا ف کند(. مسو االن اینترنت را تواند منفی و مسبت یک موضو  را را از آن بگیرد) قدر مط ا یعنی می

تواند ببیند، یعنی منفی و مسبش را از آن خ ع کند. مط ا ببیند، جهت نبیند. به خود پدیده  بدون جهت می

شود مااا  رساند و این می نگاه کند. در واقع این موضو  است که انسان را به ناایه امد و امد مط ا می

 محمود.

ها خی ی موثر است، مسو یک موقعی پدیده در جامعه قدر مط اش خوب  قدر مط ا نگاه کردن در تح یل

 است.

 رویکرد اکمت به آیت هاست.

 گردد. گردد، در اکمت به معروت برمی رویکرد در اجت به باید بر می

االن این ارکت بچه   تواند تشخیص دهد که  یکی از مهمترین اختوالت در ع   وع ی، عدا تفکیک است. مسو نمی

 ها قطعی است، که نیاز به ع   اکی  دارد. ست است یانه. عوئ  نسبی است وای موکدر
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اگر اکمت و اکی  در جامعه نباشد انسان بر اسا  آزمون و خطا ج و می رود و این خی ی سخت است و منجر به 

 شود. هوکت قوا می

 :  توان ضرب کرد دو رویکرد را در تماا این بحث ها می

توان استخراج کرد. اگر استعاذه را با رویکردهای اکمت، اجت و  استعاذه در قرآن را میمعنا و مفهوا  .1

 سحر پیدا کنید:

 باشد.  اش باال رونده می استعاذه با رویکرد اکمت امدی)تادی ( است که استعاذه 

 شود، که تسبیحش تنزیهی است. رود استغفاری )ط ب غفران کردن( می استعاذه وقتی به سمت اجت می

استعاذه وقتی به سمت برطرف کردن سحر می رود، تسبیح و تنزیه برائتی می شود. که اابته تسبیح انوا   

 دارد.

خوانید در واقع استعاذه  شوند استعاذه. یعنی شما هر دعایی را که می و درنتیجه با این همه، دعاها می

ی، اصوح و ارتااء نظاا ارکتی شناخته کنید. با اینکه یک ک مه اعوذ درونش نیست! ب که با نظاا ارکت می

 شود. می

 تسبیح داروی سحر است. 

 کنید. گیرید و از خدا ط ب غفران می استغفار به این جهت است که اک  خدا را می

تواند کاربرد پیدا کند.  کنی ، به این دایل که اینگونه می بحث شرور در سوره را با بحث سحر هماهنگ می .2

و انعکا  آن در ارکت های درونی اگر مسبت باشد، ورد مبتو به سحر نمی ناش ارکت های بیرونی 

 شود. شود. اگر منفی باشد قطعا مبتو به سحر می

ی ایجاد نکند مبتو به سحر نیست اما اگر در او اثر های درون های بیرونی در درونش انعکا  اگر انسانی ارکت

 حر است.مبتو به س متاثر استبه همان اندازه که  بگ ارد
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 21/51/99ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ( ششم   فلق    )جلسه سوره مبارهک           

 

 چکیده مطالب 

 مقدمه:

چنانکه پیش از این دانستی ، بررسی موضو  و ا در سه ق مرو اکمت، اجت و سحر قابل بررسی است. ق مرو سوا 

تر این است که در شاّ سوا به جای اطوق بررسی  شناسی نظاا ارکتی انسان است و درست در اایات همان آسیب

های ارکتی است  ترین وصل در آن آسیب ث نظاا ارکت که اابته مه و ا در ق مرو سحر، بگویی  ق مرو و ا از ای

 که قبوً از آن به عنوان سحر یاد کردی .

 

 مبادی تحلیل فلق در نظام حرکتی حاکم بر زندگی انسان

شناسی برای ما  شناسی و ع ت شناسی، ااایا شناسی، مرتبه و مرا ه پیش از این بیان شد که و ا شناسی قدرت نشانه

 اایز نکات وراوانی است. 134-15کند. پیگیری این آثار در سوره مبارکه انعاا، آیات  می ااصل

 وَ ااْإِصْباحِ وااِاُ تُؤْوَکُونَ وَأَنَّى اا َّهُ ذاِکُ ُ ااْحَیِّ مِنَ ااْمَیِّتِ مُخْرِجُ وَ ااْمَیِّتِ مِنَ ااْحَیَّ یُخْرِجُ  اانَّوى وَ ااْحَبِّ وااِاُ اا َّهَ إِنَّ

  وی بِها اِتَهْتَدُوا اانُّجُواَ اَکُ ُ جَعَلَ ااَّ ی هُوَ وَ ااْعَ ی ِ ااْعَزیزِ تَاْدیرُ ذاِکَ اُسْباناً ااْاَمَرَ وَ ااشَّمْ َ وَ سَکَناً اا َّیْلَ عَلَجَ

 وَصَّ ْنَا قَدْ مُسْتَوْدَ ٌ وَ وَمُسْتَاَرٌّ وااِدَةٍ نَفْ ٍ مِنْ کُ ْأَنْشَأَ ااَّ ی هُوَ وَ یَعْ َمُونَ اِاَوْاٍ ااْآیاتِ وَصَّ ْنَا قَدْ ااْبَحْرِ وَ ااْبَرِّ ظُ ُماتِ

 اَبًّا مِنْهُ نُخْرِجُ خَضِراً مِنْهُ وَأَخْرَجْنا ءٍ شَیْ کُلِّ نَباتَ بِهِ وَأَخْرَجْنا ماءً ااسَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ ااَّ ی هُوَ وَ یَفْاَهُونَ اِاَوْاٍ ااْآیاتِ

 ثَمَرِهِ  إِاى انْظُرُوا مُتَشابِهٍ غَیْرَ وَ مُشْتَبِهاً اارُّمَّانَ وَ اازَّیْتُونَ وَ أَعْنابٍ مِنْ جَنَّاتٍ وَ دانِیَةٌ قِنْوانٌ طَ ْعِها مِنْ اانَّخْلِ مِنَ وَ مُتَراکِباً

 عِ ْ ٍ بِغَیْرِ بَناتٍ وَ بَنینَ اَهُ خَرَقُوا وَ خَ َاَهُ ْ وَ ااْجِنَّ ءَشُرَکا اِ َّهِ جَعَ ُوا وَ یُؤْمِنُونَ اِاَوْاٍ اَآیاتٍ ذاِکُ ْ  وی إِنَّ یَنْعِهِ وَ أَثْمَرَ إِذا

  هُوَ وَ ءٍ شَیْ کُلَّ خَ َاَ وَ صااِبَةٌ اَهُ تَکُنْ اَ ْ وَ وَاَدٌ اَهُ یَکُونُ أَنَّى ااْأَرْضِ وَ ااسَّماواتِ بَدیعُ یَصِفُونَ عَمَّا  تَعااى وَ سُبْحانَهُ

 وَ ااْأَبْصارُ تُدْرِکُهُ ال وَکیلٌ ءٍ شَیْ کُلِّ  عَ ى هُوَ وَ وَاعْبُدُوهُ ءٍ شَیْ کُلِّ خااِاُ هُوَ إِالَّ إِاهَ ال رَبُّکُ ْ اا َّهُ ذاِکُ ُ ی ٌعَ  ءٍ شَیْ بِکُلِّ

 عَ َیْکُ ْ أَنَا ما وَ وَعَ َیْها عَمِیَ مَنْ وَ وَ ِنَفْسِهِ أَبْصَرَ وَمَنْ رَبِّکُ ْ مِنْ بَصائِرُ جاءَکُ ْ قَدْ ااْخَبیرُ اا َّطی ُ هُوَ وَ ااْأَبْصارَ یُدْرِکُ هُوَ

 (134-15سوره مبارکه انعاا آیات ) بِحَفیظٍ

 آید. در این آیات خداوند به عنوان وااا شناخته  در این آیات امکان انتاال از مفهوا و ا به وااا به وجود می

ی د و ا  یواد بودن، و ا  یکن اه  صمدیت، ا دهنده به اادیت،  شود، یعنی و ا محل ظهور و دالات می
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تواند باشد. این انتاال و دالات به دایل خاصیت آیات است که نسبت مستای  با سیر و  کفواً ااد بودن می

شوند. به بیان  صیروریت دارد عناصری که به تبیین نظ ، اایات)خداوند یا خااا(، قانون، ااایا منجر می

های ارکتی شاخصی است که قابل ااگوبرداری باشد. امکان این  وا و ا، مدلتر آیه از منظر مفه دقیا

 ها محدود است. ااگوبرداری از آن روست که به هر اال تعداد آیات مربوط به پدیده

 کند.  در مفهوا آیه مأوی گروتن وجود دارد که میان این مفهوا با عوذ به معنای پناه بردن ارتباط برقرار می

بردن بهره بردن از نظاا آیات است. در نظاا استعاذه اضطرار، استغاثه، دوع و روع شر  های پناه پ  یکی از راه

در رخدادها و ورار از نواقص موضوعیت دارد و جنبه س بی دارد و بر پایه روع ناص و تسبیحی است. اما در 

شود و منطبا با  می های ایجابی پیروی ها و شاخص نظاا آیات این موضو  ایجابی است و در آن از مدل

مفهوا امد است. شاید ذکر سجده و رکو  که ترکیبی از دو مفهوا تسبیح و امد است، ناظر به اایات 

شناسی از ایث ایجابی و رویکرد کمال است که دالات  یادشده باشد. اابته الزا به تأکید است که پایه و ا

 کند. تر تبیین می ای به وااا را پایه

  شود و این بحث و ااگوهای ااصل از آن، مدخل  و ا به وااا، مبحث آیه و آیات مطرح میدر انتاال مفهوا

هایی است که در نظاا ارکتی ایجاد  خوبی برای همه موضوعات مربوط به ارکت و از جم ه آسیب

 های قابل پیگیری، قابل ااگوبرداری، قابل تووت و قابل های ناشی از سحر(. آیات ااهی مدل شود)آسیب می

مندی از  شود بهره تبعیت و غیر آن است. به عنوان مسال ااگویی که از دو ساختار ابّ و نوی گروته می

تواند به اقتضای صفت  های تربیتی اب می مفهوا و ا از منظر و مدخل آیات است که در انطباقش با مدل

که در آن ورض بر تربیت در  اب که دارای مواد مغ ی است نوعی از نظاا تربیتی را در اختیار ما قرار دهد

شرایطی است که محیط و شرایط مساعد برای طی شدن وجود دارد. در ماابل به اقتضای صفت نوی)مانند 

دهد که در آن  باداا( دریاوت مواد مغ ی از محیط بیرون است و نوعی نظاا تربیتی را در اختیار ما قرار می

 ورض بر تربیت در شرایط نامحیا و سخت است.
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 های حرکتی مؤثر در زندگی انسان اقسام نظام

و ا از منظر انوا  ارکت با موضو  اثرگ اری و اثرپ یری)مؤثر و متأثر(قاب یت تح یل دارد. زیرا انسان تا نپ یرد که 

شناسی نظاا ارکتی را نماید. انوا  شرور وقتی قاب یت بحث  تواند آسیب ها قرار دارد، نمی در نظامی از ارکت

د که اصل ارکت و غایت آن شناخته شود. در واقع در این منظر از و ا عناصر تأثیر و تأثر بسیار اهمیت دارند. یاب می

های ارکتی وجود دارد که اوای شامل بستر روابط با ماخ ا)تح یل  بر این اسا  سه بستر عمده در تح یل نظاا

ل ورآیندی( است. و سومی همان ااات ک ی تأثیر شود، دومی بستر زندگی انسان در ایسیت وااد)تح ی ای(می مؤافه

 و تأثر در ایسیت متفرق از دو دسته قب ی است)اذا اجتمعا اوترقا(.

های  ای(، باید انسان را اوالً در کنار مخ وقات، ثانیاً با خودش، ثااساً با انسان در بستر روابط با ماخ ا)تح یل مؤافه 

ا اعتباری یا جامعه و امت( تح یل و مطااعه نمود. همه موارد یاد شده ق مرویی دیگر)اجتما ( و رابعاً با ساختارها)نظا

شوند. دومین مورد که  دهند. گفتنی است موارد م کور در تأثّرشان از اراده ااهی تح یل می از ماخ ا را سامان می

تر زندگی، انسان و همان بستر زندگی انسان در ایسیت وااد)تح یل ورآیندی( است، شامل انسان  در وضا و بس

نسبتش با وعل و وع یت در ظرف زمان و مکان)تأثیر و تأثر از ایث گره خوردن امر با عوامل( و نهایتاً انسان و نسبتش 

ااعاد و ااسد اذا اسد  های غاسا اذاوقب، نفاثات وی شود. موارد یاد شده به ترتیب منطبا با مدل با امکانات می

 شوند. می

یاد آوری این نکته الزا است که، آنچه به عنوان اختول در نظاا ارکتی انسان مطرح است  پیش از تفصیل بیشتر

آید. مسوً یک پدری پدری نکند، یک مادر، مادری  همان مفهوا شر است که به دایل تغییر در نظاا اثر به وجود می

یر جای مؤثر ومتأثر و عدا عمل به نکند، ورزند ورزندی نکند. یا یک مادر پدری کند، . .... در یک جمع بندی تغی

اش  موقع مؤثر و متأثر است. به بیان دیگر هر کسی الزا است ناش خود را در زندگی وردی و اجتماعی و تکوینی

 شود. بشناسد و مطابا اک  ربّ و ا تأثیر و تأثر دانسته می

 شناسی ای فلق شناسی انسان در نظام مؤلفه آسیب

های دیگر)اجتما ( و با ساختارها)نظاا  انسان را در کنار مخ وقات، با خودش، با انساندر نظاا روابط انسان، که 

دهند،  نماید و همه موارد یاد شده ق مرویی از ماخ ا را سامان می اعتباری یا جامعه و امت( تح یل و مطااعه می

ه همه موارد دیگر)موارد دوا و نمایند ک ای را وراه  می ای ااک  است که در آن موارد یک  و چهارا سیطره چرخه
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گیرد. بعد از دانستن این نکته ک ی، دانستن هر مورد به تفکیک بسیار اهمیت دارد و از خول آن  سوا( را در بر می

 شود.  وهمیده می

 تواند از آب، غ ا، دارو و غیر آن که  ها قرار دارد. او می انسان در کنار سایر مخ وقات در بستری از ارکت

و هستند با مواظه درستی که باید از نفع و ضرر داشته باشد، استفاده کند. او اا ندارد به توجیه پر مسخّر ا

صنعتی را به سمتی ببرد که ایجاد سرطان و بیماری نماید. و موارد و مصادیا   ها تغ یه شدن شک  انسان

ای و صحیح کند. بداند هر بعدی. بر این اسا  انسان الزا است با تکوین)مخ وقات دیگر( ارتباطش  منط

تواند باشد که الزا است مراقب آن عوارض باشی . نظاا  استفاده از هر مخ وقی دارای عوارض و تبعاتی می

استکبار با این تعری ، نظامی است که بدون مواظه تبعات و با بی توجهی به سایر مخ وقات به تسخیر و 

 پردازد. برداری از آنها می بهره

   عتبار نسبت با خودش نیز در بستری از نظاا ارکتی قرار دارد. خودشناسی گاهی میل به انسان به ا

ورمایند من جهل قدره جهل  شود. امیرمؤمنان می شناسی، گاهی نیازشناسی مرتبه شناسی و غیر آن می نعمت

آن در مورد ها، توان و نیاز است و انسان با شناخت  ها و محدودیت کل قدر. قدر به معنای ارزش، محدوده

تواند به شناختی ک ی دست پیدا کند. از آنجا که انسان دارای ابعاد است قدرت ارتباط با خود را  خودش می

تواند به خودش تس ی و مااومت و ...بدهد. اغ ب اطمات به انسان نیز از این ناایه متوجه او  دارد و می

وعال کند. و با آن داد و ستد نماید. شرور از خرابی تواند در این دستگاه وسوسه یا ااهامش را  شود. او می می

 شود. و غیر معاول شدن رابطه انسان با خودش شرو  می

 ها اهمیت  انسان به اعتبار نسبت با دیگران نیز در بستری از نظاا ارکتی قرار دارد. در این ساات ناش

ق و ادود نیز جایگاهش در این شود. ااو یابد و سطحی از مفهوا جنسیت نیز در این اعتبار مطرح می می

 ساات است. استعاذه در این ساات به شناخت و رعایت ادود است.

  انسان به اعتبار ساختار نیز در بستری از نظاا ارکتی قرار دارد. بستری از زندگی که انسان در آن ادامه

آداب یک قوا و  شود. ورهنگ و دهد مانند ااکمیت، مااکیت و ... به این ساات مربوط می ایات می

عشیره در ازدواج، کفن و دون و ارث و اقتصاد و شئون دیگر اثر دارد. از این ساات است که گاهی برخی 

سازند ممکن است اورادی به دایل ساختار همه عمر وایر باشد یا بااعک . اضرت  جوامع نظاا طبااتی می

ده بود. این ساختار با ااکاا و ق مرو یوس ) (در این نظاا خرید و وروش شد و قسمت عمده عمرش را بر
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ها در گرو ساختار و رهن آن هستند. اهمیت  خاص خود زندگی را تحت تأثیر قرار می دهد. عمده انسان

این موضو  تا جایی است که قرآن مستضع  و اطمات آن را پ یروته و برای شکستن آن رجال اعراف را 

وب یک واجب عینی و از اوجب واجبات است. زن به عنوان قرار داده است. قیاا بر ع یه ساختارهای معی

 شود و سوره مبارکه نساء تفصیل این مدل از و ا است. شاخص این ساختار شناخته می

 شناسی شناسی انسان در تحلیل فرآیندی فلق آسیب  

گی، انسان و نسبتش با شناسی مرتبط با آن، وضا و بستر زند چنانکه گفته شد، در تح یل ورآیندیِ روابط انسان و و ا

وعل و وع یت در ظرف زمان و مکان)تأثیر و تأثر از ایث گره خوردن امر با عوامل( و نهایتاً انسان و نسبتش با 

 امکانات ناش دارند.

  منظور از وضا و بستر زندگی به ایسیت ک ی و وااد، در نظر آوردن همه شئونی است که بر یک بستر

 ااک  است.   

