
1 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 51/6/39استاد اخوت       ختم مفهمومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (اولجلسه )    جن  سوره مبارهک          

 

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

 (1)قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً 

 (2)يَهْدي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً 

 (3)جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَ ال وَلَداً   تَعالى وَ أَنَّهُ

 (4)وَ أَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفيهُنا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً 

 (5)وَ أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِباً 

 (6)بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ 

 (7)وَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً 

 (8)وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَديداً وَ شُهُباً 

 (9)عِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً وَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْ

 (11)وَ أَنَّا ال نَدْري أَ شَرٌّ أُريدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً 

 (11)وَ أَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَ مِنَّا دُونَ ذلِكَ كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً 

 (12)ا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَ لَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً وَ أَنَّا ظَنَنَّ

 (13)آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَال يَخافُ بَخْساً وَ ال رَهَقاً   وَ أَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى

 (14)لَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً وَ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْقاسِطُونَ فَمَنْ أَسْ
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 (15)وَ أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً 

 (16)وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّريقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً 

 (17)صَعَداً لِنَفْتِنَهُمْ فيهِ وَ مَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذاباً 

 (18)وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فاَل تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً 

 (19)وَ أَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً 

 (21)قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي وَ ال أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً 

 (21)لَكُمْ ضَرًّا وَ ال رَشَداً قُلْ إِنِّي ال أَمْلِكُ 

 (22)مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً   قُلْ إِنِّي لَنْ يُجيرَني

 (23)اً إِالَّ باَلغاً مِنَ اللَّهِ وَ رِساالتِهِ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها أَبَد

 (24)حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَ أَقَلُّ عَدَداً 

 (25)قُلْ إِنْ أَدْري أَ قَريبٌ ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً 

 (26)غَيْبِهِ أَحَداً   عالِمُ الْغَيْبِ فاَل يُظْهِرُ عَلى

 (27)مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً   إِالَّ مَنِ ارْتَضى

 (28)ءٍ عَدَداً  كُلَّ شَيْ  لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَ أَحْصى

 ..ر استكفه هر دو با هم براب. اگر انسان و جن را در ترازو بگذاريم

 .انسان از شناخت جن مي فهمد چه امكاناتي ندارد، و اگر قدر خود را بشناسد امكانات او را هم پيدا مي كند

يعني يك سري اين دارد يك . در موازنه با هم. هر دو توانهايي دارند. انسان و جن هر دو برايشان پيامبر آمده است

اين ها در مسير هدايتشان است نه به صورت . ارد و بالعكسيك قدرتهايي اين دارد و آن يكي ند. سري آن يكي

اين مثال همان . زندگي بشر بزرگتر و كوچكتر دارد و بي تجربگي و صداقت آدم بزرگ و كوچك دارد. ابزار

 . نسبت جن و انس است در دايره انسان
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. مه بخش هاي علوم غريبه نيستالزاما مداخله شيطاندر ه. ارتباط با جن در زمينه علوم غريبه ممنوعيت پيدا كرد

به خاطر تعطيل شدن قوه تفكر و تعقل و جايگزين كردن . ربطي به شيطان ندارد كه ممنوع شد... كيميا و سيميا و

 .وگرنه همه اش به خاطر شيطان نيست. به اين خاطر ممنوع شد. قواي غيب در زندگي بشر است

 ... .كهربا ممنوع شد 

اگر همين را كه . اين را بايد در يك تدريج  عقالنيت بايد به دست مي آوردند. ي كندخيلي از صنايع را ممنوع م

 .االن به دست آورده اند قبال از اين طريق به دست مي آورند با روند رشد و هدايت انسان مخالفت داشت

 ... مثال سلطه غير صحيح بر انسان هاي ديگر به فرد مي داده يا

همين كه شما ! مثل جن گيري. عامل سلطه و اين امكان را درست كند، ممنوع مي شود همين كه علم تبديل بشود به

در علوم به صورت غير متعارف يعني غير عقالني، علمي پيدا بكيند كه شما را سيطره بدهد كه در مسير غير الهي 

 انبيا و امامان هم از اين مسير دوري مي كرده اند . پيشرفت كني، اين ممنوع است

 . اينكه علم را به صورت روند تجربي عقلي اش به مخاطره نيندازندبراي 

 . كارهاي خارق العاده به اين معنا در مسير رشد عقلي انسان ممنوع است

 .وضع علم قرآن هم به اين معنا نيامده و از قرآن هم نيم تاون به اين ترتيب استفاده كرد

 . ممنوع شدهبراي همين . در واقع موازنه علم را به هم مي زده

اگر در مسير پيشرفت علم بشري، فكر كنيد مثال من فيزيك مي دانم، بعد دست پيدا كنم به علمي درباره عالم و بعد 

اين علم قابليت . اين اشكال ندارد... بفهمم اين خود جن است و جاهايشان را پيدا كنم و قابليتي بيابم تا پيدا كنم

اما غير اين مي . ي تواند سوار اين سيستم بشود تا هدايت را به بهره برداري برساندانبيا و دين م. كنترل و هداتي دارد

 .شود

علت نهي شريعت از اين جور مسائل به خاطر عدم تكثير شدنش در جوامع است چون آدم ها را به سمت اوهام مي 

 . ذهنيت انسان مي رود به سمت توهمات. برد

منتها تقويت امور عقلي كه برخي هم از روش تجربي و استقرايي  .تقويت توهمات، مورد نهي شديد شرع است

 .است، خيلي هم مورد اهتمام كشورهاي غربي است، در شرع مورد تاكيد و تاييد است
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 . مثال شما صد تا بيمار داريد كه با اين گياه خوب شده اند

 . بايد خيلي مراقب بوداعات نشود با توهمات قاطي ميشود لذا اگر معنويات مر

 .انسان در اين مسير دچار ابهام است

 .فضاي شرع در جامعه ايجاد شفافيت است 

 . معنويت اگر رعايت نشود قواعدش، به توهمات دچار مي شود

يكي آدمهايي كه نماز نمي خوانند يكي آنها كه نمازشان كامال شرعا درست است . دو عده معنويتشان خيلي باالست

 . و عالي است

جامعه وقتي كه از اعتدال خارج . ذهن مي سازد. كه مي گويند شهود، منظورشان توهمات استخيلي از كساني 

 .شود، معنويات بر اساس توهمات بهش مي رسد نه بر اساس نظام توحيدي

 . يعني حرف هاي بي سر و ته: شتت

 سفاهت كه اراباط با عدم توحيد دارد -6

اين ها گفتگو در . اي توحيدي شرك آلودي در آنها بروز داردباوره. افرازي از جن از روي سفاهت مشرك اند -7

نشانه اين ناخرسندي، در ابليس مشاهده . اين گفتگو از روي نارضايتي،كراهت، ناخرسندي است. رابطه با خدا دارند

با علتش اين است كه اين چون از روي سفاهت است دقيقا شبيه يم شود . خلط را با نارضايتي يكي گرفتند. مي شود