  و وع یت در ظرف زمان و مکان، تح یل و ضریب موضوعات در مسائل و امور در ظرف زمان منظور از وعل

 و مکان است.

 مشروح مطالب کالس:

سوره انعاا، مسال خوبی برای مطااب مرتبط با موضو  و وا، اعو  از نشوانه شناسوی، مرتبوه و مرا وه        134تا  15آیات 

 شناسی، ااایا شناسی و ع ت شناسی هستند.

ه  در این آیات این است که عووه بر انوا  ارکت به واع یت خداوند در هستی نیز اشاره دارند؛ یعنی در این نکته م

 آیات مشخص می شود که عووه بر و ا شناسی، وااا شناسی ه  داری .

 : «آیه»توجه به 

 می کند، توجه به آیات می گویی . به انتاال از و ا به وااا که در واقع در نظاا توایدی اتفاق می اوتد و ورد را مواد 

 در واقع با وه  رابطه و ا و آیه، به وجود وااا پی می بری .

 : ارتباط فلق و آیه

 آیه از منظر و ا را میتوان اینگونه تعری  کرد: -
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آیه در قرآن مدل های ارکتی شاخص هستند که قابل ااگوبرداری اند. آیه از آن جهت ما را به وااا می رسواند کوه   

 خودش یک مدل قابل ااگوبرداری است. 

 در واقع در آیات، مدل های ارکتی شاخص برای مشخص شده که قابل ااگوبرداری بوده و دارای اعوجاج نیستند.

ع ت این ارتباط میان و ا و آیه این است که در همه آیات، مدای از و ا وجود دارد اتی خود آیات قرآن؛ بوه بیوان   

  ای وجود دارد. به بیان دیگر یکی از جاهایی که و ا رویت می شود آیات است.دیگر در هر آیه ای یک و

و ا آن روی یک سیر و صیروریتی اسوت کوه موا را بوه یوک نظو  و اایات)خداونود بوه عنووان خوااا کول شوی(،             

 ااایا)قانون ها( دالات می دهد. 

پناه بردن است. یه این اعتبار، شباهت زیوادی   است و از این رو خود آیه به معنای مأوا گروتن و« أوی»ریشه آیه از  -

، شر را می بینود و در مواجهوه   «عوذ»وجود دارد؛ اما یک وجه تمایز ه  دارند و آن ه  اینکه در « أوی»و « عوذ»بین 

 خود پناه موضوعیت دارد.« أوی»با شر پناه می برد وای در 

 یکی از راه های پناه بردن بهره مندی از نظاا آیات است.

 انتاال از و ا به وااا دو مدل ک ی دارد: -

یکی در نظاا آیه است که از مدل ها و شاخص ها بهره می گیری  و به صورت ایجابی ارکت صورت می گیرد. این 

 مدل، مدل امدی و کمال گرایی است. 

که مدل تسبیحی  یک مدل دیگر استعاذه است که از ناایه اضطرار، دوع و روع شرور و ضررها و ورار از ناص هاست

 و روع ناص است.

 آنچه مس   است مدل دوا اتما باید ما را به مدل اول انتاال بدهد و آیه، ورآیند اص ی انتاال از و ا به وااا است.

نکته مه  دیگر اینکه همیشه وقتی آیات مطرح می شود، معموال انسان شاخصی مطرح م  شوود و بوه هموین اواطر     

 یوقنون، ااوا یع مون و ... است که میگوید: ... ااوا 

در سجده نماز با بیان سبحان ربی االع ی و بحمده، در واقع داری  دو مدل را با ه  نگاه می کنی . اما در ص وات مدل 

 آیه را نگاه می کنی .
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ت، امواا موا در   برای انتاال و ا به وااا نیاز به ناشه راه و مسیر داری  و این مسیر را، آیات تعیین می کنند. در واقع آیا

 ارکت می شوند؛ چرا که مدل هایی قابل پیگیری، ااگوبرداری، تووت و تبعیت  هستند.

 : رب فلق

کنی  درونش ربوبیت مطورح موی شوود و اصول آن ربوبیوت اسوت یعنوی نظوامش نظواا          وقتی رب را به و ا اضاوه می

پیدا میکنود: شودت م وک، عوزت     سرپرستی می شود. وقتی رب + و ا می شود؛ عظمت، شدت و قدرت موضوعیت 

شود و کسی که اینها را نداشته باشد نموی  در اثر شدت و عزت و عظمت جاری میقدرت، عظمت س طان. و ا واط 

تواند و ا آورین باشد.)این نکته از دعای امیراامومنین که قبل از سر نی روتن قرآن ها در جنگ صفین خوانده انود و  

 شده است(در صحیفه ع ویه آمده، استخراج 

: فلق از منظر انواع حرکت  

 یعنی تکوین زندگی اشاره دارند( «ما خ ا»)که به نظاا  

 انسان در کنار مخ وقات دیگر)تکوین( -

 انسان با خودش -

 انسان با دیگران)انسان های دیگر( که هویت اجتماعی انسان را وعال می کند -

 مت انسان را وعال می کندانسان با ساختارها)نظاا اعتباری( که هویت جامعه و ا -

 اثر گ اری/ موثر بودن -

 اثرپ یری / متأثر بودن -

که به نظاا اثرگ اری)رب( اشاره داشته و بیان می دارند در هر یک از بخش های مطرح شده در نظاا اول، دو ااات 

 وجود دارد: انسان یا اثر گ ار و موثر است یا متاثر و اثر پ یر. 

کند که ترکیب ااصل از دو نظاا قب ی، سوه اتفواق زیور را    زندگی اشاره داشته و بیان می واقعی دیگر اینکه به جریان

 برای انسان در دنیا رق  می زند:

 وَقَب( إِذَا غَاسِاٍ شَرِّ مِن هرانسانی یک وضا و بستر زندگی دارد)وَ -

 ااْعُاَد( وىِ فَّسَاتِاانَّ شَرِّ مِن وَ هر انسانی نظاا وعل و وع یت دارد که در گرو زمان و مکان است.) -
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 اَسَد( إِذَا اَاسِدٍ شَرِّ مِن هر انسانی یک سری امکانات دارد)وَ -

برای بررسی اختوالت در ارکت، اصوح یا تاویت آن گاهی از ضرب نظاا اول و دوا و گاهی نیز از ضورب نظواا   

 دوا و سوا استفاده می کنی .

ی موثر و متاثر عوض بشود؛ یوا اینکوه موؤثر و متواثر بوه موقوع عمول        اصل اختول در تغییر، در نظاا اثر است یعنی جا

 نکنند. از همین جا و ا موضو  ک مه و کوا در می آید.

 :نحوه پناه بردن از شرور/ اختالالت) ضرب تاثیر و تاثر در بحث حرکت(

ا اک  رب و ا تواثیر  . هرکسی الزا است ناش خود را در زندگی وردی و اجتماعی و تکوینی اش شناخته و مطاب1

و تاثر داشته باشد. ناش ها را جابجا نکند، جای مؤثر و متواثر بوودنش جابجوا نشوود؛ بنوابراین اواوین شورور در یوک         

 زندگی، از بی جایی یا عدا قرار گروتن درست تاثیر و تاثر اتفاق می اوتد که در این زمینه روایات وراوانی داری .

رای ورد می اوتد این است که نظاا تاثیر و تاثرش مختل می شود. مهمترین کاری که در زندگی یکی از اتفاقاتی که ب

شیطان در نظاا انسانی انجاا می دهد نیز تغییر سیست  اثر گو اری و اثور پو یری اسوت؛ یعنوی جوایی کوه انسوان بایود          

 اثرگ ار باشد، نیست و آن جایی ه  که باید اثر پ یر باشد، باز ه  نیست.

 خَ َا تعری  می شود. مَا شَرِّ ر نظاا مِنإاکاا شرور د

انسان باید تاثیر و تاثر را در انوا  ارکت شناخته و آسیب های آن را شناسایی کند. موسو انسوان در کنوار مخ وقوات     

دیگر مسل انوا  موجودات، آب، غ ا، دارو، موثر یا متاثر است؛ می تواند آن قدر مصرف کند که بوه ضوررش تمواا    

نابود شود. در این نظاا باید وکر کرد در غیر این صورت مشکوت زیادی پدید می آیود. در ایون دسوته    شود یا اتی 

 خی ی از آسیب ها است که ظهراافساد در آن شکل می گیرد.

. الزا است انسان با تکوین) هرچه از مخ وقات دیگر( ارتباطش را منطای و صحیح کند. بداند هور نوو  اسوتفاده از    2

 قی دارای عوارض و تبعاتی می تواند باشد که الزا است که مراقب آن عوارض و تبعات باشد.هر نو  مخ و

انسان از هر مخ وقی استفاده می کند دارای تبعات و ضرر است؛ مگر آنکه بر اسا  اُک  خدا عمل کنود؛ چورا کوه    

 نظاا غفران خدا همیشه جاری است و آن را اصوح می کند.
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تشخیصی در خودمان نصب می کنی  : ناش ها)موثر و متواثر( تعامول و کونش و واکونش     در اوزه شرور سه دستگاه 

 صحیح با مخ وقات)ارکت(، وضای واقعی زندگی که در بسترهای مخت   بتوانی  شر را از خود دوع کنی .

در دنیوا(   شر از موثر و متاثر شرو  می شود و در ارکت می رود و راه خروج از آن در بستر و وضا و ق مورو )انسوان  

 است.

 استکبار در ارتباط  انسان با مخ وقات دیگر نظامی است که از مخ وقات بدون در نظر گروتن تبعاتشان بهره می گیرد.

 استعاذه مشا قیاا است.

 تنها ع می که هیچ آسیبی نداشته، ع   انبیاء است که متصل به وای است و به همه چیز اااطه دارد.

 

 : توضیح منظرها

 وافه های ارکت به تفکیک روابطم اول:

 انسان در کنار مخ وقات دیگر)تکوین(: -

انسان در مدار ارکت، با اشیاء و مخ وقات در ارتباط است که بخشی از ارکت او با مساعدت اینها همراه اسوت. از  

یری  انسوان در  این رو باید ارکت انسان و اختول آن را در مختصات تکوین، اجتما  و جامعه بررسی کنوی . توا نپو    

 کنار مخ وقات است و تاثیر و تاثر دارد، نمی توانی  اختول برای آن در نظر بگیری .

به طور طبیعی اختول جایی اتفاق می اوتد که آن چیزی که باید باشد، نیست. انوا  شرور در موقعی قابل بحث است  

 که اصل ارکت و غایت آن شناخته شود.

 انسان با خودش : -

ارای مراتب مخت فی است و از این رو است که می تواند با خودش ارتباط داشته یا خودش را بشناسد و برای انسان د

ورود به این اوزه نیز باید مرتبه شناسی، نعمت شناسی و نیاز شناسی کنود. بوه بیوان دیگور وقتوی از ارتبواط انسوان بوا         

 شناسی و نیاز شناسی پرداخته ای .خودش سخن میگویی  درواقع به خودشناسی، نعمت شناسی، مرتبه 



69 
 

اضرت ع ی ع یه ااسوا : من جهل قدره، جهل کل قدر)هر ک  قدر و ارزش خود را نشناسود، ارزش و قودر هویچ    

 چیز را نمی شناسد(

 قدر در اینجا یعنی : ارزش ، محدوده هاو محدودیت ها، توان و نیاز.

یشگاه خدا، خود را ارزیابی کرده و ارکتش را موی سونجد، در   محاسبه و مراقبه به معنای اینکه بر مبنای اضور در پ

 اینجا موضوعیت می یابد.

انسان با خودش تعامل دارد مسل این که هر انسانی چند نفر است و با این چند نفر می توانود مع و  و شواگرد بشوود و     

 ایسیت مع   بودنش به شاگرد بودنش کمک کند. انسان بُعد دارد. 

واد می شود یک آیت اا هی در درونش دارد. هر انسانی در اوزه تک ی  یک من آیت اهلل دارد. و هر انسانی که مت

 وقتی از او جواب نگروت می تواند از اجت بیرونی بپرسد و این اجت درونی ارف اجت بیرونی را می وهمد.

همین طور است یعنی انسان قبول  بنابر این چون انسان دارای ابعاد است قدرت ارتباط با خودش را دارد. بحث مراقبه 

 از مراجعه با یک اادثه می تواند خود را ایمن کند.

اغ ب اطمه ها ه  از همین ناایه ارتباط انسان با خودش ایجاد می شود که در سوره مبارکه نا  به آن پرداختوه موی   

 شود: وسوا  خنا .

 را وعال کند. انسان می تواند از طریا ارتباط با خودش، خود بدجن  یا خود خوبش

ارتباط نادرست با خود آسیب این مرا ه است. خودزنی، خود مایوسوی، ووال بود زدن بوه خوود، اینهوا آسویب هوای         

 نشناختن این ارتباط است.

ارتباطات انسان با خودش خی ی نزدیک است. برخی از ارتباط با خودشان ا ت می برند و این به معنی او  خووب   

 است نه استکبار.

با دست صدقه می دادند و بعد دستشان را می بوسیدند؛ زیرا آن را دست خدا می دیدند و تکری  اش موی  اماا سجاد 

 کردند؛ این خود شیفتگی نیست؛ ب که در مسیر خداست.

 شرور از این جا شرو  می شود که آدمها رابطه شان با خودشان خراب می شود.

 عنوان آیه خداست.استعاذه در این جا، اص ش خودشناسی و تکری  خود به 
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 انسان با دیگران : -

 انسان با دیگران روابط اجتماعی دارد و ناش ها، جنسیت، ااوق، ادود از این جا شرو  می شود.

 استعاذه در این جا، شناخت و رعایت ااوق وادود است.

 

 انسان با ساختارها : -

انسان در آن تنف  می کنود یعنوی بوه ایواتش     نظاا ااکمیت و مااکیت اینجا مه  می شود. در واقع بستر زندگی که 

 ادامه می دهد با ساختارش ارتباط دارد.

 در ااکمیت و مااکیت خی ی از نظامها، جع ی و اعتباری هستند.

ممکن است در یک جایی به خاطر ورهنگ و آداب یک قوا و عشیره یک پیامبری موال محسووب شوده و در عوین     

 س  ع یه ااسوا(داشتن پدر و مادر برده شود.)اضرت یو

اسوا )وک رقبه( با ساختار )برده وروشی( مااب ه کرد؛ این، در واقع سستی یک ساختار را نشان می دهود. کوار دیون    

 این است که ااکامش ورود به ساختارها پیدا می کندو آن ساختار را درست می کند.

اعتباری تر بوده و جع ش زیاد تر است؛ اموا   اصل اشکاالتی که به انسان تحمیل می شود، در ساختارهاست. با این که

 پیچیدگی هایش نیز بیشتر و تاثیرش نیز زیادتر است.

ز اهمیت این موضو  به زانو در ساختار آن قدر مه  است که آخرش مجبوری  به زانو در بیائی  و اابته می پ یری  و ا

ک ساختار باالدست این ساختار معیووب  آیی  که بعضی مستضع  هستند و کاری اش ه  نمی شود کرد. یعنی یمی

 بگ اری  که رجال اعراف بتوانند دست او را بگیرند.

مستضع  کسی است که به هیچ عنوان نتواند تشخیص دهد و به خاطر همین، قیاا ع یه سواختارهای معیووب واجوب    

 است و از اوجب واجبات است.

 در سوره نساء، ساختارها بررسی شده است.

 ساختاری هستند که شان زن در آن دیده نشود. بدترین ساختارها
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ساختار باید ااهی باشد، ااهی باشد یعنی دینی باشد؛ دینی یعنی وطری؛ وطری یعنی شرعی؛ شرعی یعنی عا ی و عا ی 

 یعنی منطای باشد.

صوورت  نوعا استفاده از منابع طبیعی ه  بر اسا  سواختارها   ساختار چیزی است که خوف آن نمی توان عمل کرد.

 می گیرد.

 ساختار و رابطه انسان با مخ وقات اک  مادر می شود و شاک ه و قبی ه و اق ی  را شامل می شود.

را به من بدهند و بدان  ساعتی بعد قیامت  : اگر درختیورمودند اینکه پیامبر)ص(با وه  اهمیت ساختار ، روایاتی نظیر 

د که اهمیت ایون موضوو  بوه دایول ناوش آن در ساختارسوازی       شون، قابل وه  می..می شود، من درخت را می کارا

 است.

 اواین ااویت در پناه بردن به رب و ا شکستن ساختارهای معیوب است.

استعاذه در این جا این است که یک نفر از نظر ع می مسو نظاا اقتصادی را درست کند. مکوانیزا هوایش را طرااوی    

 کند.

و با مخ وقات دیگر یک بسوتر زنودگی ایجواد موی شوود کوه مراتوب دارد و از         در ساختار در ارتباط انسان با خودش

 بیرونی ترین قسمت که وضای قوانین است تا درون انسان این مراتب همین طوری طی می شود.)وضا و بستر زندگی(

ن برای جاری کردن اک  خدا باید بستر شناسی کنی مسل این که اضرت موسی به کوه طور روت و هوارون جانشوی  

شد اما در قبال بت پرستی سکوت می کند زیرا می داند اگر مااب ه کند تماا جامعه به  می ریزد. در واقوع بوه خواطر    

 تواید و برای ج وگیر ی از تبعات بدتر سکوت می کند.

 وقتی بستر را نمی شناسی و اک  اجرا می کنی در واقع شهوت اجرای اک  خدا را داری نه تک ی  ادای آن را.

 ورآیند ارکت)ترکیب روابط( :دوم

غاسا اذا وقب است یعنی وقتی وارد جامعه می شوی به صورت مخفی  می بینی. یعنی به ظاهر روز است واوی شوب   

 است چون خی ی چیزها و روابط را نمی دانی.

 اه می برد.خود دیدن شب یک توویا است زیرا وهمیدن آن باعث پناه بردن می شود زیرا به اندازه ع   و اواویتش پن

 آن چیزی که منجر می شود وضای ظ مت شکاوته شود ع   متناسب با آن ظ مت است.
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کند و تبدیل به امور، موضوعات و مسائل می و بارور و صفتی که وع یت پیدا میوقتی که بستر و وضا هست هر روتار 

اسای مواجه هسوت واوی قطعوا امکوان     شود، زمان دارد؛ از گ شته تا آینده. درست است که انسان با وضای مبه  و غ

عوذ به رب و ا برای ورد وجود دارد. یکی از مهمترین اااائات شیطان در این اوزه، این است که اک  را نمی دانی 

و به دایل مبه  بوده وضای زندگی، آن را ه  نخواهی وهمید؛ پ  هرطور که می توانی عمول کون! در صوورتی کوه     

 ست.این طور نیست اک  خدا واضح ا

انسان واتح کسی است که به اک  خدا عمل کند نه آن کسی که جامعه را اصوح کند، اصوح جامعه با خداست. و 

 اماا اسین چون اجرای اک  کرد واتح بود.