 . بد دلي دارد...ابليس ميداند خدا يكي است اين عملكردش. آن چيزي كه ابليس باهاش موضع گرفته

. اين از روي سفاهت است. اين نارضايتي ها در دل آدم شكل مي گيرد. قرار بوده بشود نشده.... كنكور ازدواج بچه

 .از روي سفاهت است اين ها. ر و پايي داردحالت مخلوط و بي پ. بعد شروع ميكند حرف هاي نابجا درباره خدا زدن

در نوع . جن هاي بدشان در باورها اينطوري شرك آلود بوده اند. اين نوع گفتگو در حيطه جن قاقبل رصد بوده اس

 .انسان اين طوري كمتر بوده است

. بل رويت استچون نطق ما حالت كتمان دارد و خيلي وقت ها حرف نمي زنيم، كمتر اين حالت سفاهت براي ما قا

 .در جن مشهود تر است



5 
 

و . اصل ايرادي كه آمد در سيستم ذهني و باوري اش به وجود مي آيد باور توحيدي است كه تخريب مي شود

 . باعث مي شود حرفهاي شرك آلود بزند

 انا ... آيه بعدي

 (5)اً وَ أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِب

فكر . مي گويد ما اينطوري فكر مي كرديم كه بعد از قرآن خواندن اين فكرمان باطل شد. اين آيه خيلي عجيب است

 مي كرديم كه دورغ بستن به خدا، 

خدا گفته كه من يوق شح نفسه فاولئك هم . خدا گفته كه دو باره زنده يم شويم، خدا گفته هر عملي جزايي دارد

 ! دروغ گفتهنه ... . المفلحون

ما . دو اينكه اعتباري هم براي آن قائل نباشد. دروغ بستن به خدا يعني كه انسان نسبت به كالم الهي بي اعتماد باشد

 . فكر مي كرديم كه اصال كسي در عالم نباشد كه اين طوري باشد

 .انگار كه كسي قدرت اين كار را هم داشته باشد

ي از مراتب انسان كه اتفاقا جن هم در آن قرار دارد، دروغ بستن به خدا، امر نا اين معلوم مي شود كه در يك مراتبه ا

 . ممكني است

 .قرآن را كه شنيد اين را فهميد

 . بتوان دروغ بست دنه به گمان او نمي رود كه به خداوهست ك موجود مرتبه از

 .اين كه خودشان جن انداين جنياني كه در اين باره دارند حرف ميزنند در اين اليه اند با وجود 

 . متوجه مي شود كه دروغ بستن به خداهم امكان دارد

 و اصال مگر مي شود؟ . اگر متوجه اين نباشيم، با خودمان مي گوييم من كه تا به حال به خدا دروغ نبسته ام

 . چون فكر مي كينم دروغ بستن يعني خدا اين حرف را نزده است يا اين حرف را اشتباه زده است

 . راي خودمان قائليم به اين كه غير ممكن است ما نسبت بدهيم دروغ را به خدا

 ... بعد



6 
 

 . در اين جلسه مي آيد پرده هاي مختلف دروغ بستن را برايتان باز مي كند

 . اگر كسي كاري را براي قيامت نكرد، به خدا دروغ بسته است

 . بستن به خدا را برايتان واضح مي كندعلمي مي آيد كه آن علم مثل يك چراغ است و مصاديق دروغ 

اين يعني علم آمده اليه هاي مختلف را برايش تبيين كرده است و . در مواجهه با قرآن اين علم را به دست مي آورد

 به خاطر اين تبيين امكان دروغ بستن به خدا را فهميده است، 

. م اعتماد نكند، متكلم آن را دروغ گو دانسته استهر انساني در مواجهه با كالم الهي قرار مي گيرد اگر به آن كال

 .راستگو ندانسته و اين يعني نمي توانسته به آن اعتماد بكند

 . هر جايي بحث از بي اعتمادي است يعني آن را منطبق با درستي و راستي نمي داند

داننديا مشكالت مسير را مي آدم هايي كه مرتب مي روند سراغ خدا اينطوري نمي شوند، ياايراد را از خودشان مي 

 ... .بينند و

 . مگر مي شود كسي دروغ ببندد به خدا.. آنقدر كار خطرناكي است دروغ بستن به خدا كه 

 .حتي آن موقع هايي هم كه خطيئه اي دارد انسان، و اهمال مي كند هم، به نوعي دارد به خدا دروغ مي بندد

 ...به اش باال نيايد جزاي اين مرتبه را ندارددارم مرتبه مرتبه باال مي آيم اگر كسي مرت

اگر اهمال مي كردم، يعني ... . و بالفاصله . بگويد ترسيدم. وقتي خدا مي گويد اتقوا اهلل بالفاصله برود تقوا پيشه كند

 .خدايا اين امر تو ممكن بود شوخي بوده باشد يا حتي امرت امر نبوده است

اما مي فهمم كه اگر من رفتارم درست نباشد، يعني نسبت هزل به . ل استگويد قرآن فص مي. آدم تعجب مي كند

 . قرآن داده ام

به نحوي كه بتواند به وضوح او را صادق و . مي تواند انسان به ظرايف ارتباط با خدا و تعاملي كه با او دارد چي برد

 .در همه شئونات. غير كاذب بشمارد

 ..من نمي فهمم چه مي گويد... برب الناس يك موقعي مي گويد من نمي دانم قل اعوذ

 . به ميزان فهمش آن را صادق مي داند و كاذب نمي داند
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البته اگر انسان بساطت خود را در مرحله اي . هر مقداري كه انسان بتواند خدا را تصويق كند يعني علم يافته است

 . سطح مي ماندقرار دهد كه تصديق خدا در مرتبه كمي باشد، علم و تصديقش در همين 

 ... اما من اعطي و اتقي و صدق بالحسني

 ..و ما الحد عنده من نعمة تجزي اال ابتغاء وجه ربه االعلي

 .ارتباط دارد تصديق با ابتغا وجه رب

بعد محبت خدا در دلش مي . كار بعدي هم همين طور. گفت اين كا را بكن من كردم مزه اش مي رود زير دندانم

براي همين هرچه بشنود بالفاصله . اين را مي فهمد. هرچه كه خدا بگويد خوب در مي آيد. شود افتد، حبش زياد مي

 . اين يعني خدا را تصديق كرده است. عمل مي كند

 . اين را نگوييم...      هر كاهلي اي

 .انجام دهيم تا ان شا اهلل خدا به ما بگويد و ما. اصال نمي شود به خدا دروغ بست. ما اصال فكرش را نمي كنيم

 ! آخه آدم حسابي! يعني يك نماز خواندن اهميتش از بليط هواپيما مهم نيست 

 . من دروغ گو نبودم ونيستم و اين نسبت را به خودم مي دهم... براي ماوريت اهتمامش بيشتر است

آدم خيلي وقتها مواضعي را كه به خدا دروغ مي بسته تازه مي . آدم تعجب مي كند. به تدريج اين ايجاد مي شود