اگر انسانی بر اسا  تعال و تفکر دیندار شود، اُک  خدا را به خوبی و در أاسن وجوه اجورا موی کنود؛ اموا اگور بور        

 ل دین دار نباشد؛، اک  خدا را ه  که اجرا می کند، در زشت ترین ااات اجرا می کند.اسا  تفکر و تعا

در مااا وه ، اگر به محکمات مراجعه کنی ، قطعا تک ی  خود را می وهمی ؛ اما اگر به متشابه رجو  کنی ، بی شک 

 تک ی  خود را گ  خواهی  کرد.

ر ایجاد می شود، در وضای تفکری باشد ورد را به محک  می کشاند؛ بنابراین اگر ایجاد شبهه که با سوال و تنو  روتا 

 اما اگر در وضای غیر تفکری باشد، ورد را به متشابه سوق می دهد.

 نکته کاربردی: وقتی در بحسی به نتیجه وااد نمی رسی  یعنی وضا، وضای شبهه است و باید بحث را خاتمه داد.
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 22/51/99ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (هفتم   ه فلق    )جلس سوره مبارهک           

 

 چکیده مطالب 

 مقدمه:

انسان در  ع وا شد کهم ر و رویکرد به موضو  ارکت و و ا پرداخته شدا تح یل سه منظچنانکه در ج سه قبل و ب

های  های دیگر قرار دارد پ  او بر ارکت و ارکت او در مختصات ارکتگی تنها نیست؛ انسان ارکت دارد زند

وضای عمومی های دیگر ه  بر او اثر دارند. ارکت انسان در مختصات خودش شامل  یاد شده اثر دارد و ارکت

درونی و ابزار و وسایل بیرونی(. هر کداا از  های)استعدادها و تواناو خواهد بودزندگی، امور و کارها و امکانات 

تول در ارکت انسان ایجاد نمایند توانند اخ با انسان می انش مور و کارها و امکانات در رابطهوضای عمومی زندگی، ا

 ورد تح یل قرار خواهد گروت. ک یدواژه اص ی در این تح یل استعاذه است.های یاد شده م در ادامه اختولکه 

 

 نسبت سحر و استعاذه با تفکر و تعقل

به دو  که شود. این مسأاه معرکه آراء و نظراتی است ها و یا بستر، امور و ...به ورد وارد می ها از ناایه ارکت آسیب

که انسان را  . و گروه دیگربرای انسان هستنددرت دوع آسیب ای که قائل به ق شوند: دسته عمده تاسی  میدسته 

است که چون انسان امر به استعاذه شده است،  آن موضو این  بهدانند. جواب عمومی قرآن  ها می محکوا به آسیب

جهت است که این از  آن ه  اصل این بحث و توانستن  محاوظت از خود در برابر آسیب را داراست. پ  قدرت

انسان دارای تفکر و تعال است)تفکر و تعال به معنایی باشد و دیگر آنکه میزندگی وطری در انسان وعال وطرت و 

زمینه و اقتضاسازی  تعال همان ااضار اجت درونی و رجو  به اجت بیرونی است و تفکر ؛اراده کرده آن که قران

در قرآن  هستند کهه منظور وعال شدن وطرت بوها و اضطرارها ب. (گرددمیمنجر به ورآیند رجو  به وطرت ست که 

 کنند. این اوراد را اصطوااً توانند آنها ورد را بیدار  اضطرارها  ه  نمیبوها و  اتی یاد شده که هااز آن از برخی

 

انسان دارای  آنکهست. خوصه اوانوا  ابا )ایا( در  انسان، زائل شدن گویند و شاخص در مسخ شدن مسخ شده می

که مسدود شدن تعال و  خواهد کردست که اگر بر مسیر هدایت قرار نگیرد تعال و تفکر خود را مسدود طبعی ا

و امکان استعاذه  شدهرجو  به وطرت مسدود  زیراگردد.  ها و دریاوت همه بدیها می تفکر موجب پ یرش همه آسیب

 . هد گردیدخواها  محکوا به تأثر بر اثر آسیب او در این ااات شود؛ پ  برداشته می
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 در خصوص مناوع با ااااء بیرونی یشود. سحر عم یات به مسدود شدن تفکر و تعال در قرآن گاهی سحر گفته می

گ ارد. سحر وقتی بر اسا  برنامه باشد همان ااکمیت  یا  به دایل وادان تفکر و تعال در ورد اثر منفی می است که

تواید نظامات  او. که اب ی  در رأ  آن است و کار گرددمی رسانه است که در عرف قرآن به آن اطوق استکبار

است. گاهی نیز نه بر اسا  برنامه ب که بر اسا  بروز اقتضائات  است که شامل اااائات محیطی و جو )مستکبرانه( 

واقع کند. در  عمل میطری ب که بر اسا  معیارهای جع ی نه بر اسا  معیارهای وبه آن،  عمومی است. که ورد مبتو

است. اااائات بیرونی اداقل کاری که  زدگییا همان سحر عدا رجو  به تفکر و تعال و وطرتعدا استعاذه، 

نخواهد شود اما اسیر مضوت وتن  د و انسان مؤمن دچار بو ابتو و وتنه مینکن کنند رجو  به وطرت را تاویت می می

ر و تعال است. تفکر و تعال در مراال ب وغ در مراتب سازی تفک ترین کار در زندگی وعال . بر این اسا  مه شد

 شود و وعال کردن تفکر و تعال متناسب با سن باید در نظر گروته شود. رشد تعری  می

 

 نقش موانع در فعال سازی تعقل و تفکر

انسان  زیرا ش، قدرت مااب ه و شکووایی دارداانسان موجودی است که در عین ظ مانی بودن همه وضاهای پیرامونی

شخصی ورد، وضای توانند شامل وضای بسته  در هر شرایطی از اااائات رامانی برخوردار است. ظ مات یاد شده می

، باشدمیوقب  خانواده، وضای بسته عشیره و وضای بسته امت باشند. این وضاهای بسته که تفصیل تعبیر غاسا اذابسته 

. پ  هر آسیبی که بتواند تفکر و تعال گردانندفکر و تعال را وراه  موهبتی ااهی هستند که بستر و زمینه وعال شدن ت

وصل به  است زیرادهد.تفکر و تعال مح ّل  انسان را وعال کند، از آسیب بودنش به منفعت داشتن تغییر وضعیت می

ت ااه کند. بر این اسا  اتی در زمان اکوم ل و مصایب را به جریان خودش متصل میهستند که مسائجریان ااهی 

وجود  که این موضو رسد الزا است و به نظر میبرای شکووایی اوراد جامعه  جهانی نیز وجود نوعی مانور موانع

د که عناصر اص ی آن، نیاز مسأاه و رجو  گرد رت اتصال انسان به خدا باز میداشته باشد. منطا این موضو  به ضرو

زندگی مبتنی بر رسیدن به همه چیز در  یک شب و نیز زندگی این دو به ه  است. بر این اسا  تب یغ زندگی میسر، 

 .خواهند بودخود مصداق سحر اسا  آن بر مستی و بی خبری است، مبتنی بر خمر که 

 

خواهند و انسان را به خودشکووایی  هدتی به وسی ه تفکر و تعال برطرف شهای ورهنگی، اجتماعی و ااکمی آسیب

تر  شتر ااصاء و تفکیک بشود، این موضو  رااتیم ت ب قوا وعشیره، خانواده،  ها در ناایه رساند. هر قدر آسیب

د، نها در ه  تنیده و غیر قابل ااصاء باش تواند به تفکر و تعال و خودشکووایی منجر شود و هر قدر این آسیبمی

 .نخواهد شدامکان تفکر و تعال و خودشکووایی وراه  
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از راه  یکیز دو مسیر قابل برطرف شدن است،؛ ه ورد با آن مواجه است ابر اسا  این قاعده مسائل و مصائبی ک

وضا و بستر عیوب خودمان را برطرف کنی ، به مااا استعاذه  با و اگر ما بتوانی  در مواجهه بیرون و یکی از راه درون.

 .  خواهی  نموددست پیدا 

الزا است توضیحاتی که شود،  ر انسان وارد میهایی است که ب الزمه رسیدن به مااا استعاذه، تح یل درست آسیب

 داده شود.دراین باره 

کند)و ا( تا به اااء خدا برسد و  ، مراال و مراتبی از رشد را در زندگی طی مییانسان چه خود ما باشی  و چه دیگر

ست که باب شود، چیزهایی ا ن اطوق مشکوت میآید. آنچه که به آ اجل به وجود میاین وضا و مجال به وسی ه 

.بسترهایی که ورهنگ و قواعد و یا امور  دندر بسترهای زندگی او دار ینسبت مستای  و مؤثر ند که اابتهطبع او نیست

ن باشد. در یک دی و پدر و مادری و همسری و غیر آها از قبیل زن و مر ها و استعداد و کارها در زندگی و توانمندی

متوق  کند،  (ی)و ایا نی در این بستر و این سیر، انسان را در مرا ه و مرتبهجمع بندی ک ی اگر س س ه اااائات بیرو

 نماید.با شناخت و تشخیص آن استعاذه  سحر صورت گروته است ا ا باید

  بر این اسا  روزمرگی و تکرار در زندگی بسیار خطرناک است و شائبه سحر در آن قاعده اول آنکه

ی تحوالت وکری و روای نشانه خروج از سحر است. شاخص هر . خروج از روزمرگی به معناوجود دارد

 یا خبر خوش بودن است)انتظار ورج(.دو وضعیت، مترصد خبر بد 

  ای )مط وب یا نامط وب( انسان مورد ابتوست و الزا است از آن موقعیت  در هر مواجه آنکهقاعده دوا

 . او هستندرشد  هایی برایانهبه زیرا همه چیز به منزاهرضایت پروردگار را به دست بیاورد 

  مط وب یا نامط وب( چه در مواجهه دیگران یا بدون مواجهه با دیگران، ای آنکه در هر مواجههقاعده دیگر(

الزا است بررسی عیوب  و نواقص خود مادا بر هر چیزی باشد. این امر اهتماا جدی ورد را معطوف به 

به عیوب دیگران تا وقتی که آن عیوب را از خود برطرف نماید و او را از پرداختن  روع عیوب خود می

و قدرت او را در  خواهد ساختهای تأثیرگ ار  نها انسانامر نیز از آ دارد و همین نکرده است، بر ا ر می

 برد. خواهدمواجهه با امور باال 

 

 ه روتارها و عیوب اقسامی دارند: برخی به اوزه باورها و ادراک، برخی به توجهات و صفات و برخی ب

شوند.  رسند، به اختول تبدیل می شوند. عیوب وقتی که به اوزه ابراز می ها مربوط می کنش و واکنش

کند، وقتی با واکنش می منفی ایجاد ااااء ،پدری که به دایل اسادت به نحوه تربیت ورزند توسط مادر
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انیزا و ورآیند تأثیر اختول در زندگی از آید. بر این اسا  مک انفعاای مادر مواجه شود، اختول به وجود می

. انسانی که برطرف شدن عیب را خواهد بودهای ورد به اختول  جانب اشیاء و اشخاص، منجر به تبدیل عیب

 در دیگران بپسندد اما در خود نپسندد، دچار بدترین نو  نفاق یعنی نفاق در الیه انسانیت است.

   برای ای محدود سر و کار دارد اما در اوزه کمال، نهایت و اد  دستهانسان در اوزه عیوب و اختوالت با

ب یا اختول را برطرف وای از یک سنخ عی . در این خصوص راهکارهایی که مجموعهاو وجود ندارد

ای برای  مواجهه انسان با دیگران آینه ا ا در این ااات. نمایندتوانند همه آن عیوب را برطرف  د مینکن می

ل به وجود آمده توسط اواین کاری که در مواجهه با مسائ مغتن  بوده وباشد. در نتیجه  می تشخیص عیوب

ای از صفات که مسوً منجر به  کند، نگاه به خود ماست، تا در نتیجه آن مجموعه می ج بدیگران نظر ما را 

 شود را یکجا برطرف نماید.  یک قتل می

 کند، مووا به کنترل همه عیوب خود خواهد شد.هر کسی از اواین و بارزترین عیب خود شرو  

  در اوزه بسترها، تاویت باورها و در اوزه امور، عزا به کارهای مستمر و جاری، و در اوزه امکانات، قرار

شناسی، ظرویت  توانخواهند شد. ها، منجر به استعاذه  گروتن در جایگاه مناسب و استفاده مناسب از ظرویت

در اوزه امکانات  ستقابل دستیابی  از دریچه عبرت)از گ شته ااهاا گروتن(شناسی و ناش شناسی که 

سه ناصحیح اوراد از امکانات یکدیگر، معموالً منجر به تشدید ی. قیا  و مااگرددمیمنجر به پیشروت 

در منظر اسود، امکانات دیگران در ماایسه با امکاناتی که خداوند به او داده است،  شود. اختوالت می

. اسود اواین و آخرین اشکااش اعتراض به گرددمی در او منجر به ایجاد اختول امر تر است و همین مه

اسا  استعاذه ااسا  وار بنده به خداست. ااسا   است که امکاناتی را به او و دیگران داده است. خدایی

. این بروز خواهد کردتواضع مبه صورت شود، در مواجهه با دیگران نده به خدا وقتی به اایات تبدیل وار ب

 .میگرداندشکووا  را در او عبودیت و از تکبر بوده انسان امر منجر به خروج
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 مشروح مطالب کالس:

گو ارد.  انسان در زندگی کردن تنها نیست و همان طور که خودش ارکت دارد بر ارکت های دیگران ه  اثر موی 

ی دیگرمورد تح یل واقع شود. ما چهوار ارکوت را بورایش ذکور     بنابراین باید ارکت انسان در مختصات ارکت ها

کند، وضایی که درونوش  ها یک وضای عمومی زندگی را برایش وراه  میکردی  و گفتی  که مجمو   این ارکت

توانود  گ ارد. همچنین یک سری امور و کارهایی دارد که موی گیرد و بر آن تاثیر میکند و از آن تاثیر میتنف  می

های برآیندشان در سه قسومت دیگور   ، وکری و عم ی باشد و یا یک سری امکانات دارد. در واقع این ارکتدرونی

 کند.ظهور پیدا می

سازد اما خودش یک سری وضای عمومی و امکانات و کوار  مواجهه انسان با دیگران، کارها، امور و امکاناتش را می

مکانات، استعدادها و توان های درونی بوه اضواوه وسوایل و ابوزار     دارد که ارکتش منوط به آنها است. منظورمان از ا

 بیرونی است.

  ا اتما باید ارکتی باشد.ااوتد و ا می شود ظهوری که بر اسا  سیر و صیروریت اتفاق می

اال سوال این است که اگر وضای عمومی ایراد داشت و یا در آن اختول وجود داشوت و سوبب شود توا در کوار او      

گو ارد و چوه تواثیری بایود     یجاد کنند، و یا مسو به او امکانات نرسید چوه تواثیری  روی  ارکوت انسوان موی     اختول ا

گویی  وضای عمومی خراب است پ  ناگزیر بایود ارکوت مختول شوود و چواره ای جوزء       یک موقعی می بگ ارد؟

ا اثر و تاثیر بور وورد وارد موی شوود.     اختول وجود ندارد.آسیب ها از ناایه ارکت ها و یا بستر و امور و امکانات و ی

یعنی در وارد شدن آسیب هیچ شکی وجود ندارد. اما آیا انسان قدرت دوع یا روع آسیب را دارد؟ یا این که محکووا  

 .به آسیب هاست

تواند آسیب ها را دووع کنود یوا    گردد به ایطه اختیار انسان که قدرت او چادر است و آیا میجواب این سوال بر می

 تواند؟ جواب این است که ب ه انسان قدرت دارد زیرا امر به استعاذه شده است.نمی

 

وهمی  که انسان قدرت دوع آسیب را دارد و دای ش ه  آن است کوه اگور   ه مبارکه نا  و و ا ما اجماال میطبا سور

ی کورد ایون گونوه    شد. اگر کسی در وضای عمومی خی وی بودی هو  زنودگ    داشت امر به استعاذه نمیقدرتش را نمی

 نیست که نتواند مااب ه کند.
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بحث اص ی برای اثبات این قضیه اصاات وطرت و زندگی وطری در انسان اسوت یعنوی هرکسوی در هرجوایی متواود      

هوا را  تواند آسویب شود که می بهایی به ناا وطرت در او متب ور میشود و یک درّ گرانشود بر اسا  وطرت زاده می

شود زیرا سنخیتی با آن ندارد. اصل این انسان بر اسا  وطرت اگر دچار آسیب ها شود مخ وط نمیدوع یا روع کند. 

 موضو  در سوره مبارکه نا  بحث است. وطرت هیچ گاه خاموش نمی شود ب که رجو  به آن ک  و زیاد می شود.

 وطرت آن روح ااهی است که در انسان جاری است و انسان قدرت رجو  به آن را دارد.

دیگری دوع و روع آسیب بوسی ه تفکر و تعال است. تفکر و تعال ورآیند رجو  به وطرت است. تفکر و تعاول یعنوی   

ااضار اجت درونی در رجو  به اجت بیرونی است. کار تفکر زمینه سازی برای ااصاء است و خود ایون ااصواء   

 شود.تعال می

-کنترل در روتار و باور است از خود س ب کند، در نظواا وطوری   اگر کسی تفکر و تعال را به این معنا که پایه تاوا و

شود زیرا ورآیند رجو  به وطرت تفکر و تعال هستند. اگر تفکور  اش به طور طبیعی ورآیند رجو  به وطر خاموش می

خواطر   و اضطرارها به ایون  شود. بوهارده میسپبوها و تعال در انسان دچار اختول شود دیگر کارش به اضطرارها و 

 است که تفکر و تعال در انسان وعال شود.