 . اگر من فهميدم تا ديروز بد بودم، خب درست مي كنم. فهمد اين كارش اين بوده

 . دشمن آن طرف است!.... . خدا كه نمي خواهد عذاب كند كه

ليط هواپيما فهميدم كه اين را به خدا ترجيح دادم و خدا نشده به عنوان يك عامل خدا همين مقدار كه من بعد ان ب

 ... .ديگر فغان نبايد كرد. و پذيرفت.  همين مقدار خدا از من قبول كرد. محرك اطمينان بخش

  6آيه 

 ... خدا ول كرده با اين همه عظمت

 يكي از اصول مهم باوري اين ها فهم عوذ و پناه است ،

 كه برخي از جن از اين موقعيت انسان سو استفاده مي كنند ميفهمد 
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 . هم جن هم ناس عوذ را مي فهمد

 (6)وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً 

 

را به عنوان پناهگاه معرفي كرده از طرفي هم جن خود . ايراد اين ها اين است كه پناه گاه خودشان را جن گرفته اند

 . است

 . فرد پناهنده كراهت دارد. پوشش نوعي فراگير شدن است. پوشش به واسطه چيزي كه فرد كراهت دارد: رهق

. با خودتان همين طوري فكر مي كنيد. مثل اين است كه شما احتياج به حمام داريد مي رسيد به جوب آب لجني اي

اينها كه پناهنده مي شوند به جن، تقريبا . يك اليه بوي متعن لجن شما را فرا مي گيردبعد . بعد مي رويد  توي آب

 . همچين اتفاقي برايشان رخ مي دهد

دارد، اين لجن به .. مشكل اقتصادي و ازدواجي و. اين طوري مي شود... كسي كه مي رود سراغ دعا نويس و 

 . زندگي خود و فاميل ونسلش مي رسد

 .. !ز مي شود، حاال بيا و اين تعفن را از زندگي و خانه و نسلش جدا كنيك جايي پايش با

خيلي از مشكالتي كه برخي از نسلها يا خانواده ها دارند، به خاطر اين است كه يكي شان يك جايي پاي اين ها را 

 . باز كرده است

قديم . ر جن و فسقه جن مصون كندعا مي كنيم خودت را و نسلت را از ش: يكي از دعاهايي قديمي ها مي كرده اند

 . اگر سراغ فال گير برويد كه همه را به اين چشم مي رويد. يه عده علما، مي توانستند تشخيص بدهند

 . سوره خواندن ها، گرفتن مجالس ذكر،  اينها راه فرار از اين موضوع است

 .همين سوره جن... مثال سوره حشر

 . د مساجد را دادن به خانه هاو كاركر. تبديل كردن خانه ها به مساجد

 اگر سوره حشر

 دعاي حريق يا دعاي كامل
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اگر را بخواني، م يتواني بگويي به طور قطع . روز يا يك سال پراكنده 41دعاي كامل حضرت زهرا به صرت مدام تا 

 . يا حتم، جن از اين حيطه قطع مي شود

 . دو دسته است لحظه اي و جاريمسائل انسان : علتش. آدابي خاصي هست. رفع وسوه فرق دارد

 .درد هاي جاري داوم دارد. وسواس از جنس درد هاي لحظه اي است

 . دعاي كامل يا حريق يا اين سوره ها، درمان درد هاي جاري است. درمان هر يك از اين ها متفاوت است

 . مقدار سوره حشر تا حد رفع مشكل است

 . بايد گذاشت... مجالس روضه

 . تردد علما در منزل خيلي مهم است. ماهي يك دفعه مجلس روضه در خانه داشت باشيم

ميل به علما به طور طبيعي درد ها را خنثي . وقتي يك عالمي يك جايي حاضر مي شود، اصال فضا عوض مي شود

 . مي كند

ر ثابت مي شود كه بايد طب البته اين هم هست كه درمان دردهاي مربوط به اجنه كه يك دسته بيماري است، بر بش

 . رايج مربوط به اين بيماري ها راه بيفتد

 . افرادي به وسيله حرز يادعا، زندگي جن را به صحنه زندگي انسان مي كشانند

 .اين ها خيلي شبيه اند به يك گياهي كه هر جا مي افتد مي چسبد

 . درمانگر مسائل جن غير از قرآن و تسلط بر قران بايد فلسفه طب و علم غيب بداند

 (7)وَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً 

باور به بعثت يكي از اركان پيشرفت انسان است و البته . يك بحث مهم در ارتباط با جن ها بحث بعثت انبيا است

 .جن

 . انسان و جن را به حال خودش رها نكرده است خداوند

 . باور به بعثت باور به انبيا و قيامت است
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يك وقتي يك زندگي اي خيلي پر تالطم مي شود، يك وقت يك زندگي اي از تالطم مي افتد، در هر دودو 

 . حالتش انسان نسبت به بعثت غفلت مي كند

 . امروز از تورم از چي چي در بياييم حاال فعال امروز را بگذرانيم فعال... 

 . غفلت نسبت به بعثت پيدا مي كند

 .نگاه نسبت به انبيا از اين نظر مهم است كه راهبردي است براي نياز فرد

 ...حسن در هر حالتي انسان بايد تمايل داشته باشد به عاقبت

كي پر تالطم به كم تالطم هجرت كرد اگر كسي دچار اين آفت نباشد نشانه اش اين است كه اگر انساني از زند

 . .بتواند دوام بياورد يا بالعكسش

 . اين يعني محيط زندگي به همش نمي ريزد. اين نشانه اي است كه انسان نسبت به بعثت غفلت ندارد

 . اين يعني در زندگي ما خيلي جيزها مهم است

 . استبعثت يعني چه چيزهايي در زندگي ما مهم است چه چيز هايي مهمتر 

 ! پر انگيزش و پر بعثت. زندگي را بايد شلوغ كني تا معني داشته باشد، يعني زندگي پر خدا بودن زندگي

 وقتي نبي مي آيد در زندگي انسان همه چيز با او تعريف مي شود

وزي اصل مي «خاصيت بلوغ بعثتي اين اس تكه در دوره اقامه دين جهاد اصل است در دوره گسترش دين علم آ

 . .... شود

 . در خصوص اقامه دين. بعد بعثت مي شود انگيز هاي دورني كه داراي بروز بيروني است

 . به خاطر همين يكي از اسم هاي روز قيامت يوم الدين است

 . زندگي ائمه داراي چند دسته است كه اينها رئوس بعثت انبيا است:  اين چيزي كه گفتيم براي اين است

يك قيامي مي كند كه قيام ... نفر مثال 111بعثت يك تالطم ديني ايجاد مي كند ولو در يك جاي كم جمعيت يا 

 . كه اين قيام حتما مردم را به قيامت و خدا مشغول مي كند. ركن است
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م اموزي يك وقتي ايام جهاد است يك وقت دوره امام صادق است و بايد تالطم ديني اش را كه قبال جهاد بود به عل

 . از بيرون بهش تزريق نشده است. تالطمش دروني است. تغيير دهد

شلوغيو خلوتي زندگي به يك تالطم ديگري توسط نبي يا قرآن يا ولي اي به وجود بايد بيايد تا انسان شروع كند به 

ايش اتفاق مي افتد، اگر انساني نتواند به قيام يا تحرك خود را وادارد، در آن بعثتي كه در روز قيامتب ر. تحرك

 . چيزي براي عرضه ندارد

اين يك تالطم . فكر كنيد كسي در اين سيستم، بايد جرياني راه بيندازد تا خيريه ها راه بيفتد، مي كند اين كار را

 . اين اتفاقات در دوره اهل بيت افتاده است. دروني است

 ... .باشيم صلوات ان شا هلل براي اينكه خدا عنايت كند كه ما جز مومنين حقيقي

 (8)وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَديداً وَ شُهُباً 

 (9)وَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً 
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 22/6/39ختم مفهمومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (دومجلسه )    جن  سوره مبارهک          

 

 .كندهايي كه دارد با سور معوذتين ارتباط پيدا ميسوره مباركه جن از جهت قل

 .قل سوره گرفت 5بندي آياتش را همان توان مبناي تقسيمدر سوره مباركه جن مي

 .باشنداند و استنادي ميهايي كه قل زياد دارند نوعا احتجاجيسوره

باورها و اعتقادات مطرح شده از . 2. ها و باورهاي جن كه توسط جن مطرح شده استگزارش. 1:صفت دارد3 سوره

 (هادر قالب قل)گيري صريح رسولموضع. 3جانب خداوند 

مندي از هاي بهرهكه يكي از راه: غيب. 3استفاده از اصول عقلي .2تجربه . 1: مطرح شده است3منابع علم در انسان 

 .وده استآن جن ب

 . وحي بي نهايت است

اندكي آن هم در . خيلي كم درباره باقي وحي ها گفته شده است. بحث درباره وحي جايي صحبت خاصي نشده

 .حدي كه قرآن درباره اش حرف زده گفته اند

يافت علم، انسان بايد همانطور كه براي تجربه براي اصول عقلي براي غيب شان قائل مي شود به عنوان منبع علم و در

 .اين حداقلش است. براي وحي نيز شان قائل شود

 .به وسيله وحي توحيد ناب و خالص منتقل مي شود

 . داريم درباره توليد علم حرف مي زنيم. وحي اتفاقا علم توليد ميكند

 .است اين نحرفها را كه بزني باورش نمي شود كه وحي منبعي از علم. بشر االن در دوره طفوليتش به سر مي برد

 .وقتي مي آيي محتواي اين وحي را به عنوان منبع علمي مي شكافي آنجا ديگر برنمي تابد

انسان اگر بداند توحيد ناب و خالص در زندگي اش چه نقشي دارد درك شهودي اش را ... بچه اش مريض است، 

 .متحول مي كند و زندگي اش را متحول مي كند

 . تد كه علوم اسالمي ارتقاي ويژه اي پيدا كرداين اتفاق مي اف 5و  4مثال در دوره 
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اي را كه مي بينيم مال آن دوران ... معماري و هنر و . هنوز كه هنوز است ما داريم از سر آن سفره استفاده مي كنيم

 . است

شكل هندسي اش ... حساب كرده انسان به سممت خدا دارد ميل پيدا مي كند، پ مناره ها را اينطوري بكند و

 . توحيدي شده است

 . اين خودش توليد علم مي كند

ولي انطوري نيست كه در گوشش بخواند فالن گياه . وحي انسان را به علم، سوق م يدهد، هم علو مادي هم معنوي

 .اگر طبيب است يا هنرمند است. و خلق اثر مي كند. موحد كردن طبيب درمان ايجاد مي كنداز راه . را بخور

 ... وحي. 2

 .از راه فطرت به توحيد ناب و خالص به نحوي كه مي تواند وحي بر انسان بگشايد امكانش نيست

 . اگر انسان بخواهد به توحيد ناب دست پيدا كند راهي جز وحي نيست

ين است كه شما فرض بگيريد، مي رويد حرم امام رضا گوشه اي خلوت مي كنيد و احساس م منظورمان از وحي ا

اما آنجا . اگر در خانه بنشينيد شما همان آدميد. انتقاالت پيام بيشتر است. يكنيد كه اينجا هوا سبك تر است و فضا

 .احساس مي كنيد كساني در گوش شما حرف هاي خوبي را منتقل مي كنند

اما در وحي شما نظرتان به . ري است كه بايد چيزي از باال به چايين در جهت كمال انسان به او گفته شودوحي اينطو

 .وحي مي دهد عقل مي گيرد. براي همين عقل و وحي معادل هم اصال نيستند. گيرنده تان است

 .ما براي وحي، يك ساحت اختياري قائليم

مراتب از خروج از يك مرحله و رسيدن به مرحله ديگر خودش  منتها همي. وحي مراتب دارد وحقيقتش يكي است

 . يك دنياي با عظمتي دارد

 . اينها تمكنات اوست. وقتي توحيد ناب و خالص دارد در رسيدن از مقاصدش از اسباب به اذن خدا بهره مي برد

ما از اينها . حي هم همينطورو فرايند انتقال وحي بايد بحث شود و آثار انتقال و. چيستي وحي بايد درباره حرف زد

 .گذشته ايم داريم از آثار حرف مي زنيم
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 . وحي به صورت موحد كردن انسان ها ، توجه دادن به نعمت ها و اجل و روز آخرت انسان ها را به كمال م يرساند

 . در او اضطرار بهره مندي از نعمت را ايجاد مي كند براي رسيدن به شكر

 . يعت، دين و رسوالناز طريق توجه دادن به شر

با اين رويكرد مي رويم سراغ اين سوره با اين رويكرد كه وحي به عنوان منبع علم است و اين منبع در كاربر خود 

 چه اثري مي گذارد

 .اما غيب هميشه كنار علوم تجربي به كار رفته است. رغيب مطرح كرده امفرض ما اين است كه وحي را در كناپيش 

 . يعني علمي در آن نهفته است. يم غيب برايمان مطرح مي شود عالم الغيبهمين كه مي گوي

 .مي خواهيم به وسيله سوره جن ببينيم از منظر وحي خدا چه سخني با ما مي گويد

 . قرآن همه وحي و همه غيبي است كه به پيامبر داده شده است

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم

 (1)هُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّ

 (2)يَهْدي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً 

 (3)جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَ ال وَلَداً   وَ أَنَّهُ تَعالى

 (4)سَفيهُنا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً وَ أَنَّهُ كانَ يَقُولُ 

 (5)وَ أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِباً 

 .انگار اينها وقتي قرآن را شنيدند مثل نوري شد كه اينها را دارد مي بيند

. رش دارد توسطوحي به پيامبر گفته مي شودقرآن وحي به پيامبر است و آنها اين را شنيدن و اين خود شنيدنش و تاثي