اد مسخ انسان وابسته به ابا  اوست. اد مسخ انسان از اباسش، زائل شدن ایا در اوست و وقتی انوا  ایا صفر شد 

کنود ابوا  را از   کند نشانه تاوا است و شیطان اواین کاری که میشود. اینکه ورد میل به ابا  پیدا میورد منسوخ می

گوویی  ابوا    گ ارد ورد ابا  بپوشد. وقتوی موی  کند این است که نمیآورد و آخرین کاری ه  که میانسان میتن 

 یعنی انوا  ابا  مسو: مراعات ااوق دیگران

-ها به او آسیبی نرساند؟ ب ه؛ بر اسا  قرآن میرسد که آسیبآیا انسان با رجو  به وطرت و وکر و تعال به جایی می

 ها بوها را تجربه نکردند.این معنی نیست که اینشود و این به 

 

: انسان دارای طبعی است که اگر در مسیر هدایت قرار نگیرد  تفکر و تعاول خوود را مسودود    زنگ خطری برای همه

ها و دریاوت همه بدیها است. هنگامیکه رجو  بوه  کند زیرا مسدود شدن تفکر و تعال موجب پ یرش همه آسیبمی

کنود و او محکووا بوه تواثر بور اثور       شود و ا آسیب ها در او اثور موی  شود، امکان استعاذه او برداشته میوطرت مسدود 

ها است. در روایات داری  شراب خوردن و یا غضب ک ید همه بدی ها است زیرا کواری بودون وکور و تعاول     آسیب
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توانند رجو  ورد را به وطورت و  آنها می شود. ا ا از این به بعد بحث روی آسیب ها و بوها است.)چون تنهاانجاا می

 یا تفکر و تعال وعال نمایند.(

 مکانیزا استعاذه تفکر و تعال است. 

تفکر یعنی رسیدن به بی نیاز یعنی طوری ارکت کنی که همراه اا بشوی.تفکر و تعال در قرآن معادل با تاوا است 

 ند آسیب را به سمت خوب سوق دهد.تواروتارهای ما می   پو یا روی دیگر تاوا آن تاوا است. 

دهود.   وطرت یک نهاد خدایی در درون هر انسانی است که اگر به آن رجو  بشود به نسبت ایون رجوو  جوواب موی    

مسو در وطرت انسان ضرر زدن به دیگران ممنو  است. و هیچ انسانی نیست مگر این که مسخ شوده باشود کوه ضورر     

 وطرت آقای جوادی آم ی در این موضو  خی ی جااب و مفید است( زدن به دیگران را مجاز بداند.)کتاب

این که انسان به هر قیمتی بخواهد به نفع خودش برسد خودخواهی است و خودخواهی مط ا مساوی است با نهایوت  

 شود بی اباسی.بی ایایی و نهایت بی ایایی ه  می

 می شود.شود ب که رجو  به وطرت خاموش وطرت در هیچ اااتی خاموش نمی

گویند زیرا عال ورد در چش  او خواهد بوود یعنوی مطوابا معیارهوای     به مسدود شدن تفکر و تعال در قرآن سحر می

 کند.کند ب که براسا  معیارهای جع ی عمل میوطری عمل نمی

ه عودا  توان گفوت بو  رود. در واقع میای که در مواردی در قرآن برای مسدود شدن تفکر و تعال بکار میسحر واژه

 شود.استعاذه و عدا مراجعه به تفکر و تعال در هنگاا مواجهه با مسائل سحر گفته می

باشد که بوه دایول واودان تفکور و     ست که در خصوص مناوع یا ضررهای دنیایی میسحر یک عم یات با ااااء بیرونی

 رنامه اند و برخی بر اسا  بروز شوند. برخی براسا  بگ ارد. اااائات نیز دو دسته میتعال در ورد اثر منفی می

 

ای است مانند نظاا استکبار جهانی کوه  های ااکمیتی و یا رسانهاقتضائات مخت   هستند. بر اسا  برنامه مسل سیست 

 گیرد.شیطان در را  برنامه ریزی آن قرار دارد. اااائات بیرونی با برنامه صورت می

 می اوتد.)مسو در خصوص مناوع دنیا( بر اسا  اااائات محیطی  خود به خودی اتفاق 
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سحر یک ااات متعدی دارد یک ااات الزا. در متعدی برنامه است، دعا نوی  است، ب د است کوه چکوار کنود و    

داند. در هر صورتی به دایل وادان تفکور و تعاول در وورد اثور     شود و دای ش را ه  نمیالزا یعنی ورد بسته و قفل می

گ ارد زیرا تفکر و تعاول قودرت   تفکر و تعال در ورد باشد هیچ ااااء بیرونی در او اثر نمی گ ارد یعنی اگرمنفی می

 دهد.کند این است که انسان را به وطرتش رجو  میرجو  به وطرت دارد و اااائات بیرونی اداقل کاری که می

 تواند بفهمد که قرآن معجزه است.انسانی که تفکر و تعال نداشته باشد نمی

شوود  ها میین کار در زندگی وعال سازی تفکر و تعال است زیرا از یک طرف تعال و تفکر مواجهه با آسیبمهمتر

کند که ورد چه چیزی را ببیند و چه چیز را نبینود. مسول   دهد به وطرت زیرا برنامه ریزی میو از یک طرف ارجا  می

شوود..  اش آن قدر است که ورد متوجوه نموی  ااء بیرونیبیند زیرا درجه ااسی و اگر تفکر و تعال باشد اصو نمیبیبی

-گوید که اثر دارد. در روایات داری  که مصاابت را شر و شرور انسان را مشرور میمطااب را طوری هنرمندانه می

 کند. و تفکر و تعال که رجو  به وطرت است اقتضائش این است که خود را در معرض شرور قرار ندهد.

 اند نشوید: دروغ گو، بخیل، ااما، واجر، ترسوا آنها مواجه روایات تاکید کردهردی که در که بامو

تفکر و تعال به قدرت ورد وابسته است و وابستگی آن به مراتب رشد انسان است اتی رشود طبیعوی. و در انسوان بوه     

 گیرد.بعد از ب وغ شکل میرسد و اابته بعضی از انوا  تفکر، مسل تفکر و تعال اجتماعی از تدریج به وع یت کامل می

کنند. خود وعال شودن تفکور و   های خاصی و به تدریج رشد میهای تفکر مسل تفکر مسئوایتی در زمانبرخی از مدل

 تعال در انسان ه  تابع مراال و مراتب است.

اوراا و   اد اوایه تفکر و تعال  شرعیات است یعنی وه  واجب و اراا است. به خاطر همین موضو  ب وغ با وجوب

 شود.واجب مطرح می

تووان  اش مانده است و ا ا از ایون وورد نموی   ای است این در اد اوایه تفکر و تعالاگر کسی مبتوی به گناهان رسااه

 توقع دوع ااااء بیرونی را داشت.

نود وعوال   تواشود. انسان در اوزه تفکر و تعال یا موضو  در اد تح یل خوودش موی  تفکر و تعال در مواجه وعال می

 کند.باشد  و یا اینکه به مرجع و مشاوری رجو  می

 های بیرونی است.های درونی و رجو  به اجتقدرت تفکر و تعال، ااضار اجت



81 
 

انسان در وضای بسته خانواده، عشیره، قوا، و وضای بسته امت است که در بین همه ایون اااائوات بایود شوکووا بشوود.      

 یعنی این که یک وضای بسته و نهادینه شده است. "مِن شَرِّ غَاسِاٍ إِذَا وَقَب"

 کده  است.کند که وضاهای پیرامونی انسان به طور کامل)وقب( ظ متخداوند استعاذه را در جایی مطرح می

 سوره اثبات غَاسِاٍ إِذَا وَقَب است اما خدا از انسان خواسته در عین اال قدرت استعاذه خود را وراموش نکند.

اش قدرت مااب ه و شکووایی دارد. زیرا انسوان از  است که در عین ظ مانی بودن همه وضای پیرامونی انسان موجودی

توانند او را ببندند اما از نظر طوای ایون  اااائات رامانی غیبی)ااهاا یا وای( برخودار است. یعنی به جهت عرضی می

است بنابراین اگور وعوال شوود هویچ سوحری در او      امکان وجود ندارد. تفکر و تعال در انسان سبب اتصال او به غیب 

 کارساز نخواهد بود. نظاا تفکر و تعال تسبیحی است.

شوود.  زیورا نظواا وعوال     مواجهه با موانع، راه وعال شدن تفکر و تعال است و بدون مواجهه با موانوع اصوو وعوال نموی    

 شدنش بر اسا  مواجهه با موانع است.

دهد ع تش این را به نوعی وعال کند آن را از آسیب بودن به نفع، تغییر وضعیت می هرآسیبی اگر تفکر و تعال انسان

کند. چون وصل به جریوان ااهوی   ماند. نجاست را در خود ال میاست که تفکر و تعال مح ّل است مسل آب کر می

 کند.است مسائل و مصائب را به جریان خودش متصل می

از، اضطرار و مسئ ه و مشکوت مسیر قرب است. نیاز است که تفکور و تعاول را   مسیر قرب انسان از  نو  نیاز است. نی

رساند. اگر انسان تعریفشاز زندگی یک زندگی میسر و بی دردسر باشد در واقع دارد کند و او را به ااهاا میوعال می

 کند.تفکر و تعال خود را از ایض انتفاء خارج می

 

خدا بشود به جای این که بخواهد وصل به نظامات بشود زیرا انسان یک قودرتی  به وصل  ، انسان است بایداگر انسان

ا کردا دارد که خدا او را برای خود خ ا کرده است و در روایات وقتی گفته او را با دستان خودا و برا ی خودا خ 

شود اواوین چیوزی   خواه  سیست  اتصااش وصل بشود. اتی اگر اکومت دینی اقامه می یعنی در مواجه با مسائل ه 

 کند تواید است یعنی همان اتصال.که بنا می
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انسان وطرتا دوست دارد خوش باشد و به رضایت برسد اما مگر غیر این است که این رضایت در اتصال به خدا است 

 توانند در او خوشی ایجاد کنند.و اشیاء و مال نمی

 یت نیست. خصوصیت رضایت مندی تدواا آن است. قاعده ک ی رضایت: اگر رضایت دواا نداشته باشد اصو رضا

کنود. هور قودر    های ورهنگی، اجتماعی و ااکمیتی را تبدیل به وضعیت های خودشوکووایی موی  تفکر و تعال آسیب

شوود و ورصوت   تور موی  تفکر و تعال وعال، آسیب)خانواده، عشیره، قوا، م ت( بیشتر ااصاء بشود و تفصیل داده شود

 شود.برعک  می چیده به  باشندپیها رود و هرچه این آسیبتر میخودشکووایی نیز باال

 دهد. را می رشد مناسببه انسان ها ل است این است که متناسب با آسیبخاصیت تفکر و تعا

یکی از راه بیورون و یکوی از راه    "مسائل و مصائبی که ورد با آن مواجهه است دو راه برای ال کردنش وجود دارد

روایات متعددی در این  . ماگویند صدقه بده یعنی به خدا اعتماد کن.دچار وار شده و بعد به او مید به درون. مسو ور

 زمینه داری .

ران به مااا اسوتعاذه  را برطرف کنی  به جای نگاه کردن به دیگ ها، عیوب خوداگر ما بتوانی  در مواجهه با وضا و بستر

 کنی .دست پیدا می

کر و تعال من اسوت. پو    آید بهانه ای برای وعال شدن تفای که برای من پیش میهرمسئ هقاعده ک ی این است که 

کون  و از آن  ، تفکر و تعا   را وعال میدر مواجهه با مسئ ه به جای اطمه خوردنباید این باشد که کن  کاری که می

در  گروتن. آنوقت  همه وضای  اند برایوقتی در  بگیری انگار همه اینها صحنه آرایی بوده در  خواه  گروت.

 شود برای این که من بفهم .زندگی وی می می
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 :هاآسیب

انسان رشدش یک سیری دارد که بایستی یک سری مراال و مراتب را طی کند تا در دوره عمر و اجول بوه ااواء اهلل    

نود.  کها اطوق به مشکوت میآنبع او نیست و او از گ ارد و خی ی وقتها باب طرسد. بسترهای زندگی بر او اثر میب

 کنود. کنی  اما در ک یت بحث ورقی نموی   و یک موقعی دیگران را بررسی میکنییک موقعی خودمان را بررسی می

به مرا ه کارهوای روزموره صوحبت     زنی  و یک موقعی راجع به مرا هموقعی در مورد وضای ااک  ارف می یک

کنوی  و یوک وقوت    ها و استعدادها صحبت میموقع ه  راجع به توانمندید و یک اوتکنی  که اغ ب روی ه  میمی

 کنی .ها و قواعد صحبت میه  راجع به ورهنگ

به خوبی سیر کند و اگر اااائات محیطی یا روتارهوا   است که انسان مراال و مراتب خود را قاعده ک ی مشکوت این

 شود.بو  میا امکانات مانع سیر و صیروریت او شدند او در و ا محی

ها از مراتب و مراال خودش متوق  شود به این معنوی  به واسطه بسترها یا بوسی ه کارها و توانمندیاگر یک انسانی 

شود. این به و پی در پی، نشانه رشد میهای مخت   حبو  شده است. در واقع س س ه و ااست که در و ا خودش م

ه اسوت  یعنی شاهد تغییرات رو به ج و نباشد در و ا محبو  شداین معنی است اگر زندگی کسی یک نواخت بشود 

 شود.گفته میسحر و به این محبو  شدن در و ا، 

 سحر: توقف در فلق

         پو  خوروج از    وجوود دارد. روزمرگی و تکورار در زنودگی بسویار خطرنواک اسوت و شوائبه سوحر در آن

اشد( نشوانه  با تدبیرتر شده بو  ترنشاطباتر، حوالت وکری و روای است )یعی قویروزمرگی که به معنای ت

 هرروز باید شاهد یک خبر خوش برای خودش باشد. انسانی نو  است. این بودن سحرخروج از در معرض 

نیز تغییور  بسترهای زندگی را  کند. این موضو زند ه  امورات را درست میه با روزمرگی ه  قواعد را به  میمااب 

 قفل را بشکاود و استعدادها را شکووا کند.و  هاتواند ظ  دهد و میمی

 وء اسوت و الزا اسوت از آن موقعیوت، رضوایت     ای )مط ووب یوا نوامط وب( انسوان موورد ابوت      در هر مواجهه

 باید اسن ظن به و در نتیجه انسان  ندستانسان ههمگی بهانه رشد  هاپروردگار خویش را بدست آورد. این
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اگر در سختی اوتاد برای خود یک جایگاه شایسته در نظر بگیرد و اسن ظن خدا را در خود اوزایش دهد. یعنی 

خواهود داشوت. در   به خودا اسون ظون    نسبت در مسیر زندگی ا ا او در هر ااای  خودش را به خدا نشان بدهد.

 برای مومن هرچیزی خیر است.روایت نیز آمده 

 بدون مواجهه با دیگوران الزا اسوت بررسوی    در مواجهه با دیگران یا )مط وب یا نامط وب( ایدر هر مواجهه

در یوک عیبوی در   شویدو مسو وقتی با یک سختی مواجهه میعیوب و نواقص خود مادا بر هرچیزی باشد. 

اصوح کنید ناخودآگاه در او ه  اثر  تانیک عیبی را در خودآن عیب،  اگر به نسبتبینید، طرف ماابل می

ند و در این نسبت روی ه  تاثیر کنها با ه  نسبت پیدا میزیرا انسانشود گ اشته و او ه  بتدریج اصوح می

شوود زیورا انسوان در یوک     ت ورد موجب تغییور وضوعیت اطوراف موی    به طور طبیعی تغییر وضعیگ ارند. می

شوود و  د قوانین پ ه باال بورایش جواری موی   روه وقتی از یک پ ه به پ ه دیگر میکند کزندگی میمختصات 

ده  در مواجهه با مشوک ی  اگر انسان توانششود. ی برایش وراه  میشایش و بستر مسبت دیگریک توان و گ

اقوع مشوکوت،   شوود و در و یر است که باعث زیاد شدن قدرت میبحث امکان تاثاین شود. باشد، بیست می

ه بایو  توان بوه  ی است که همان طور که شما مادراتوضعیت انسان طور .محل اوزایش توان ورد خواهند بود

دی در روع شان به ما وصل شده است. انسان باید  سعی کند اهتماا جمتصل شده است دیگران ه  مادرات

رف نشده به عیوب دیگران نپردازد. ایون منجور بوه رشود او     موقعی که عیوبش برط عیوب خود داشته باشد و

کسوانی کوه   شود.زیاد میاش خی ی وقتی که عیوبش را برطرف کرد قدرت تاثیر گ اری اد. مس مخواهد ش

ایون   با خودشان خ وتی بکنند و در آن عیوب خود را مورد شناسایی قورار بدهنود،   در زندگی مشکل دارند،

 .خواهد شد در آنهاباعث باالروتن قدرت مواجهه 

ا و توجه که مبود  صفات .2( هاهاو اد یده ادراک و باورها)گماندر ال.1عیوب در سه دسته قابل تفکیک هستند : 

 ها . .روتارها،گفتار و واکنش0( ی، ماایسه کردناروخواست و ط ب هستند)پرخوابی،ک 

بوه  و  درد سر است  مشکل و اشر کند که زندگی همهانسان باو هستند مسو اینکهباور الیه در  هایی از آنیک بخش

کنود.  ختوالت را ایجاد میمجموعه ا است و با آنتفصیل دارای پوچی است. در صفات دسته بندی خاصی دارد که 

شود. اسوادت عیوب اسوت و ابوراز     تبدیل به اختول میشود ااسد اذا اسد، اما وقتی که می عیب اواش عیب است
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عیب پشوت صوحنه اسوت و    در واقع . هستنداختول  در ااات بروزعیوب  تماا . ازین روکردن اسادت اختول است

 اختول صحنه ع نی است.

کنود و بوه ماواا    ی را ایجاد میهای بدیعشود و صحنهاسد این اختول تبدیل به تاوا میرا بشنعیب خودش کسی اگر 

ودش را تحریوک  وهمید و آینه شد و خودش تبدیل بوه اذا نشود و اسود خو    و آن را رسد. عیب را داشت محمود می

اقی است که برای معصومین ن اتف. این همای گردیدصحنه بدیعدر نتیجه او خااا تحریک شد و  نکرد ب که تاوای او

 مااا محمود شد. ع یه ااسواسجده آخر اماا اسیناد. به همین خاطر ه  اوتمی ع یه  ااسوا

باید وورد را بوه عیووب خودشوان دالاوت دهود و آنهوا را         ریز به مواجهه با اختوالت است. در این مواقع بانسان ناگ

 .برطرف کند

دیگران را سزاوار  و اشتباها دانی    اما خودمان را سزاوار اصوح نمیمان داریما خی ی وقتها خی ی عیب ها را در خود

ند این نفاق در انسوانیت  پسننبرای دیگران  اگر انسان چیزی را برای خودش بپسندد اما همان چیز را اصوح می دانی !