 .وحي در وحي آمده است

 .ها ديدند چه دارد اتفاق مي افتداينها داشتند يك زندگي اي مي كردند بعد يك دفعه چراغ را زدند، اين
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كنند اين شي را ديدم اما اگر چراغ را خاموش . بايد بدانيم خيلي وقتها آدم خيلي چيزها را به خودش نسبت مي دهد

 .بايد قبل ديدن را در نظر بياوري و بگويي اين نور باعث شد كه من ببينم. تو نور نباشد نديدي

اين به واسطه نو رحق است .... . ما در دل خودمان هدايت هايي را لمس مي كنيم، ميل به راستي و نيكي و حسن و

 . يمكه جاري است، نمي گوييم جون نور حق جاري است من اينطور فكر مي كن

... نه اينكه وقتي ما شنيديم. بهتر بود م يگفتند وقتي كه به ما شنواندند هدايت را.... اينها وقتي گفتند لما سمعنا الهدي

مي گويد بگو وحي شد به . درحالي كه پيامبر اتكايش به نور است. اتكايشان به خودشان است اتكايشان به نور نيست

 ... .ري گفتندچون خدا به من گفت اينها اينطو. من

 . البته ادبياتشان موحدانه هست اما سطحشان پايين است بايد شنيدن را به خودش نسبت نمي داد

 .اين را كه وحي چكار ميكند را نفميده. استفاده از وحي را فهميده. هنوز ماهيت وحي را نفهميده

 ...انه لما قام عبد اهلل: بعد پيامبر اين طوريه. تصور كنيد اين آيات را پيامبر دارد مي خواند

 ... منظورش خودش است از عبد اهلل

 ..... يدعوه كادوا يكونون

 .انگار درباره كس ديگري دار حرف مي زند

 (21)قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي وَ ال أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً 

 (21)قُلْ إِنِّي ال أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ ال رَشَداً 

 (22)مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً   جيرَنيقُلْ إِنِّي لَنْ يُ

 .حفظ كنيم. بايد براي دعاهايمان گاهي اين ها را بگوييم. اينها خيلي عجيب است

 .من شرك نمي ورزم، و دعايم فقط به سوي خداست. مالكيت ضرر و نفع با من نيست

 ...هيچ پناهگاهي هرگز جز خدا نيست

 .دعاي مجير همه اش اين جاست
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 . من نيز هيچ پناهگاهي جز خدا پيدا نكردم

 . وقتي كه راجع به وحي صحبت ميكنيد دريافت وحي يك سري لوازمي پيدا ميكند

 .اول خود طرح موضوع است باقي ان لوازم دريافت وحي را بيان مي دارد

 (23)وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها أَبَداً  إِالَّ باَلغاً مِنَ اللَّهِ وَ رِساالتِهِ :23آيه :23آيه 

تا  25سر هم است بايد با هم بحوانيد و از  24و  23قل هاي اول يك آيه اي مي آيد بعدي ها تا آيه . بين اين قل ها

 .مطالبشان مثل هم است. آخر هم بايد با هم ببينيد

 (24)ا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَ أَقَلُّ عَدَداً حَتَّى إِذ

 (25)قُلْ إِنْ أَدْري أَ قَريبٌ ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً 

 . آن چه كه خدا به شما وعده داده نزديك است يا اينكه براي شما زمان قرار داده است. نميدانم. ان ان نافيه است

كه نوعا علم وصل . خود اين كه اين ادري مي آيد يعني دري به معني علم به دست آمده از طريق غير معمول است

 . ر خودش را از اين نوع علم بري مي كندپيامب. يعني غير تجربي است. به غيب است را شامل مي شود

 . پيامبر خود را از علمي كه به طور آگاه يا معمول به دست بيايد، بري مي كند

 :الّاي پيامبر اين است

 (26)غَيْبِهِ أَحَداً   عالِمُ الْغَيْبِ فاَل يُظْهِرُ عَلى

 (27)يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً  مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ  إِالَّ مَنِ ارْتَضى

 (28)ءٍ عَدَداً  كُلَّ شَيْ  لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَ أَحْصى

 . اين علم وقتي از طريق غير معمول هست از طريق غير معمول هم آسيب مي خورد

 . مي شنود اما نه اين گوش مادي. وددر وحي حتما صوت رد و بدل مي ش

 .ممكن است وحي به اين طريق را نشنيده باشيم اما وحي شيطان را احساس كرده ايم. در درونش وجدان مي كند
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 .اينكه مي روند از اين طرف و آن طرف دعا مي گيرند

به تجربه ديده شده . ده باشدرفتن سراغ ادعيه براي گره گشايي كار خوبي است مشروط به اينكه از اهل بيت گفته ش

 . مراجعه به دعانويس ها، ضررش از نفعش بيشتر است

 . هر گونه دعا كه مهر غير اهل بيت پايش است اصال مطمئن نيست

 .اصالح در عمل اتفاق مي افتد

تقل صفات من. ميل به علم آموزي منتقل مي شود نه آن علمي كه داري. حرمت است كه به بچه انتقال پيدا مي كند

به خاطر همين ارزش طالب علم را مي . همين خود را نيازمند بدان يو پيشرفت كني انتقال صفات مي شود. مي شود

 .نم يگويد عالم، مي گويد طالب علم. طلب موضوع خيلي مهمي است. گويند

ا از غيب هم بسته به بهره م. در هيچ حالتي. ما هيچ وقت از غيب جدا نيستيم. ما ارتباطمان با غيب چطوري بايد باشد

 . تقويت قواي دروني ما دارد

 هرچه قواي دروني قوي تر باشد اين بهره بيشتر است

 . استفاده از غيب بايد با اذن الهي باشد

انسان تابع احكام . اگر كسي توانست علوم غيب اي را پيدا كند اگر منوط به احكام شرعي باشد قابل عمل است

 . ا تابع احكام شرعي باشد، داشتن علم غيب در او مشكلي ايجاد نمي كنددر صورتي كه انس. شرعي است

 .مراقبت انسان در حوزه شرعيات است

 . محدوديت دارد محدوديتش هم با دين است. دانست امور غيبي به طور مطلق مجاز نيست

اين بناي شما در رجوع به مهم . وقتي كه شما بنا را بگذاريد روي شريعت اگر اشتباه هم بفهميد ديگر ايراد ندارد

 .حكم شرعي است

 . خيلي وقتها دانست غيب مشكالت ادم را كه برطرف نمي كند هيچ، انسان را نگران تر و مضطرب تر مي كند

 !هرچه بي خبر تر خوش خبرتر

 .استاندارد نيست... اما اگر اين نباشد، از طريق وراثت يا رياضت و. اگر بهره از سمت احكام بيايد، كنترل شده است
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توحيد، توجه به آخرت، توجه به شرعيت و دين اين ها به انسان قدرتي غيبي اي مي دهد كه مي تواند درست و غلط 

 .را تمييز دهدد

 .اين مناط عمل او نبايد باشد. حاال كسي به طريقي به بهره اي از غيب رسيده است

يعني هر عملي، حجتش را از علم . م منات براي عمل استما خيلي اوقات علم را منات عملمان قرار مي دهيم، عل

 حاال اگر شد غيب منات عمل، . اخذ مي كند

 .در اين صورت بايد قيد شريعت باشد و با شريعت چك شود

 .اگر علم بماهو علم باشد، در شريعت مويد و مجوز دارد

بيشتر اينجور موارد كه علم كار . آورد بر اساس علم فهميده اند كه براي فالن بيماري، مصرف مشروب بهبودي مي

 .درستي دارد مي كند، دين تاييد مي كند

وسعت شرع هميشه بيشتر . شارع است كه محدوديت براي علم مي گذارد. اين علم براي شارع محدوديت نمي آورد

 . از همه چيز است

اگر . بگيريم در قالب دين مي روداگر زندگي به حيثيت مخلوقيت را همه زندگي انسان در قالب شريعت مي رود، 

 . اگر در قالب احتماعي بررسي كنيم، در قالب ملت مي رود. به حيثيت انسانيت برويم، در قالب شريعت مي رود

 . هر جايي كه علم است چراغ شريعت است

امكان ارائه اگر علم نباشد به طور طبيعي، اين وقتي مي شود جهل، . چراغ شريعت آنجا روشن مي شود كه علم باشد

 ... .بعد شريعت بعد ملت. البته اول دين است. شريعت دين يا ملت هم نيست

 .اگر شريعت با علم غيبي، تزاحمي نداشت، آن علم غيب مجوز دارد وگرنه نه

خود اين كه انسان بفهمد علم غيبش مجوز دارد، بايد به شريعت نزديكتر شود اگر نباشد حتما به انحراف كشيده مي 

 . شود

اگر انسان موانع علمي اش را بزدايد، به طور طبيعي از غيب بهره مند مي شود، منتها بهره اي كه از غيب مي يگرد 

 .بهره اي سالم است
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 .وحي مي شود آن اراده اي كه علمي را به كسي داده شود

 ...!شود اگر انسان وحي را بردارد و علم غيب را به عنوان منبح عملش بياورد در زندگي، بيچاره مي

 . يكي از بزرگترين نعمت هاي وحي در زندگي انسان، كنترل علم غيب است

 ... .همين كه كنترل علم غيب شدفخيلي از علوم پايش را از زندگي بشر بيرون كشيد

 . اگر كسي، به شريت عمل كند، شبيه همين شهاب و رصد مي شود

 . محافظ علم هاي غيبي بي رويه در جامعه اند. شود حارصاينجاست كه بايد قدر عالمان دين را بدانيم، اينها مي 

 .وگرنه اگر دين نباشد مثل قارج سر در مي آورد د ركل جامعه

 . آيه سوره خيلي جالب استاما 

ميل انسان به غيب داني را ببينيد و ... . انسان دارد له له مي زند براي علم غيب، بداند آينده اش چيست و جزئياتش و

 .خدا را با اين ميل هم ببينيد مواجهه

يعني حتي شما در قوانيني كه خدا وضع كرده، مثال ظالم سزاي عملش را مي بيند، نمي توانيد چگونگي اش را 

 ... .كي مي بيند و. بدانيد

 .... قن ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا

 .مي گويدزمانش را چطوري مي توانم بگويم؟؟ رسول است كه اين را 

حتما دليلي دارد كه بهش . حتما خدا اگر يك غيب را به كسي مي گويد، حتما او را رسولش مي كند و مي گويد

 .ميگويد هدايتي قرار است جايي صورت بدهد

اينطوري مي خواهد بگويد كه اگر چيزي از غيب باشد و جنبه هدايتي نداشته باشد،  ممكن است آن رسول هم 

 .در اختيارش براي گفتن قرار نداده است خدا آن را. نداند

 .غيب كه خدا به افرادي ارائه مي دهد، به دليل رسالت آنها مي دهد

 . اگر قلمروي رسالت زياد شود، قلمروي غيب داني هم زياد مي شود
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احتياج علم دستگاهش . علم باهاش مي آيد. هر جايي كه وجود، به ايجادي بينجامد، علم در آنجا سريان پيد مي كند

 . به عالم به تعبير ما ندارد، عالمش همان وجود است

موجود نمي تواند . در صورتيكه علم ويژگي وجود است نه ويژگي موجود. ما علم را مساوي اطالعات م يگيريم

 . عالم باشد

حيط و در واقع مربوط به قلمرو است و فضا و م. نه به نسبت علم. غيب و شهادت به نسبت انسان تعريف مي شود

يعني اينطور نيست كه وقتي ميگوييم غيب، همانطور كه وجود خيلي موجودات براي قابل شهود نيستند، خيلي . بستر

 .علوم هم اينطور است و برعكس

 .دو وضع پيدا مي كند، دنيا و آخرت. اين مربوط به انسان است

 . يعني غير قابل رويت حسي. آنچه جسمانيت دارد، به عالوه جسديت، مي رود به سمت فقدان جسدانيت

 .جسد يعني ماده و جرم هم دارد. جسم يعني صورت دارد تمايز دارد

 . در آخرت جسمانيت برايش قابل رويت مي شود و جسد از رويت م يافتد

 . و البته اين نظر مرحوم مالصدرا است. چون جسد از كار افتاده است. علتش اين است كه اسباب از كار مي افتند

 علت و معلولش اساب مادي دخيل اند در جسدانيتنظام 

 ...اذا اراد شيئا. به اراده وصل است. اما در جسمانيت نظام علي و معلولي اش اسباب ندارند

 .در جسمانيت اسباب مادي از كار مي افتند

وده غيب مي آنچه اينها شهود ب. اين چيزي كه اختصاص دارد به آخرت و دنيا هر چيزي غيب و شهادت پيدا مي كند

 .آنچه در جسدانيت غيب است در آخرت شهود مي شود. شود

 . برخي از علوم علم الغيب است برخي علوم علم الشهادۀ است

 چون اين جنسش آخرتي است. دين و احكام دين م يخواهد هيچ چيزي به ساحت شهادت انسان نفوذ نكند

 . ي آورداگر انسان دين بيفتد دست خودش همه لهو لعب را در دين م
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بايد خيلي مضطرب شده باشد . مراجعه نميكند... انسان بايد تفك رو تعقلش را فعال كند هيچ وقت به دعانويس ها 

 .كه اين كار را بكند

 .انسان هم جن موجودي است كه قابليت وحي دارد

مي كند انسان در عين به طور طبيعي بحث به دو قسمت تقسيممي شود، وحي مي ايد ارتباط انسان را با غيب معقول 

اين كه از اسباب مادي استفاده مي كند، با سه اثل توحيد و نبوت و معاد مي تواند ارتباط معقول و منطقيب ا غيب 

 . پيدا كند

 قدرت فهم توحيد داشته باش حاال اگر قدرت طي االرض نداشتي چه اشكالي دارد؟

 .اين استامام وقتي علم بخواهي حتما به تو مي دهد اصال كارش 

 .اين كه وحي به ما هم به واسطه رسول مي رسد خبر خوبي است كه سوره جن دده است

 .هرچه انسان در زندگي دنيايي اش از سبب دل كنده تر بشود، مسير هدايت را زودتر طي مي كند