طبیعی ورآیند روتارش تغییر  ورشود به طاش را روی خودش بندازد.  این کار باعث میاست. انسان باید دوربین توجه

 اند.ارائه کردهبرای شکستن ا اه معیوب سحر را  دستور عمل هایینیز  ااسوا  ع یهاهل بیت کند.

های تت ده برابر شود و بتوانی عیبشود قدرا اصوح کنی باعث میر هایکی از آن وبی که داری،از بی نهایت عیاگر 

 دی را ه  برطرف کنی.عب

ببیند. با این نگواه   معیوبوب که خودش را دعوا خودش را در مااا برتر نبیند  هنگاا دربین کسی که  خی ی ورق است

دعای مکارا اخوق اماا . کندرود. اینطوری است که ورد خودش را پیش خدا عزیز میپیش میبه سمت اصوح  او 

به سمت استعاذه برود ایون دعوا را    به عیوبجه ویژه است، اگر کسی بخواهد در منطاه تودر این زمینه  ع یه ااسووا سجاد

 نظیر است.که در این زمینه بی ها در آن مطرح شدهانوا  مدلبخواند زیرا 

خی ی بود اسوت کوه عیبوی     ب که آن را برطرف کنی . بینی  به خودمان اهانت نکنی  مان میاگر ضع  و عیبی در خود

ود نیست در واقع دانستن عیب به معنی اهانت کردن به خ ببینی ! در موقعیت یک آدا بی عیب خود را داشته باشی  اما

 رود.باال مینزد خدا او عزت نف   شود و درنتیجهب که این باعث روع آن می

ای که انسان را به سمت مشاهده عیب به گونهتواند با دیگران درگیر بشود. ا دارای عیب ببیند نمیآدمی که خودش ر

 ب است.خاری بکشاند خودش یک عی
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 در اوزه تکامل و پیشروت نامحدود است . عیوب و اختول انسان محدود است اما بااعک   در اوزه انسان

یعنوی  یک اصر عا ی برای عیووب درآورد.  توان توان برایشان اد گ اشت. میمحدود است یعنی اصر دارد و می

یوک بسوته باشود و یوک راه کوار ک وی داشوته        هوا در  و مع وا شود که تماا این عیبریشه شناسی بشود ممکن است 

نظاا عیوب یک نظاا هندسی مشخص است و هرکسی از اواوین و بوارزترین عیوب     باشدکه کل آن را خاموش کند.

 خواهد شد. کند مووا به کنترل همه عیوب خود خود شرو 

اری کوه در مواجهوه بوا    تون  اسوت. اواوین کو    ای برای تشخیص عیوب ماست  ا ا ورصتی مغمواجهه ما با دیگران آینه

گیری خودا را نسبت به موضع باید کند نگاه به خودمان است. ده توسط دیگران نظر ما را ج ب میمسائل بوجود آم

 .کن ااصاء  بینی ضعفی که می

 ه ه  با هو  وورق  عهمچنین و ا هستی و دیگران و جام کند زیرا اماا در مااا ان ار است.و ا انسان با و ا اماا ورق می

 دارند.

ن یعنی ما متصل به قدرت ااهواا  ی  و ایاههمین که ما بتوانی  زنجیره سحر را بشکنی  قدرت تفکر و تعال را وعال کرد

 .شوی می

در اوزه بسترها، تاویت باورها و در اوزه امور، عزا به کارهای مستمر و جدی و در اووزه امکانوات، )اسوتعدادها،    

 خواهد شد. "استعاذه" منجر به هااز ظرویت ناسب و استفاده مناسبناش ها( قرار گروتن در جایگاه م

هرانسانی اگر بتواند در کارهایی که مربوط به خود اوست و نسبت به آن توانمند اسوت، قورار بگیورد توویوا ااهوی را      

کننود  ه موی گیرد و وقتی اوراد از امکاناتشوان در غیور موضوع اسوتفاد    کند. وقتی که سرجایش قرار نمیهمراه خود می

 کنند.امکانات را هدر داده و ایجاد اختول می

گوینود  برای امکانات باید توان شناسی، ظرویت شناسی و ناش شناسی کرد. اگر کسی این کار را بکند آن وقت موی 

ک تور  اوتد)ااهاا گوروتن( و یوا بوا   اتفاق می از گ شتهگروتن  عبرتبا است. که بخشی از اینها  کرده "استعاذه"که او 

 های خود با دیگران. ماایسه توان
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خودش واقع اگر کسی در مواجهه با امور،  . دراوست ی باشد که در اختیارباید به وکر استفاده بهینه از امکانات هرک 

 چه مادی و چه معنوی.اال را با دیگری ماایسه کند محکوا به شکست است 

 تور اسوت. خودا بوه    ران برای او از امکاناتی که خود دارد مهو  این است که امکانات دیگ اوتداتفاقی که در اسود می

انود.  در همان اندازه وسعت تک یو  داده  بیشتر از آن ه  از کسی توقع ندارد. هرکسی توانمندی خاصی داده است و

امکانات را به خوود و دیگوران عطوا     در واقع او به کسی آنااال اگر کسی امکانات دیگری برایش اهمیت پیدا کرد 

 است اعتراض دارد. کرده

مطیع رسوول خودا   رسول خدا و  .شود یکی بشوداظشان از پرشدن یکی است یعنی می ظرف یک ایتری و ده ایتری

 دو در بهشت کنار ه  هستند زیرا هر دو پر هستند. هرشوند و یکی می

مواجهوه  شود در صفت تبدیل  بنده به خدا وقتی به اسا  استعاذه ااسا  وار بنده به خدا است. بعد این ااسا  وار

اش در مواجهه با دیگران متفاوت است زیرا نو  انسان متواضع نیز منش اوتد.شود و از تکبر میبا دیگران متواضع می

 شود. در او شکووا می نگاه او به دیگران متفاوت شده است. ه  اینکه انسان از تکبر اوتاد عبودیت
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 ز مطااب کو  تصاویری از مطااب نموداری ج سه گ اشته شده است:به جهت استفاده بیشتر دوستان ا
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 55/99 /4ختم مفهومی استاد   اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            فلق    )جلسه   هشتم (سوره مبارهک           

 

 چکیده مطالب 

 مقدمه

ای دو ک مه و ا و خ ا را ه  با این منطا  و ا نسبت مستای  معنایی با مفهوا خ ا دارد چندان که برخی تشابه واژه

یابد که ارکت مورد توجه و مواظه باشد و خ اتی صورت بپ یرد.  و ا در جاهایی ظهور میاند. نوعاً  تح یل کرده

ااعاد( و امکانات)ااسد اذا اسد( قابل  و ا در زندگی انسان در سه ساات بسترها)غاسا اذا وقب( و امور)نفاثات وی

بررسی و تحایا است. هر بحث و تح یل است. و ا در هریک از ااالت یادشده از دو جهت منفی و مسبت قابل 

شناسی در این  کداا از انوا  اختول در زندگی انسان از زاویه منفی قابل تح یل است و مسائل روانشناسی و جامعه

شود. شرّ  مه  می« شر»شناسانه وارد بحث شوی ، ک یدواژه  شوند. اگر بخواهی  از رویکرد آسیببستر قابل تح یل می

شود. و این معنا متفاوت با  ز سه ناایه بستر، امور و امکانات بر ورد یا جامعه وارد میهایی است که ا شامل اختول

نماید. در ادامه تح یل استعاذه از شرور در ساات بستر  ای است که شر را به عنوان گزینش ناصحیح معروی می زاویه

 مورد بررسی قرار گروته است. 

 آن های ها و ظرفیت شناسایی بسترها و بررسی آسیب

شود.  بستر، محل وقو  رخدادها و پدیده هاست.بر این اسا  موقعیت، جایگاه و گاهی محل خاص با بستر منطبا می

 کند و ه  ایسیت و نظامی از ارتباطات را شامل است.  مسوً خانواده که ه  با مح ی مانند خانه نسبت  پیدا می

 بسترها دو بعد بیرونی و درونی دارند. 

 ها اجزای این شود همان بسترهای بیرونی است. هستی و پدیده ی که از جامعه و و غیر وارد میهای محدودیت

ها، غ ا و ازدواج و غیر آن اثر  سازند. مسوً اق یمی که گرا و مرطوب است در نو  زندگی، خانه بستر را می

و خوب و بدهای متفاوت  های رایج نیز هستند که شامل عرویات ها، ورهنگ گ ارد. به جز هستی و پدیده می

شود. آداب و رسوا نیز که  جوامع است. همچنین اااائات محیطی نیز رکنی دیگر از این بسترها را شامل می

تفاوت ظریفی با ورهنگ دارد عامل مهمی در ساخت بسترهای بیرونی است که مسوً شامل آداب خاص 
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روایه سخاوت و بخل در بستر یک  شود. رکن بعدی صفات خانوادگی است که مسوًیک خانواده می

 خانواده است. 

 شود که ارکانی دارد و اواین آن  بسترهای درونی نیز شامل خیاالت، تفکر و وضای ذهنی و درونی انسان می

شود. رکن بعدی خیاالت و ااوال است که شامل اوص ه و غ  و شادی و غیر آن  شامل اوا  و اعمال می

شود. رکن نهایی شهود و اذکار  است که خود بستری مستال محسوب میاست. رکن دیگر عاول و معارف 

 است که بستر اااایی یک انسان است.

 شوند  ها می ها و جوامع، در اک  محرکی هستند که منجر به نزول ااایا و سنت روتارها و گفتارهای انسان

 کننده ااایا هستند. نی نازلگردد. با این وص  بسترهای درونی و بیروکه شامل ع اب یا رزق و توسعه می

 ای را در اال اثرگ اری  نشانه و ا و رؤیت و ا در هر یک از این بسترها آنجایی است که مخ وق یا پدیده

و اثر پ یری مشاهده نمایی . با این وص  نشانه و ا تأثیر و تأثر است.به عنوان مسال از تأثیر تهاج  ورهنگی 

وهمی . و ا و ارکت دالات بر این دارد که  بسته بودن در برابر آن را میشوی  و دست و پا ن  متوجه تأثیر می

 ورصت هست و کار از کار نگ شته است.

   سازند که شرح  توسعه ارکت که محرک نازل شدن ااایا هستند، در ورآیند خود توسعه بستری را می

شاخص ارکت و توسعه، ایجاد  ها که به اق ی  مربوط بود، آن بسیار اهمیت دارد. در ساات هستی و پدیده

شو: در  یا وادان امکانات و تسخیر موجودات است. گفتنی است موارد بعدی همگی شامل اعتباریات می

یابد که مترادف با توسعه بستر چه منفی و  های رایج، بسترهایی از بایدها و نبایدها توسعه می ساات ورهنگ

ود. ارکت در ساات اااائات محیطی، ش ناسایی میچه مسبت است و ارکت در آن از ایسیت یاد شده ش

 دهد. ارکت در که رکنی دیگر از این بسترها بود، خود را در کندی و یا سرعت در انجاا امور نشان می

شود، در ایجاد محدوده و محدودیت قابل  آداب و رسوا نیز که مسوً شامل آداب خاص یک خانواده می

 شناسایی است.

 توان در سهوات انجاا برخی کارها برای اوراد مشاهده نمود. الزا  ت خانوادگی را میارکت در بستر صفا

به یادآوری است که توسعه ارکت در بسترهای بیرونی و نیز عویمی که برای شناسایی آنها ذکر شد، 

 کنند.  مجموعه عوام ی هستند که انسان یا جامعه را به انسان یا جامعه دیگر تبدیل می
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 در بسترهای درونی نیز با عویمی قابل شناسایی است. ارکت در بستر اوا  و اعمال، خود  توسعه ارکت

دهد و به ااهاا شدن یا نشدن مربوط است. ارکت در بستر  گیری اعمال و مااصد نشان می را در شکل

بستر های درونی( مشاهده کرد. در  ها)انگیزه گیری آرزوها و میلتوان در شکل خیاالت و ااوال را می

گیری ع وا مخت   قابل شناسایی است. در بستر شهود و اذکار،  عاول و معارف، شناخت ارکت با شکل

گیری مسبت و منفی معنویات مشاهده کرد. الزا به یادآوری است که  توان در شکل شناخت ارکت را می

عه عوام ی هستند توسعه ارکت در بسترهای درونی و نیز عویمی که برای شناسایی آنها ذکر شد، مجمو

 کنند. که انسان یا جامعه را به انسان یا جامعه دیگری تبدیل می

 شود که و ا با استعاذه ارتباط دارد که در ساات مسبت، اازاا تواصی را  بر اسا  توضیحات ووق تأکید می

تغییرات را ها اجتناب و ج وگیری از  دهد و در ساات آسیب به تغییرات به وجود آمده مورد تأکید قرار می

 نماید. الزا می

 

 یابی در قلمرو بسترها    دهی و جهت جهت

برای وه  مسبت یا منفی بودن تغییرات در بسترها، اول باید جهت گیری ک ی)صراط( شناسایی شود و بعد 

شود. یعنی تماا موارد بسترهای  گیری ک ی مربوط می گیری تفصی ی)سبیل( شناسایی شود. صراط به جهت جهت

و بیرونی را از ایث ک ی باید تح یل نمود. بر این اسا  و در مااا ماایسه ممکن است یک جامعه دینی با  درونی

وجود اجزای نادرست بسترها و تغییرات آنها، بر یک جامعه سکوالر به رغ  اجزای درست بسترها، به دایل عدا 

یابی در ق مرو بسترها در ساات  دهی و جهت پ یرش ک ی دین اواویت داشته باشد. با وص  یاد شده، جهت

 شناسی و ایجابی قابل تح یل است.  آسیب

 تواند منفی باشد و بستر درونی مسبت، مانند وضعیت اصحاب  در یک اصر عا ی، جهتگیری بستر بیرونی می

که . گاهی هر دو بستر مسبت هستند مانند وضعیت جهتگیری در دوره ذوااارنین، ممکن است هر دو بستر 

باشند مانند اقواا هوک شده یا ورعون و مصریان و نهایتاً ممکن است بستر بیرونی مسبت و بستر درونی  منفی

های آخر عمر ایشان. چنانکه در بررسی ووق  منفی باشد مانند نسبت اکومت رسول خدا با مس مانان در ماه

ی با ایمان وردی اوراد برابر دانسته مع وا است برآیند بسترهای بیرونی با ااکمیت انطباق داده شده بستر درون
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شده است. در یک مواظه ک ی باید دانست که منفی بودن بستر بیرونی یا درونی دایل منفی بودن آن 

 دیگری نیست. 

 شود، شاک ه)سبیل از ایث محدوده( است و  های تفصی ی بسترها سبیل گفته می چنانکه گفته شد به ویژگی

شود؛ بدین معنا که در هر وجه ممیزه در اوراد تح یل راات و  گفته می به هر دو وجه یاد شده، شخصیت

سختی آن مه  است مسوً وونی در وون جهت راات و از جهت دیگر سهوات ندارد. نسبت شخصیت با 

بسترهای درونی و بیرونی نسبت او با همراستایی با اجت و وای ااهی)بستر بیرونی( و عال است)بستر 

مااا عمل و باور هر دو مه  است. چنانکه مع وا است هر دو بستر با جهت مسبت و منفی  درونی(. در سبیل

گیری ک ی)پ یرش وای ااهی(بستر  قابل تح یل است. و ا در تح یل و تناسب مبتنی بر صراط همان جهت

 بیرونی و درونی به تفصیل و با مواظه اثر شیء)تأثیر و تأثر( است.