 .هرچه انسان اينطوري تر باشد، عبوديتش بيشتر مي شود

كند در سير ملكوتي اش از سبب ها كنده شود و نظام دعا در او قوي شود به  به سببها اتكا. خدا گفته فالن فالن فالن

 .كمال نزديك مي شود

 . اگر اين سيستم را برقرار كنيد در هر جايي هستيد نابغه تر خواهيد شد

 .ديگر ابزار و اسباب اين فرد دست خدا خواهد بود

 . ند و در يك بخشي دست خودش را بستهسر توكل است است كه انسان در يك بخشي دست خدا را آراد ببي

ان شا اهلل اين اتفاق . نگاهش خالص است انتظار دارد فقط خدا بهش بدهد. لذا هر جايي مي ايستد عبد خالص است

 .برايمان بيفتد

 .سر توسل به اهل بيت هم همين موضوع است
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 :شكل توضيحي در حين درس
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 9/8/39استاد اخوت       ختم مفهمومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (جلسه سوم)    جن  سوره مبارهک          

 

پس تمام خاطرات آدم همين جاها و از . سوره ها همه اين دو جا بوده اند ..ايست يا مدينهآدم در دنيا يا مكه اي

 .همين جنس هاست

ه مسلم آنچ. ي هاست يا محل حبس جنيان استيا مسجد جن. كه هست مختص جن است در مكه يكي از جاهايي

كه امكان  اينها وجود دارد يمعلوم است يك فضاهايي برا. ه اندكه از آن سمت جنيان عبور كرد است است اين

 حل هاي خاصي باشد، به لحاظ اقليميواهد بايد ماين موضوع طبق روايات و ش. حضور يا تردد در آن را دارند

 . حاضر نمي شونداجنه وگرنه 

 . امروز سراغ سوره جن مي رويم

ترين روحاني آنچه برايم جالب بود اين بود كه در. وره آثار برايمان داشته باشد دعا كرديمبراي اين كه اين س

كنيم و خيلي هم شاهكار نيست، مواقفي است كه انسان مثال در كنار كعبه يا دست پيدا مي حاالتي كه ما به آن

در آن . شودكند و شكوفا ميگل مي معنوي آدم اين ها مواقفي است كه حس. رديگواف يا كنار قبر پيامبر قرار ميط

احساس كردم كه اين حس قبال جايي تجربه شده و . مواقع حسي كه به من دست داد حس مشابه كالسهاي قرآن بود

. فرقي هم نمي كند كدام حرم. داللت يافتم به اينكه جلسات قرآن خودش يك شعبه اي از بيت اهلل يا حرم اهلل است

. حرم هم معادلش نيستندهيچ معادلي ندارد حتي خود بيت و جالب بود كه ارتباط و انس با قرآن چيزي است كه 

ولي قرآن متني است . در آنجا نياز به حركت فيزيكي داريد كسب معنويتت كه به هر حال شما براي علتش اين اس

نكته اي كه براي . مي شود آن معنويت را با خواندن قرآن حاصل كرد. كه هر روز دست شماست در اختيار شماست

 بودن يفردممكن است  كندكهصورت جمعي آن معنويت را ايجاد ميدن قرآن به ود اين بود كه خوانالب بخودم ج

فرض كنيد يك نفر طواف كننده باشد، ممكن است اين قدر . را ايجاد نكند مثل طواف يا سعي قرآن آن خواندن

به ذهنم رسيد . دكنيش معنويت ميتا خود اين جمع ايجاد براطبيع. لوغي هست برايش ايجاد نشودمعنويت كه در ش

قدر . كه خود خواندن قران به صورت جلسات و جمعي ولو معمولي و ساده، مثل طواف است دور يك سوره

در  شماو  كه كعبه بين دو دست شماست . اهلل اين خبر خوب را شما بدهمگفتم ان شا. قران برايم واضح شد جلسات

 كه در حرم خداييد و فكر كنيد كه در حالهر جلسه قرآني احساس كنيد . حرم خداييد وقتي كه با قرآن هستيد
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 انها برايتد در كعبه هم كه رفتي اين حسبينيد مياين كار را كه كردي. هستيدطواف و نماز و توجه به خدا 

 . آشناست

ويتي نيست كه معن. داللت مي دهند در يك منطقه خاصي محبوس نيستويتي كه خدا و اهل بيت ما را به آن معن

  .دهديبهم دست م افقط در فالن جن حال بگوييد من اي

ان . لسه قرآن باشيمهلل اين اتفاق مدام براي ما بيفتد و ما دائم در جان شاا. ات قرآن را بيشتر بدانيمان شا اهلل قدر جلس

همين كه برخي مي آيند و . معنوي بودنش بايد بر علمي بودنش بچربد. علمي و معنوي باشد اغناي جلسه قران شا اهلل

كردند، ت خدا، داشتند كعبه را مشاهده ميچيزي نمي فهمند، همين كه فكر كنند كه يك صبح تا ظهري كنار بي

هركس . اش خوب استديگر همه. مي خواندند برخي هم هر دو تر ها نماز همها طواف مي كردند علميترقوي

. قرآن را دست كم نگيريم. راه داده اند به اين سرزمين ا است كه ما راين مهم . نوبت به نوبت جز هر دسته هست

 . قرآن كمتر از بيت اهلل نيست

هرچه ميل . انصراف از غير خداست اشحقيقت. كند گناهيبه بيمتمايل  انسان را حقيقي بودن حج به اين است كه

ه مراعات و تقواي بيشتر داللت دهد، اگر شما را ب. واال كاذب است. استاز غير خدا برگرداند حقيقي  انسان را

چيزي كه براي خود من خيلي سخت . نشانه اش ميل به ترك گناه است. معلوم است كه اين حسش درست است

 ! بود، يك موقعي قرآن خواندن آن لذت كافي را براي من نداشته باشد

كه بين كالم خدا و  كني، يك حسي داري، مي ترسم زماني خيلي راحت كه طواف مي. معلوم است كعبه عظمتش

 در حاليه كه اين نزديك. مي ترسم از خواندن قرآن حس شادابي پيدا نكنم. خانه خدا در حسم تفاوت حاصل شود

  .است  به خدا

 . كالم خدا به خدا از بيت خدا نزديك تر است

كه اين كعبه يك صفحه اي از صفحات قرآن است و افراد براي گفتند كردم كه اگر فقط مياين طوري فكر مي

جا داشت كه همه قرآن ..طواف كنند، جا داشت اين بسم اهلل رو مثال دو. زمين سفر كنندرويت اين صفحه به اين سر

اند و اين نشانه رحمت پيامبر است تا اما اين را تبديل به كتاب كرده . ها بروند آنجا بخوانندجا نوشته شود و آدمآن