 ها که به  استعاذه متناسب با آن کیفیت قرار گروتن در ساات هستی و پدیده در تح یل بسترهای بیرونی و

اق ی  مربوط بود و شاخص ارکت و توسعه آن ایجاد یا وادان امکانات و تسخیر موجودات بود، تغییر و 

یابد، اهمیت دارد)تسخیر موجودات به خاطر  تشخص مسبت آن با توان روع نیاز و نیروی کار تحاا می

یاوت، تغییر  های رایج، که با بسترهایی از بایدها و نبایدها توسعه می ز وای ااهی(. در ساات ورهنگتبعیت ا

ای منسج  است.  های گروهی و شبکه و تشخص مسبت آن با ایجاد انسجاا است و معطوف به وعاایت

ا ف یا  سازی هماهنگ برایها و جریان های رایج منفی در جامعه و زدودن آن ورهنگ شناخت ورهنگ

سازی اول محور وای و به خاطر  تاابل با آنهاست. مسوً ترویج ورهنگ کتابخوانی )وادت رویه و جریان

تبعیت از او(. در ساات ارکت در اااائات محیطی که خود را در کندی و یا سرعت در انجاا امور نشان 

عمومی بودند، تغییر و تشخص مسبت  های وارد شده از این ناایه اااائاتِ کند کننده خیرات داد، و آسیب می

بندی آن بسیار مه  است.  آن با انجاا خیرات عمومی است. تشخیص و شناخت خیرات عمومی و اواویت

شناخت مصادیا مساکین و سرعت و چابکی اهمیت دارد؛ سرعت و چابکی که توویاات خیر بعدی را منجر 

سازی یطی، تنها در سرعت قابل خنسیشود. ذکر این نکته مه  است که اااائات منفی مح می

سازی و سرعت، اول محوریت وای(. در ساات ارکت در آداب و رسوا نیز که در ایجاد  است)چابک

محدوده و محدودیت قابل شناسایی بود، تغییر و تشخص مسبت آن با نزدیک شدن به سنن قائمه)سیره اهل 

از طب، غ ا و خواب و غیره متج ی است)سبک  یابد و در سبک زندگی اع  بیت ع یه  ااسوا( تحاا می
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زندگی با محوریت وای ااهی(. در ساات ارکت در بستر صفات خانوادگی، که در سهوات انجاا برخی 

کارها برای اوراد قابل مشاهده بود، تغییر و تشخص مسبت آن با تفکیک جنسیتی به معنای انطباق زن بودن با 

متناسب با مرد بودن است. مدیریت خانه با زن و ناش مربی با مرد  وظای  متناسب و مرد بودن با وظای 

است. مستال بار آوردن پسر و روایه وتوت با مشخصات ترسو نبودن، بخیل نبودن، قدرت و دست و پا 

داشتن، ااسا  مسئوایت، بی عاطفه نبودن، اهل تحایر و و طعنه نبودن، اهل امایت، قواا و قابل تکیه بودن 

توجه اذن بار آوردن دختر، با مصادیا عدا مطاابه استاول ماای، عدا میل به کار بیرون، عدا و غیره و م

های  هاست و آوت های زنانه که مبتنی بر ان  هستند و میل به مرد بودن که جامع همه این آسیب خوقیت

شوند یعنی  امعه یتی  میتهدید کننده این تربیت است بسیار اهمیت دارد. با عدا مواظه این امر، اوراد در ج

 ها و وظای  با محوریت وای ااهی(. شود.)تاسی  ناش پدر از جامعه ا ف می

  در تح یل بسترهای درونی و استعاذه متناسب با آن، در ساات اوا  و اعمال، تغییر و تشخص مسبت آن با

بد.)عم گرایی اول والیت یا گرایی و توجه به نتایج و دستاوردها و پرهیز از کساات و تنب ی تحاا می عمل

شود نیز پرهیز از ناامیدی و  عال(. در ساات خیاالت و ااوال که شامل اوص ه و غ  و شادی و غیر آن می

شود.)اسن ظن اول والیت عال( در ساات  یأ  و اسن ظن به خدا و امیدواری به وضل و عنایت او می

یاوت، وادان مهارت آوت ت ای شده و  می گیری ع وا مخت   از ناایه آن تحاا عاول و معارف که شکل

آموزی  شود.)مهارت دانی)سنة قائمة( و ااکاا دانی)وریضه عاداة(می وعال شدن باوردانی)آیة محکمة(، سنت

اول والیت عال( در ساات شهود و اذکار که آوت و آسیب آن کساات در ذکر و غف ت است و وعال 

 باشد)ا ت معنوی اول والیت عال(.شدن توان استعاذه با ایجاد ا ت مناجات می

 مشروح مطالب کالس:

 ارتباط خَلَق با فلق: 

کند و به واسطه ظهور در قبل و بعد آن  بین این دو ارتباط معنایی قوی وجود دارد. و ا خ ای است که ظهور پیدا می

گ ر زمانی در آن وجود شود. و ا در جایی مطرح است که به نحوی ارکت و به واسطه تدریج،  تمایز ایجاد می

 دارد.

 ان در سه ساات قابل بررسی است:در زندگی انس و ا
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  )بسترها )غاسا اذا وقب 

  )امور)نفاثات وی ااعاد 

 )امکانات)ااسد اذا اسد 

 کند. گاهی جهت ارکت به سمت مسبت است و گاهی به سمت منفی. و ا در دو ااات معنی پیدا می

 مطرح کرد. ذیل شرور و شر آن راتوان میو  استکند اختول  یجاد میآنچه در مسیر انسان کندی و سستی ا

 ها در زندگی انسان در سه ساات بستر، امور و امکانات: انوا  اختول 

 شود. هایی که در بستر یا امور یا امکانات، به ورد یا جامعه وارد می شر در سوره و ا عبارت است از اختول

 آن را پیشر داری  از یک مسیر دیگری غیر از خیر و شری که قبو مطرح کردی  در بحسی که این ج سه راجع به 

 خواهی  گروت.

 کنی .  این ج سه شر را اختول معنی کردی . این یک زاویه دیگر است و در واقع شر را از منظر و ا بررسی می 

 بسترها:

نواده، ه  یک خانه ای وجود دارد و ه  گاهی اوقات محل است. مسو خاو  بستر یک موقعیت و یک جایگاه است  

 (آمدهباشد. )شرح بستر در کتاب تفکر اجتماعی  ها میاست و محل وقو  رخدادها و پدیده واادینی. یک بستر

 شوند: بسترها به نسبت انسان به دو دسته درونی و بیرونی تاسی  می

کند که خود را به وسی ه آن محدود  رست میتخیوت، وکرها و باورهایی که یک ورد برای خود د بسترهای درونی:

 کند. یا باز می

 شود، که به چند قسمت قابل تفکیک است. هایی است که در جامعه برای ورد احاظ میمحدودیت بسترهای بیرونی:

شود، مسو  ها مطرح می قسمت اول بسترهایی بیرونی: شامل هستی و پدیده هاست. مسل مبااسی که در اق ی   -

ها تاثیر دارد و به خاطر قرار گروتن در  گرا و مرطوب است در مشاغل و ازدواج و ساخت خانه اق یمی که

 کند.  های خاص نو  زندگی تغییر می موقعیت
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کند به طور طبیعی یک  های رایج است. جایی که انسان زندگی می قسمت دوا بسترهای بیرونی ورهنگ -

 سری ورهنگ ها دارد. 

اااائات محیطی است که با ورهنگ های رایج متفاوت است. مسو وقتی ماشین قسمت سوا بسترهای بیرونی  -

 این جزء اااائات محیط است. گوید چرا ما نداری .. بینید می گران قیمت می

هر منطاه که ممکن است با ورهنگ های خاص عروسی در  قسمت بعدی آداب و رسوا است مسل آداب -

 ت فیا شود. های رایج

کند، مسوً روایه سخاوت و بخل در بستر  خانوادگی است که به ورد انتفال پیدا می قسمت مه  بعدی صفات -

 یک خانواده وجود دارد. 

که اابته در آن  کندمیقدرت انجاا یک کاری را پیدا  وردهایی هستند که در آن  بسترهای درونی موقعیت

 محدودیت ه  دارد.

 رتبه و محل وقو  اش در محسوسات است.اواین قسمت بسترهای درونی اوا  و اعمال است که م -

شود که  دومین قسمت خیاالت و ااوال است. ااوال ااالتی است که به انسان از غ  و شادی عارض می -

 دهد. انسان به واسطه آن کاری را انجاا می

کو  که در الیه ع    های در سومین قسمت عاول و معارف است، که در الیه دانستی هاست مسل صحبت -

 شود. با عال تح یل می است و

چهارمین قسمت شهود و اذکار است که در الیه ااهامی است یا الیه اااائی. که ممکن است ذکر شیطان،  -

 دنیا یا خدا باشد.

و هر کداا از  ر انسانی همه این بسترها را دارده گ ارد. یک قاعده ک ی هست که هر بستری بر بستر دیگر تاثیر می

 .خواهد داشتتاثیر  رینیز بر دیگاین موارد 

شود، این  و ا در بستر به این صورت است که یک سری ااایای از عاا  غیب یا سنت هایی از عاا  غیب نازل می

سنت یا هوک کننده است یا اایاء کننده. روتارها و گفتارهای انسان به عنوان محرک است و ااایا به عنوان آن 

کند و همه بسترها  جاد شود. اینجا بحث استفاده از هستی توسعه پیدا میشود تا یک ارکتی ای چیزیست که نازل می

تادیر و هدایت در و ارکت،  روتارها و گفتارهای انسان باعث جاری شدن ااایا در بستر هاست شود. تاویت می
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 ا و اول باید ورض ارکت و تادیر صورت بگیرد و دوا باید ورض و شود. بسترها توسط انسان در جامعه مطرح می

نشانه و رویت و ا در هرکداا از بسترها این است که هرگاه یک مخ وقی را در اال  رویت و ا در نظر گروته شود.

توان گفت که و ا را مشاهده کردی . یعنی نشانه و ا تاثیر و تاثر اثر پ یری مشاهده کردی  اینجا میاثرگ اری و 

معنی و ا با وجود انسان بسیار  ه  تاثیر و تاثر بر آنها اثر دارد.و د است. هرکداا از این بسترها ه  تاثیر و تاثر دارن

رود.  وهمی  که ارکت به سمت مسبت ها می هاست که می استعاذه به سمت مسبت ها روتن است و از و ا ارتباط دارد.

                                                    شود. استعاذه ه  اصوح است و ه  پیشروت، و و ا سبب تشخیص می

 مندی از خ ا برای رسیدن به خدا.استعاذه یعنی بهره

 

 

 : ده از بسترها و بیان دیگری از آناستفا

 بسترهای بیرونی: 

ت است یا منفی، منفی این گونه ها: ایجاد یا وادان امکانات و تسخیر موجودات که یا مسبهستی و پدیده -

 شود. )در وضای اعتباری است( ت زمین شوره زار میشود که به خاطر استفاده نادرسمی

زیاد شدن باید یا نباید به صورت مسبت یا منفی نشانه  ؛های رایج: ایجاد بسترهای باید ها و نبایدهاورهنگ -

 )در وضای اعتباری است(رهنگ هاست.ارکت در و
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بت یا منفی که در الیه اااائات اااائات محیطی: ایجاد کندی یا سرعت در انجاا امور یا انجاا ندادن امور مس -

 است و اعتباری است.

کند بر اثر  اوتد. این که جامعه به سمتی میل پیدا می مسو اغ ب طوق ها به صورت اااائی است که اتفاق می

 اااائات است.

 کند. آداب و رسوا: ایجاد محدوده و محدودیت می -

کند. ممکن است یک بخشی از آن  جاد میصفات خانوادگی: انتاال صفات که سهوات در انجاا کار ای -

 اعتباری و یک بخشی اایای باشد، مسل ک  خونی که اایای است و اعتباری مسل تر ، شجاعت و بخل.

گردد. اگر با این قسمت به وسی ه همراستایی با اجت و وای ااهی و دین )بایدها  و نبایدها( ارزیابی می

  .خواهد کرده منفی پیدا اجت ااهی همراستا نبود به طور طبیعی جنب

 

 بسترهای درونی:

 اوا  و اعمال: ایجاد شکل گیری اعمال و مفاهی  است که ارکت در آن انجاا شدن یا نشدن است. -

 گیری آرزوها و میل ها) انگیزه های درونی( است. خیاالت و ااوال: ایجاد شکل -

بی عاول و معاروشان ا  محور کند. مسو ع وا غر گیری ع وا مخت   می عاول و معارف: ایجاد شکل -

 است.

 کند. شهود و اذکار:  ایجاد شکل گیری معنویات است. براسا  یک امر معنوی یا شهودی تحاا پیدا می -

 گردد.این قسمت براسا  اجت ااهی و عال به عنوان اجت درونی ارزیابی می

 

 

 ها ضروری است. برای تشخیص و ا، شناخت ارکت در هر کداا یک از این

 تر هستند. ها اعتباری و بیرونی  ها اایای تر کند. درونی ونیات بیشتر به شکل ظهور اایات در ورد ظهور پیدا میدر

 باشد. شود و بسترهای درونی هست و نیستی است که اایای می بسترهای بیرونی باید و نبایدی است که اعتبار می

 را تشخیص داد. باید مسبت و منفی ارکت را وهمید تا و ا منفی و مسبت آن
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 مبنای مثبت و منفی بسترها:

اگر اختول  تشخیص مسبت و منفی برای این الزا است که بتوانی  اختول را بفهمی . در اصل و ا برای این است که

گیرد که دو مکانیزا   را بگیری  و اگر مسبت بود تواصی کنی . پ  استعاذه با و ا صورت می منفی بود ج وی آن

رد و باید ج ویش را گروت، یا به صورت مسبت است که یگه صورت منفی است که اختول صورت میدارد که یا ب

 باید تواصی کرد.

  مسبت و برای وه تشخیص و ا برای استعاذه کردن است. استعاذه دو محور مواجه با منفی و مواجه با مسبت دارد.

 ه شود.موضو  صراط و سپ  سبیل درونش وهمید منفی در بستر اول باید

صراط یعنی جهت گیری ک ی و سبیل جهت گیری تفصی ی. صراط وقتی است که شما بستر بیرونی یا بستر درونی را 

 دو ااات ه  بیشتر ندارد. مسیر وای ااهی و دین هست یا نیست وتا ببینید در کنید بطور مستال نگاه می

نی یک موقعی با پ یرش ک ی دین صورت صراط واط به جهت گیری ک ی اشاره دارد. ارزیابی بسترهای بیرو

 گیرد. می

 اواین نکته این است که:

 تواند منفی باشد و بستر درونی مسبت باشد.  گیری ک ی یک بستر بیرونی می جهت -

 تواند مسبت باشد و بستر درونی منفی باشد.  بستر بیرونی می -

 تواند منفی باشد و بستر درونی ه  منفی باشد. بستر بیرونی می -

 درونی می تواند مسبت و بستر بیرونی مسبت باشد.  بستر -

 سازند. اوراد جامعه با بسترهایشان جهت را می 

در هر بستر یک موضو  صراط مطرح است، تحت عنوان جهت گیری ک ی. خدا را شکر ااکمیت دین و مراجع و 

 والیت وایه و .. در جامعه ما ااک  است و ا ا جهت گیری جامعه مسبت است. 

 شود: سبیل، شاک ه یا شخصیت.  های تفصی ی بسترها می یویژگ

 تواند شخصیتی داشته باشد. شکل یعنی محدودکننده و از طروی روان کننده. شاک ه شناسی بسترها: هر بستری می
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شوند: شخصیت. وقتی کسی شخصیتش  سبیل به جنبه روندگی اشاره دارد و شکل به محدودیت. این دو با ه  می

 گیرد.  خی ی راات با دیگران ارتباط میاجتماعی است 

 توان شخصیت شناسی کرد: امکانات، بسترها، امور، انسان ها... هر چیزی را می

شود. براسا  اجت ااهی و عال به  براسا  همراستایی با اجت و وای ااهی و دین بایدها  و نبایدها ارزیابی می

 شود.  عنوان اجت درونی این قسمت ارزیابی می

کند. به همین ترتیب اگر ماصدی تحاا  را منفی می  و مصااح بر اسا  مناوع و هواهای شخصی این ارزیابی مناوع

پیدا بکند و بر مبنای عال نباشد عمل منفی، آرزوی منفی و اتی ع   منفی است. اتی معنویات اگر تحت اجت 

 عال نباشد خطرناک است. 

 ا داد ریز شدن است و سپ  تشخیص جهت ارکت. او این کاری که در اوزه و ا شناسی باید انجا

 : جهت گیری ک ی ) پ یرش وای ااهی( بستر بیرونی و درونی به تفصیل + اثر)تاثیر و تاثر(  و ا

ورد نباید ماهور بستر بیرونی باشد، باید بتواند برای خودش برنامه ریزی کند. اگر اینگونه نباشد اصو استعاذه صورت 

 گیرد.  نمی

مسو نیاز جامعه از کشاورزی یا صنعت یا نفت  ت و نمره دهی به هر کداا از بسترها توان روع نیاز است.شاخص ارک

اقتصاد  ااایکه شود. اتکای نیاز به نفت خی ی باال است. کشاورزی توان روع نیازش خی ی ک  است. در برطرف می

 دارد.گیری از امکانات و تسخیر موجودات بهره یک نگاه خاصی به مااومتی

ها ان تواید باال برود. خی ی از طرحبرای تغییر این بستر باید توان کار و تواید را باال ببری . وکرهایی اااا بکنی  که تو

بانک  مسو به جای اینکه پول در شود.  اگر تبدیل به شبکه اجتماعی شد و عده زیادی آن را انجاا دادند تاثیرگ ار می

 شود.  گ اری کنی . اگر عده زیادی این کار را بکنند تاثیرگ ار می سرمایهو بگ اری  کندوی عسل بخری  

گویند کنند. همه می کنند یعنی شانه خاای می کند همه ثانی عطفه می نوعا اینگونه است که وقتی وای ااهی امری می

من نباید نسبت به اقتصاد کار من ورهنگی است کاری به اقتصاد ندارا. .توان  بکن . کار من نیست. من که کاری نمی

 گیرد. تفاوت باش . اگر تک تک اوراد به میدان نیایند جریانی شکل نمی مااومتی بی
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شاخص ایجاد جریان در ورهنگ های رایجِ باید و نبایدی، ایجاد وادت رویه اول محور وای است. اگر وای ااهی 

روند. هرک  هر  رهنگ ها هر کداا به یک سمت مینتواند به واسطه باید و نبایدهای ااکمیتی انسجاا ایجاد کند و

 دهد.  کند درست است انجاا می کاری وکر می

های باالتر و به همین ترتیب با نظاا راهکارش این است که در جمع های کوچک  مسئواین با مسئواین گروه 

قدرت پیدا  کنندای داشته باشند. وقتی همه با جهت گیری درست به یک سمت ارکت  ااکمیتی ارتباط شبکه

 )ارتباط شبکه ای منسج  تحت والیت(. خواهند کرد

تواند بکند. بسترها از  در بسترهای اجتماعی هر ک  باید از خودش شرو  کند، هرک  ببیند خودش چه کار می

 شوند خودشان را همراستا کنند. شود و باالدستها مجبور می گیرد، توده تبدیل به جریان می توده شکل می

. خدا به آغاز شد اماا خمینی)ره(که با ارکت اناوب  ایران  شود مسو تی به واسطه ی یک نفر باران نازل میدر هس

 کند.  ارمت یک نفر رامتش را بر همه نازل می

 ها نشوی .استعاذه به رب و ا یعنی همینکه ماهور غاسا

 در مورد آداب و رسوم:

جریان ها و از زندگی خودمان و  ا  در جامعه، ا ف آن ورهنگشود: شناخت ورهنگ های رایج منفی  استعاذه می

سازی هماهنگ برای ا ف آنها. مسو االن ورهنگ کتاب نخواندن رایج است. باید برای کتابخوانی برنامه داشته 

آید. کتاب نخواندن از مواد مخدر تخریبش بیشتر  خواهد. پول می باش . پول ه  الزا نیست، بیشتر از پول وکر می

وگرنه ع می که برای شناخت ید من باید چه کن  بینید بگوی دوربینتان روی خودتان باشد، هر آسیبی میباید  است.

  .کند تبدیل مینااد تند ناامید از اصوح جامعه به یک آدا عصبانی  آسیب ها به دست آوردید شما را 

ای شمال. اما کسانی را  ی روتند یمین یک عدها د: در بستر بیرونی یک عدهنورمای نهج اابوغه می 153خطبه در

کند به شمشیری که از ب  پتک خورده تیز و بران شده است. هر چه بدی  شناس  که اینگونه نیستند، تشبیهشان می می

 شود.  خورد اما تیز و کارآمد می ها را می بیند، مسل این است که پتک می

از همین جمع با این مدل وارد جامعه شود بسیاری از مشکوت اگر طبا این مدل وارد شوی ، صد نفر آدا وکور 

 د. ند در زمان کمی برطرف کننتوان جامعه را می

 



116 
 

 القائات محیطی:

 کند.  وایدگی می اااائات کندکننده خیرات عمومی است. ایجاد یا  و بی

 ادی، ...( : سرعت در خیرات عمومی) کتابخوانی، روع وار، نماز، اجاب،اردوی جهبرای تشخیص شاخص

شناخت خیرات مه  است، که چه ..ا ا گوید این همه روستای محروا داری  چه وایده ای دارد؟ اااای محیطی می

 ..شود؟  کاری را باید انجاا دهی ، چه کاری خیرات عمومی محسوب می

در  ت جهل و نادانیها از شد همسایه انت انهاما درکنار خ دیک ده را آباد کنی دبروی هزینه کنید و  دشما ااضری 

ارتباط خی ی  د!گیری با آنها را نداری قدرت ارتباط ..اما ماروند دارند از دست می های شدید هستند ومعرض آسیب

  و اابته را بشناسی و مصادیا آن مه  است. اینکه کفاره خی ی از گناهان اطعاا مساکین است مه  است. باید مسکین

این خی ی  ی  وکشد تا ما با کسی دوست بشوگاهی یک ترا طول می  است.مهسریع و چابک بودن در این کار 

 واجعه است. 

همسایه همین است.  دیگر است. خیرات عمومی همین کنار دست ما همیشه نباید وکر کرد که خیرات عمومی جای

جان بدهد. دا خوانید از شدت تفصی ی بودنش نزدیک است آ ماست. وقتی دعاهای اهل بیت را درباره استعاذه می

دیدند. اگر انسان مووا به کار خیر بعدی شود، آنگاه می وهمد  های مخت   را در استعاذه میکه چادر اهل بیت جنبه

 که کار خیرش پ یروته شده است. 

. سرعت در انجاا رودمیکار خیر بعدی از دستمان که دهی  و کندی ، تا یک کاری انجاا بدهی   ما آنادر طول می

یر و ا این مرا ه است. همه ما تصمی  بگیری  کارهای خیری که می شناسی  سرعتش را بیشتر کنی . اااائات کار خ

 گ ارد و او  شود. کسی وقتی کار خیرش را کش بدهد اااای محیطی روی او اثر می محیطی تنها با سرعت خنسی می

اش بسیار ضعی  هستید. جامعه از این جهت نمره ورشکند. به خودتان و جامعه نمره بدهید که در این زمینه چط را می

 شود.                                                                                                   رسد اما اروهای خیر بسیار کند منتال می های اااائی شر آورین در احظه میپیغاا است. در اال ااضر

 آداب و رسوم:

نو  غ ا خوردن، سفره انداختن، روت و آمد و ... هر (؛ سنن قائمها نزدیک شدن به سنت های اهل بیت)شدن یدور 

کند. وقتی بر اسا   آورد چون هر آداب و رسومی محدودیت ایجاد می چه از اهل بیت دور شود، شکنندگی می
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یاری از بیماری های بدخی  االن ااصل . بسی از مناوع را در زندگی از دست خواهی  دادمکتب اهل بیت نباشد خی 

 آداب و رسوا غ ط تغ یه است. تغ یه، طب، روابط، ... جزء آداب و رسوا است. 

ها مطرح  جزء ورهنگ باشد اما ورهنگ عمومیت دارد و آداب و رسوا در خرده ورهنگ تواند آداب و رسوا می

 شود. می

انجاا برخی کارها برای اوراد قابل مشاهده بود، تغییر و در ساات ارکت در بستر صفات خانوادگی، که در سهوات 

تشخص مسبت آن با تفکیک جنسیتی به معنای انطباق زن بودن با وظای  متناسب و مرد بودن با وظای  متناسب با 

مربی خانه برای ورزندان مرد است.  اما  هر اال کار بیرون با مرد است. مدیریت خانه با زن است. مرد بودن است.

موضوعیت دارد و اذن از شوهر برایش دشوار نی که مدیریت خانه ندارد، استاول ماای و کار بیرون برایش بسیار ز

خدا در او قدرتی قرار داده  داند نمی)شود.  خوقیت های زنانه در او ضعی  میاش واص ه گروته..ا ا است از زنانگی

  (شود.ل به کارهای مردانه در او زیاد میمی با ان  ورزی خی ی کارها را بکند ا ا تواند که می

اگر زنی اینگونه بود مرد برای اصوح او باید صفات مردانه خودش را باال ببرد. وقتی این صفات باال برود به طور 

از جم ه گیرند صفات مردانه ذیل وتوت قرار می. کند. قوای مردانه یعنی جوانمردی طبیعی مردانگی زن وروکش می

 مسئوایت نباشد، بی دست و پا نباشد، بی عاطفه نباشد، اهل تحایر و طعنه نباشد، بخیل نباشد،  نباشد، بی: ترسو آنکه

های درت وعاایتاهل امایت باشد، قابل تکیه کردن باشد، باید قدرت ارتاا داشته باشد، ه  مادی و ه  معنوی. ق

 دت داشته باشد. خستگی ناپ یر باشد.اجتماعی به ش

  بتواند اجازه بگیرد. پسر ه   باید به دختر بودن اوتخار کند و ه ها به خوبی اجرا شود. دختر هنواده ناشباید در خا

شوند. ورد با اینکه پدر دارد پدر ندارد! وقتی  کار کند. اگر این اتفاق نیفتد اوراد یتی  میباید بتواند مستال باشد و

 شود.  پرتوط  میناش ها به خوبی اجرا نشود خانواده مسل یک کشتی 

شود  راه استعاذه ارکت خودجوش ورد از درون خودش است. بسترهای بیرونی ممکن است منفی باشد یا مسبت. می

د ب که باید قرار نیست اتما غاسا را برداری دکنی همه بسترها تاریک باشد، اما انسان انسان باشد. وقتی استعاذه می

  استعاذه را محاا کنید.

و تاریکی تو باید مسل نور  گویی  در دل این سیاهی گویی  که بد نیست، اما می بد است نمی وقتی شوهر کسی

 کند زمینه های وتوت نداشتن و ااااء زنان است. . آنچه در زمان ااضر مرد را اینگونه میبدرخشد.
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، کساات؛شود. و و اِ منفی آن دستاوردهای منفی و گناه است عمل، با نتایج و دست آوردها شناخته می -

 تنب ی و بی عم ی

شود. و و اِ منفی آن  میشناخته ، به اسن ظن به خدا و امیدواری به وضل و عنایت او خوب  خیال و ااوال -

 ناامیدی و یا  است.

مهارت  و ا  وعال شدن طاعت است؛ عاول و معارف، شاخصه اش داشتن مهارت زندگی معنوی و ااهی -

)یعنی باوردانی(، سنته قائمه )یعنی سنت و ااکاا دانی(، وریضه  ال مسااه داشتن، وعال شدن آیه محکمه

 هاشود وادان انوا  مهارت می منفی آنو ا های آن است. اما از نمونه عاداه )یعنی ااکاا دانی(

شهود و اذکار، شاخصه اش ا ت مناجات با خدا است  و و ا منفی آن کساات در ذکر  و غف ت و اوا   -

 پرتی است.
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 55/99 /55ختم مفهومی استاد   اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            م (نه فلق    )جلسه   سوره مبارهک           

 

 چکیده مطالب 

 مقدمه

منظور از مخ وق هر چیز غیر موضو  مخ وق معروی شد.  طرحپیش از این پرداختن به موضو  و ا، به عنوان 

این دو ق مرو بیرون و  کنند. از خول که این مخ وقات به اوزه بیرون و درون انسان نسبت مستای  پیدا می خداست

بستر)اع  از درونی و بیرونی و مسبت و منفی(، امور زندگی و نهایتاً  ل مرتبط با زندگی انسان به سه اوزهدرون، مسائ

 بندی است. امکانات قابل تاسی 

 

 امکانات در حوزه زندگی انسان

آید و سیر و ارکت خود را در دو اوزه عمر و اجل از یک سو و نیز رشد،  ای به دنیا می هر انسانی با امکانات اوایه

ن با ارکت خود و اقتضائات مسبت و منفی خود که ااصل نزول تادیر و مادرات کند. انسا از سوی دیگر طی می

ها و  کند. ارتباط بین م ک و م کوت در امور زندگی انسان بسیار اهمیت دارد. موضو  گره اوست، طی مسیر می

اقتضائات ن به منع شود به این اوزه و وابستگی آشوند. همچنین اگر رزقی  ها به این ق مرو مربوط می گشایش

گردد. سختی و سهوات در کارها نسبت مستای  با این ایطه از زندگی انسان دارد. مادرات و اقتضائات  بازمی

ع   ه شکل هدایت، نصرت و وتح، قدرت، عزت، صفحات اص ی در تح یل زندگی انسان هستند. مادرات ب

 مل شوند.توانند مناوع دنیوی و اخروی را شا نماید که همگی می واکمت بروز می

یکی از تفکر تا ع  ، ست، سه مرا ه پیوسته با ه  دارد؛ اقتضاء و شرایطی که خداوند اختیار آن را به انسان داده ا

 رسانند  ها کارشان را به نتیجه نمی شود. برخی از انسان میرا شامل دیگری از ع   تا عمل و نهایتاً از عمل تا نتیجه 

ای در مشخص ناش تعیین کننده ندتوان ستند. در جهتگیری ک ی همه این موارد میبرخی نیز قادر به افظ نتیجه نی

بندی از آن روست که خداوند به طرز مشخص و  این تاسی صد اخروی و مااصد دنیوی داشته باشند. ماانمودن 

 محسوسی دنیا و آخرت را از ه  جدا کرده است.

 عا ی قابل بررسی است:مادرات و اقتضائات ااالتی دارند که در طی یک اصر 

 ااات اوات وراه  بودن اقتضائات دنیوی و اخروی به طرز توأمان است.

 ااات دوا وراه  بودن اقتضائات دنیوی و ناوراه  بودن مادرات دنیوی است.
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 اه  بودن اقتضائات اخروی و وراه  بودن مادرات اخروی است.ااات سوا ور

 اند اقتضائات اخروی وراه  و مادرات آن ناوراه  باشد.توعاوً ااات چهارا وجود ندارد چون نمی

 شود: بندی دیگری بر مبنای مسبت و منفی اقتضائات وجو دارد که در ذیل به آن نیزاشاره می تاسی 

 تواند مسبت و اقتضائات اخروی نیز مسبت باشند)ه  دنیا و ه  آخرت تأمین است.(  اقتضائات دنیوی می

 دنیوی منفی و اقتضائات اخروی مسبت باشد)دنیا تأمین نیست اما آخرت آباد است( همچنین می تواند اقتضائات

 تواند اقتضائات دنیوی مسبت و اقتضائات اخروی منفی باشد)دنیا تأمین و آخرت ویران( همچنین می

 تواند اقتضائات دنیوی و اخروی منفی باشند)دنیا و اخرت ویران( همچنین می

بهره  انسان چه برخوردار از تنعمات دنیوی و چه بیهای ووق، وه  این اایات است که بندی ورض نکته مه  در جمع

 از آن باشد، راه هدایت برای او مسدود نیست.

و وتح و نصر اوست اما او بیش از انجاا  ا داشته باشد. دنیا بستر هدایته  دنیا و ه  آخرت رتا انسان مأمور است 

شئون دنیایی ندارد ذکر این نکته از آن جهت اهمیت دارد که جامعه به سمت تک ی ، مسئوایتی در عدا توویا در 

 خواهد داشت.ای مفید باشد وای قطعاً یک ضرر عمومی  رهبانیت پیش نرود رهبانیتی که ممکن است برای عده

 

 ها و امکانات مندی از دارایی گیری یا عدم بهره بهره

داند که اوایه بوده و به عنوان سرمایه اوایه در  ای می های پایه داراییانسان از احظه تواد خود را مشمول امکانات و 

. هر دو شوندمیای ه  وجود دارند که در نتیجه توش او ااصل  اختیار او قرار داده شده است اابته امکانات ثانویه

دهد که به  شکل میبهره بردن از این امکانات، نعمت را  است.نو  از امکانات شامل امکانات درونی و بیرونی 

 تواند درونی و بیرونی باشد. آنچه اهمیت دارد این است که دوجهت  امکانات می ،اقتضای درونی و بیرونی بودن

شود و به دومی، اطوق  ها وجود دارد که همان جهت اخروی و دنیوی است. اوای خت  به ثواب می ک ی در نعمت

 ی در تح یل امکانات است.دهر سوره مناسب مبارکه . سورهگرددمیع اب 

در جهتگیری مسبت که همان جهتگیری اخروی است دو ک یدواژه رزق که موضو  آن مهیمن بر مسأاه بستر و 

ووای به ن ر، خوف از رب و قیامت  های امکانات است و نیز ابرار اهمیت دارند که مطابا سوره مبارکه دهر شاخصه

شود. مطابا سوره مبارکه ایل، اعطا  گیری وجوه شکر می ه منجر به شکل. کباشندمییتی  و اسیر و اطعاا مسکین، 

 کردن و ا ثواب و بازشدن گره و نیز اعطا نکردن و بخل، و ا گره و ع اب است.
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 های انسان تحلیل  اختالالت)شر( در حوزه دارایی 

شود.  یه همه شرور ت ای میهای انسان موضو  بسیار اساسی است چون پا ت)شرور( در اوزه داراییتح یل اختوال

 چنانکه پیش از این اشاره شد، انسان از دو نو  دارایی بیرونی و درونی برخوردار است.

است)سبب متصل کننده انسان به غیب( و « ذکر»به استناد آیات وراوان قرآنی اواین دارایی انسان که درونی است، 

. وصل وؤاد با کننده او خواهد بود تگاه پردازشگر و تح یلدس به عنوان« وؤاد»و « ق ب»سپ او و « بصر»و « سمع»بعد 

های دیگر  ها)سبب نطا( نعمت اسباب اجرایی( و نیز زبان)سبب قول( و اب«)پا»و « دست»ق ب در پختگی وؤاد است. 

« اهلل التحصوهاان تعدو نعمة»اابته به استناد  او خواهند بودهای دیگر  هستند و نهایتاً صفات و خ ایات به عنوان دارایی

ها بیشتر مورد تأکید قرار گروته  های ااهی قابل شمارش نیستند اما این موارد به عنوان اه  و رئو  این نعمت نعمت

 اند.

مان، ب د ها و آیات، نظاا رهبری، قومیت و مربی و عااِ های بیرونی ذکر شده در قرآن برای انسان شامل پدیده دارایی

 .باشندمییت و واادین و اموال و بنین موارد بعدی هستند که محدود نبوده و قابل اوزایش و نیز بو عشیره و وامیل 

 توانند منفی یا مسبت باشند. ااالت مخت فی در تح یل این دو دسته قابل تصور است مسوً هر دو می

آن شامل مسکین و  ازای بیرونی شوند که مابه غول و سعیر می، امکانات تبدیل به سوسل، ادر ورض منفی درونی

 .گرددمییتی  و اسیر 

های معیوب تشدید کننده است)مرتبط با انوا  تر (. اغول شامل سختی، درد، محدودیت،  سوسل به معنی زنجیره

 شود و وجه مشترک همه مصادیا آن ط میتعاری  غ  های غ ط و ورض زر، وبال، تعصب، پیشسنگینی، و

سعیر تمسی ی از محرومیت و سوزش و ااتهاب است)مرتبط با انوا  اسادت(  محدودیت است)مرتبط با انوا  بخل(.

 شوند. یتی  و اسیر دیده میشوند ب که به چش  مسکین،  ده نمیدر منظر ابرار این اوراد جهنمی دی

ها و  آسیبمهات رذایل، های بیرونی و درونی، اُ اغول و سعیر با داراییمیان سوسل،  در صورت ایجاد ضرایب

 کنند. های هر کداا، این امراض امکان مداوا پیدا می شود. زیرا با احاظ و ا ها قابل ااصا و تح یل می حرومیتم

 عابگرد یا پیشروت یک جامعه در خروجی مسکین، یتی  و اسیر است. شاخص

هایی دارد  و اکند و  اغول و سعیر سوق پیدا میهدایت سوق پیدا کند، از سوسل،  هایش به سمت که دارایی یانسان

. بسیاری از روایات در این (هایی برای رهایی از سوسل، اغول و سعیر یعنی شاخص)شود آن را شناخت  که می

 ساات راهگشا هستند.

 شود، سوسل در ناایه و منطاه ذکر است. ه عیوب وقتی منجر به تشدید عیبتوجه ب

 است. « بصر»و « سمع»اایه و منطاه شود سوسل در ن ش و چش  مح ی برای برداشت آسیب وقتی گو
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 است.« وؤاد»و « ق ب»تجزیه و تح یل تشدید شود، سوسل در ناایه و منطاه ها،  وقتی عیوب از ناایه دریاوت

 است.« پا»و « دست»سوسل در ناایه و منطاه  ،شود ه هر چیز منجر به رو آمدن عیوب وقتی اقداا ب

سوسل در ناایه و منطاه زبان)سبب  ،استفاده از آنها برای تسبیت عیب کننده شکایت و یأ  پراکن وسخنان ااااء

 است. ها)سبب نطا( قول( و اب

 گیرد، سوسل در ناایه طبیعت است. ای از طبیعت قرار می گیری از طبیعت در زنجیره وقتی بهره

سل در ناایه نظاا رهبری کنند، سو ای روز به روز عیوب بیشتری را بر جامعه تحمیل می وقتی رهبر یا امت جامعه

 است.

 .(کنند مربیانی که تنها عیوب را تاویت میگیرد) ها صورت می سوسل در ناایه مربی و عاامان با وارونگی ارزش

 شوند. سوسل در ناایه ب د و عشیره تاویت کننده عیوب هستند و منجر به تاویت عیوب می

 پ یرد. ستر خانواده صورت میسوسل در ناایه خانواده، به صورت عیب پروری در ب

چنانکه قید تشدید عیب در مورد سوسل، توانست تفصیل الزا را در اوزه درون و بیرون امکانات ایجاد نماید، 

ای محدود و آزار  همین ضریب در مورد اغول نیز وجود دارد، قید این کار، ایجاد رنج ناشی از توجه دادن به ناطه

ها، به نحوی که مایه یأ  شوند صورت  با قید توجه دادن به نداریورد سعیر، است. ضریب م کور در م دهنده

 پ یرد. می

 

 مشروح مطالب کالس:

: بیرون انسان و درون انسان که شامل مخ وقات بستر ساز که دو ااات، درونوی و بیرونوی دارد،   مخ وق دو نو  است

 امکانات است. مخ وقات تشکیل دهنده امور زندگی، و مخ وقات تشکیل دهنده

 شود، نشانه و اثر دارد.مخ وق  تادیر می

 شود.اسا  اقتضائات، مادرات تواید می بر

. شوود ضائاتی، مادراتی برایش نازل میاقت از بر اسا  یک سری ر بدو ورودش به دنیا، از انعااد نطفه و..هر انسانی د

انسان جسمانی ااحدوث است. در ارتبواط   شده است.هر تادیری به اذن خدا، اقتضائی در زمین برایش در نظر گروته 

 ها ه  همین جا اتفاق می اوتد.کنند. گرهکوت است که مادرات جریان پیدا میبین م ک و م 

 و ا : مخ وق)هرچه غیر خداست( از جهت نشانه و اثر
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کوارا و یوا    کوه ی اینور یا دیر شده است. این یعنو کار من گره خورده یعنی ارکت  برای رسیدن به ماصدی کند یا د

اش وجوود نداشوته بنوابراین آن    اگر رزقی منع شود وابسته با اقضائات است یعنی اقتضوائات  به نتیجه نمی رسند. عم  

  رزق منع شده است.

کنود.  اش به صوورت و وا عمول موی    ه  سهوات هاست. یعنی ه  سختی واش به سهوات یا سختی در شدناینجا و ا

 ستند.ها و ا هها و نشدنشدن

 یک مادرات داری ، یک اقتضائات.

-وتح، قدرت و عزت، ع   و اکمت می بیند: به صورت هدایت، نصرت ومادرات را به یکی از این وجوه میانسان 

اش ایتی که منفعتای دارند و هرکداا دو ایسیت دارند: اخروی و دنیوی. یعنی مسو هدبیند و هرکداا از این ها نشانه

 رسد. و اازاما به دنیای ورد نمی رسدبه آخرت ورد می

ی اگر در دنیا ه  کسی وضعش خوب است یا ساا  است یا گشایش، ع  ، قدرت و... دارد اینها جوزء ماودرات ااهو   

 اش دنیایی است.است منتها منفعت

 فکه واژه اش در قرآن شواء یوا مشویت اسوت. یعنوی ظور      اسباب بوجود آمدن یک اتفاق است،  : شرایط واقتضائات

 بینی .مان را با نصرت و وتح و تادیر میاست. ما اقتضائات در امور زندگی

 شود اراده خدا جاری شود.خداست که منجر میشاء مرا ه قبل از اراده 

 انواع اقتضائات:  

تا این او  تبودیل بوه یوک ع و  و       شوداز دریاوت اسی آغاز میاز تفکر تا ع  ،  مجموعه آن چیزی که  .1

د شود. اگر انسان نسبت به یک چیزی جهل داشته باشود بوه طوور طبیعوی اقتضوائش را بورای       دانشی برای ور

ست و اقتضائش اول از تفکر تا ع   وا دست خود دست انسان . در اینجا مادراتخودش وراه  نکرده است

 .بکار ببنددتوان در مرا ه اول درست اگر این درست باشد اقتضاء را می است و

 ها ، خی ی چیزها را بدانند اما عمل نکنند. نی ممکن است خی یع   تا عمل؛ یع از .2

)خی ی از کارهوای انسوان   رسواند. ا به نتیجه نموی دهد اما آن رتیجه؛ انسان یک کاری را انجاا میاز عمل تا ن .3

 اینگونه هستند( 
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انجواا دهود   تواند یک کارهایی نسان ابط عمل دارد یعنی انسان میمه  است به این خاطر که ا افظ نتایج .4

 که عم ش را کامل از بین ببرد.

ها مسل رسیدن به یوک تکنواووژی اسوت. خودا دنیوا و      ل عبادتها و دنیویاخروی مسمااصد یا دنیوی است یا اخروی؛ 

آخرت را به صورت محسو  در زندگی ما جدا کرده است یعنی این گونوه نیسوت کوه هورک  دنیوایش بهتور بوود        

 ه دنیایش بد بود آخرتش ه  بد باشد.آخرتش ه  بهتر باشد یا هرک  ک

 حاالت اقتضائات و مقدرات:

 : اقتضائات دنیوی وراه ، مادرات دنیوی ه  وراه  است.ااات اول -

 : اقتضائات دنیوی وراه ، مادرات دنیوی ناوراه  است.ااات دوا -

اخوروی  اقتضائات اخروی وراه ، مادرات اخروی ه  وراه  است. ایون اااوت کوه اقتضوائات      :ااات سوا -

 وراه  باشد اما مادرات اخروی وراه  نباشد، را خدا مسدود کرده است. این گونه است کوه هرکسوی یوک   

 شود.برایش نوشته می اما اگر یک سیئه انجاا دهد یکیکند اسنه انجاا دهد ده تا برداشت می

در اهلل خرتشان توامین اسوت. ان شواء   نیا و آد و درنتیجه داشته باشدنفر  اقتضائات دنیوی و اخروی را  یک شودا ا می

 غ به با این اوراد است. )عج(اکومت اماا زمان

 اقتضائات دنیوی مسبت، اقتضائات اخروی مسبت = ه  دنیا و ه  آخرت تامین است.

 اقضائات دنیوی منفی، اقتضائات اخروی مسبت = دنیا تامین نیست اما آخرت تامین است.

ا دچار ابتوئوات هسوتند کوه در جهوت     اینه ما اقتضائات اخروی اش مسبت است؛ا اش منفیکسی که اقتضائات دنیوی

 است.هسازندگی آن

 ن است که در نعمت وراموشی بیشتر است.ش آتر است ع تبه نعمت بشوند هدایتشان نوعا سختاگر اوراد ابتوء 

 بهره باشد. د و چه اینکه بیبرخوردار از تنعمات دنیوی باشراه هدایت به آخرت برای انسان وراه  شده است چه 

ها را بشناسانند و در واقع و ا اقتضائات را مطرح کنند. اختول در تفکر، اختول در عمل، ها آمده اند تا اختولسوره

 اختول در نتایج.
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دن. انسوان  ه  آخرت را. اابته از منظر ماصد و نه از منظر ِ شو  : انسان مامور است که ه  دنیا را داشته باشد ونکته مه 

 تواند دنیا را رها کند زیرا دنیا بستر هدایت اوست و اگر آن را رها کند به آخرتش اطمه خواهد خورد.نمی

 دارایی ها(: اولیه و ثانویه امکانات )

مسل سومتی و خی ی و به او اعطا شده است امکانات اوایه آن دسته از امکانات است که برایش زامتی نکشیده است 

 ی که ما داری  اوایه است.از چیزهای

شود. نعمت بهره از امکانات است و امکانات ع   به دارایی اسوت  تبدیل مینعمت به بعد دارایی اول امکان است که 

 .اید در نعمت بهره وری داشته باشدیعنی اتما ب

اخروی کوه بواقی    شودرونی  که آن ه  به دو بخش تاسی  میها دو بخش است امکانات درونی و امکانات بیدارایی

وان امکانات دنیوی را طوری استفاده کرد که باقی شود مسل سمعی که در قرآن تاست و دنیوی که وانی است. اما می

 آمده است.

و باقی باشد که های دنیوی به سمت اخروی رد، جهت اول این است که همه نعمتدو جهت ک ی در نعمت وجود دا

های اخروی بپوشد که به خاطر هموین  وب یعنی ابا . ورد می تواند ابا است. ث شود که از ثوبتبدیل به ثواب می

-ا وانی کنی  که تبدیل بوه عو اب موی   های باقی رجهت دوا این است که نعمتهای بهشتی ابا  است.  ب نعمتاغ

 شود.

انسان، هل اتی( است توان خواند سوره مبارکه دهر )هایی که میموضو  امکانات یکی از سورهرسد برای به نظر می

( و دو مسیر شکر و کفور را  دهد)سمع و بصرو امکانات میدارایی  ا  یکن شیا م کورا می داند که به اوکه انسان را 

 نماید.سو و اغوال و سعیرا را مطرح میکند و در قسمت کفر سوبرایش باز می

ز رب و قیامت، اطعاا به مسکین، یتوی  و اسویر(   در جهت مسبت بحث دارایی رزق و ابرار بودن) ووای به ن ر، خوف ا

ها را خوب شناختند و آنها را برار در قرآن یعنی کسانی که نعمت. ابرار اینجا واژه ک یدی است زیرا ااستخی ی مه  

 .(رزقی که نعمت شده است و قاب یت اعطاء و انفاق دارد)برای هدایت دیگران استفاده کردند. 

مبارکوه ایول اسوت. در     اش، سورهه  در انفاق و اعطاء است که سوره ابرار شود و اصل آناست که انسان  شکر این

تواند مورد می این قسمت نفاثات وی ااعادا ا در و  (زیاد کننده نعمتشود.)حث اعطاء و انفاق مطرح میباین سوره 

آن گره را باز کند. مسو اگر موا بور    نتواکارش اوتاد با اعطاء و انفاق می یعنی هرکسی گره ای در بررسی قرار بگیرد
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ی خی در ااایکه  عطاء کنی .اشوی  باید خنده و سوا زده هستی  اگر با کسی مواجهه می اثر یک قرضی یا خبری غ 

 کنی .ورض میاعطاء و انفاق را مادی  تنهاا از م

نعمت کمتور اسوت. اعطوا نکوردن،      بهرسیدن  به نعمت باال رسیدن است و اعطاء نکردن و بخل و اِ اعطاء کردن، و اِ

 به نعمت باال رسیدن است. ع اب و اعطا کردن، و اِو اِ 

 : کندسه بعد پیدا مینیز نعمت 

 در مواجه با دیگران که باید نعمت اعطا شود.  -1

 رعایت شود.در ارتباط شما با نعمت که باید نسبت به نو  بهره بردن از آن نعمت، تاوا  -2

 شود.که باعث باور نعمت میها درست کردن زیرساخت -0

 : نعمت سه ناایه دارد

بوه او داده و چوه    انسان بدانود خودا نعموت را بورای چوه      باوری که باید تصدیا به اسنی بشود یعنی این که -1

 های ااهی را نسبت به آن بداند و کار کند.برای او داشته باشد. یعنی وعده کارکردی باید

  (کند)توجه به نعمت شکر را ایجاد می توجهی که باید منجر به تاوا شود. -2

 شود. ءعمل که باید منجر به اعطا -0

نعموت هوا   زیورا مسوتایما بوه     شوود ها پیدا موی و ازین جاست که اختول ها موضو  مهمی استو ورود شر در دارائی

 دهد.و امور را ه  تحت ااشعا  قرار میکند و مبااث بستر برخورد می

 شود.وصی دارد که براسا  آن سنجیده میهای مخصدگی دارائین در هر ناطه ای از زنانسا

 :(اصری نیستکنی )آیات قرآن این گونه دسته بندی میرا با توجه به  های)نعمت( درونیدارائی

 .کندان را متصل به م کوت می: سببی که انسذکر -

 .: مجرای ورودی که به صورت شنوایی و بینایی استسمع و بصر -

 و وواد پختگی و تجربه است. گر کننده؛ ق ب دریاوت کننده و تح یلی دستگاه تح یل: یعنق ب و وواد -

 : دست یعنی قوه مجریه و پا قوه ارتباط دهنده است.دست و پا -

 : زبان به عنوان جاری کننده قول، نطا و کوا است.زبان و ابان -
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 صفات و خ ایات  -

 دارائی های)نعمت( بیرونی:

 ها و آیات پدیده -

 هاو امت یعنی نظاا اجتماعی انسانبری نظاا ره -

  )خواص(عااِ نظاا قومیت، مربی و -

 ب د و عشیره، وامیل -

 گرددو بنین و خانواده اینجا مطرح می بیت که بحث اموال -

 :وجود دارد در آنچهار ااات 

 به سمت هدایت است. چیز همه چیز مسبت است و همه؛ اواین ااات

هوای درونوی   گ ارد. اگر دارائوی دن هرکداا یک تاثیری در جامعه میو منفی بو است همه چیز منفی ؛ دومین ااات

، یتوی  و اسویر   شود و اگر دارائی بیرونی منفی باشد بوه سومت مسوکین   تبدیل به سوسل، اغول و سعیر میمنفی باشد 

 .پیش خواهد روت

اااوت  بوه  اینهوا   ،کنود پیودا موی   وقتی که نعمت به کفر سوقدهر وقتی سیستمی معیوب شود و  مبارکه براسا  سوره

 .سوق پیدا می کنندسوسل، اغول و سعیر 

 ) مربوط به تر  بوده و آسیب بستر است(های معیوب تشدید کننده است.سوسل: زنجیره 

 ی، درد، محودودیت، تعصوب، پویش وورض و تعواری  غ وط کوه همگوی ایجواد         : سونگینی ، وزر، وبوال، سوخت   اغول

 (آسیب امور است بوده وط به بخل ورباندازد.) ماز چابکی میکند و ورد را محدودیت می

 (آسیب امکانات است به اسد بوده وط وربسعیر: محرومیت، سوزش)م

 ب شود مجموعه اختوالت در انسان بدست خواهد آمد.، اغول و سعیر در ایسیت وردی و اجتماعی ضراگر سوسل

-کنند زیرا مین به مسکین و یتی  و اسیر نظر میند از منظر نگاه کردکنهستند که وقتی به جامعه نگاه می ابرار کسانی

 ، اغول و سعیر نجات دهند.سوسل تااا و آنها را خواهند از آنها دستگیری کنند
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گوید به اعتبار سوره دهر وهمد زیرا میرا می ع یه  ااسووا  اگر کسی ابرار شود اهل بیتمان اینگونه باشد. ما نیز باید نگاه

 وهمد.را می ع یه  ااسوا وقتی ابرار می شود تازه اهل بیت کنید. انسانا مسکین و یتی  و اسیر را رد نمیمش

ا یک الیه به راموت ااهوی نزدیوک    انسان ر کند  زیرادوالبی خی ی در این زمینه کمک میشنیدن صوت های آقای 

 کند.می

ر است. در واقع این گونه است که شاخص جامعوه  جامعه ای که وضعش خوب نیست محصواش مسکین، یتی  و اسی

 .باشدمیهای مسکین، یتی  و اسیر در میزان خروجی آن جامعه به اااتپیشرو و پسرو  

کنود. آنچوه در   سل، اغول و سعیر رهایی پیدا موی کند از سوهایش به سمت هدایت سوق پیدا میانسان وقتی دارایی

رهایی از  .نیز و ای داردهرکداا  ن است سوسل، اغول و سعیر است کهض آجامعه وجود دارد و آنچه خود در معر

 اغول، سعیر و سوسل و ا دارد و باید آنها را شناخت.

 نخواهد کرد.تا زمانی که در سوسل، اغول و سعیر باشد به سمت هدایت سوق پیدا های انسان دارایی

از سوسول  کوه بایود ذکورش را     وجوود دارد ک سری درموان  یکند. توجه به عیوب خود را تشدید می :سوس یذکر 

 ها توجه کند و آموزش تدبر درمان آن است.خارج کند. باید به غایت

 .خواهد بودگوش و چش  محل آسیب  :سوس ی سمع و بصر

 .کندهای تح یونه اوزایش پیدا می: عیوب از ناایه دریاوتق ب و وواد سوس ی

 شود.ها پدیدار میکند، عیبکه ارتباط برقرار میو پا سوس ی: با هرکسی دست 

را بوه   ناامیودی خوود   ا اسو ا کنود کوه در آن  اب به آنها باز موی  هایی که ورد به شکایتسوس ی: سخن زبان و ابان

 کند.دیگران ااااء می

 کند.دیگری را تشدید میدهد و هرکداا آن بی است که زنجیره معایب تشکیل میعیو صفات سوس ی:

 شود.کند که خود باعث تبعات دیگری مییری از طبیعت تبعاتی را ایجاد میگبیعت سوس ی: بهرهط

 امت و رهبر سوس ی : رهبر یا جامعه ای که روز به روز عیوب بیشتری را به جامعه تحمیل می کند.
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 ارونوه موی شوود و ضود    هوا و کننود. در اینجوا ارزش  هستند که تنها عیوب را تاویت موی  قوا و مربی سوس ی: کسانی

 د.نآیها رو میارزش

)مرزها را بر می تاویت کننده عیوب هستند. داشتن عیوب برایشان ارزشمند است ب د و عشیره سوس ی: خویشانی که 

 دارند(

 اوزایند.خواسته یا ناخواسته بر گسترش عیوب میبیت و خانواده سوس ی: خانواده عیب پرور که خانواده 

وید بوه عنووان رهبور و مربوی مط وا      شو در ص وات قائل به شخصیت واوی ااهوی موی   ص وات است زیرا ه  درمان آن 

توا معایوب برطورف     تان بماندها بیشتر در گوشتا این ارفخواهید کنید و از خدا میدستوراتش را آویزه گوش می

 بشوند.

 شه سعیر محرومیت است. ری ریشه اغول رنج و درد است. ریشه سوسل ااااء ناامید و ناتوانی است.

کند و این ها از ه  منفک نیسوتند.  کند و اغول را تشدید میای است زیرا چرخه معیوب ایجاد میماهیت یأ  س سا

 یعنی اغول ه  نوعی سعیر است و به همین ترتیب...

کنوی  کوه   موی  ها در روایات بطور مفصل آمده که در انتهای مطااب به دعایی از اضرت سوجاد) ( اشواره  این بحث

نظیر است. انسان اگر مضامین این ادعیه نظر کند مااا شامخ امامت را وه  کرده و اماا را در جایگاه واقعی دعایی بی

 ایشان)انسان کامل و خ یفه اهلل( خواهد شناخت.

  151مهج اادعوات سیدبن طاوو ، دعای مهمات اماا سجاد) (، صفحه  شود به کتابمراجعه 
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