من قبال در . ب استشان قرآن واقعا عجيب و غري. براي پيامبر اسالم اين اتفاق افتد. عمومي و قابل دسترس شود

ايم، وقوف در ها كه نوشتهاز كتاب ها از روش ها از همه اينام كه قصد ما از جلسات اين را گفته يجزوات يا موارد
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مي خواهيم فقط طرف بيشتر بنشيند و ببيند و بهانه درست كنيم براي اين كه بيشتر اينجا . قرآن استعرفات و مناي 

 .كندي است و ما را به هدايت نزديك مياين بهانه بهانه خوب. بماند

سك حج همين حالت را دارد مناهاي در سرزمين. سوره بماني، خوب است اين رهمين كه يك كاري بكني بيشتر د

بمان در اين سرزمين كه آرزوهايت . غير اعمال رمي جمرات فقط همان ماندن است. بمانيجا در آنكنند يكاري م

از همان اول تا آخر ذكر . مثل همين جلسات قرآن. بايد جاهايي وقوف داشته باشي كه آنجا ذكر خداست. گل كند

شاهلل با وقوف در سوره هاي مختلف  توفيق بدهد خدا ان. وقوفش معنا پيدا مي كند. فضا مال خداست. خداست

 .هدايتمان را تضمين كنيم

بداند اينكه هست يا خوب . تغيير كند بخواهدچيزي كه خيلي به نظرم مهم است اين است كه آدم بخواهد تغيير كند 

ق و باوري بينيد اخالشما نمي. براي آن دنبال سوژه بگردداشد و ب انتظار داشتهدر تغيير خودش . نيست يا كافي نيست

اطراف ادم خيلي باورها و . كه من بايد تغييرش دهم؟؟ ميل به تغيير و حس و ضرورت تغيير خيلي اهميت دارد

رورتي براي اما چون ض. رود كه خيلي بهتر از خود ماستآيد و ميخيلي اخالقيات مي. آيدرود و ميمياتفاقات 

اگر . هايش اجتماعي استچون همه برنامه. حج خيلي مهم استها در سفر اين. بينيمها را ميتغيير نداريم، فقط اين

باشي در اين فضا با همه  اگر روشن. خي كال خاموشندتوانند فعال شوند، بربرخي مي. تغيير در آنها زياد استميل به 

چرا روشن . از تو خيلي بهترنددهد كه كارهاي خوبي انجام مي. بهتر است چيزش چيزهاي خوبي هست كه از تو

. شود آدم صد بار حج برود اما تغييري نكندمي. ها را نگيريكه هرجا كه مي روي يكي يكي درست كنينمي

 .واجبي را اقامه كند اما در آن واجب هيچ تغييري نكند

ن در نوع قرآن خواندنما. هيچ موقع نشده ما حج برويم، در نمازهايمان تغييري صورت بگيرد. جمود در ما هم هست

علتش اين است كه آدم تا ضرورت تغيير را در خودش حس نكند، اصالح نمي . و كارهايمان تغيير حاصل شود

قصد كنيم از همين جلسه روز به روز تغييراتمان مشهود و ملموس . ولو اين كه بزرگترين اتفاقات دورش بيفتد. شود

 .باشد

سي در حال اگر هر ك. نترسيد. ان اجرا كنيد تا در سيستمديديد روشن شويد آن ر را يك رفتاري بهتر از خودتان راگ

شتاب در . درجات دارددر روز قيامت به اندازه شتابش در تغيير . تغيير بميرد اجر مهاجر و مجاهد در راه خدا را دارد

يكي . كندمثال يكي سالي يك بار تغيير مي. شوداي كه در او تغييرات ثبت ميغيير يعني سرعت هاي لحظه به لحظهت

تغيير ايجاد . اين سرعت را به لحظه برسان. كنديكي روز به روز تغيير مي. كندمتر يكي دو هفته يك بار تغيير ميك
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. خدا به انسان امكانش را داده است! نه. كند نمي تواند نمي شوداحساس مي. بينيميرات را خيلي كم مياين تغي. كن

بنابراين از ويژگي هاي شيعه . هابيت مسدود كردن، حوزه تغييرات استيكي از مهمترين مشكالت اهل تسنن يا و

درباره اين . بد استاينطوري خيلي . نشود كه ما خلقا و باورا و رفتارا مثل اهل تسنن بشويم. بالعكس اين است 

 .ويمگها را كه بگويم، همين طوري مينهمي. هاي مختلفي وجود داردداستان تحليل

اين كه ماه محرم ماه تغيير ما باشد، ماه اين باشد كه ميل به تغيير و اصالح در ما تقويت بشود،  براي هللان شا ا

ايجاد  ياي جز نثار خون خودش براياد شد كه امام حسين هيچ چارهجمود آنقدر در جامعه اسالمي ز.  صلوات

ن ها سه تا محور اي. اي جز اين نديدندچارهشده بود كه اباعبد اهلل هيچ اين عدم تغيير آنقدر نهادينه . ندتغيير نديد

 ..احكام نماز جور خاصي شد. اقط شدبا تحريف سكه قران و ديگري نماز بود اسالم يعني مسجد، 

كسي بخواهد . يخوانند اما هيچ انعطافي در اين واجب الهي نيستنوبت  م 5شويم كه نماز را در مثال ما خوشحال مي

در مسجد در قرآن هم . انقدر كه انعطاف در شيعه هست در نماز تسنن نيست. دنماز مستحبي بخواند نمي شو

به طور واضح شما . يك قران خواندن اينجا را بخواهيد رو نمايي كنيد، همه تان محدور الدم ايد. اينطوري است

 .همه چيز در يك مدل خاص بسته شده است. خونتان مباح است

. توانست اين سه تا علم را با هم اصالح كند خون بوديتنها چيزي كه م. باشدعلم اسالم  اين بنا شد كه اين سه تا

 . دار خون بودو قوتقوي  اين معضل يتنها را ه چاره برا. ين قوت داشتببينيد چقدر ا

  .ان شا اهلل كه اهل بيت ما را به تغيير  صالح بشناسند و جز عبادي باشيم كه مدام به سمت تغيير و اصالح مي رويم

كنم توصيه مي. شوددر حج در صفات و اخالقش تثبيت ميهركسي : بروندبه حج توصيه به كساني كه مي خواهند 

ن صفت هم تثبيت م اگر بخواهد برود اصالح بشود هميآد. شودميبگذارد چون آنجا تثبيت  كنار صفات بدش را

اولين توصيه اين . اين خطرناك و اميدوار كننده است. انداند در صفاتشان تثبيت شدهاغلب افرادي كه رفته. شودمي

سعي كن صفات . شودهم در تو تثبيت مي... نديشي هم وتثبيت شود آزاد ا كه سعي كنيد حداقل صفت تغيير در شما

تثبيت . شودهايش برايش فراهم ميد آدم متفكر و متدبري باشد زمينهاين كه آدم دلش بخواه. بدت را حذف كني

ف يا ميل به حذ. حج در تثبيت صفات موثر است. اي پيدا مي كند براي تفكرود يعني آدم مثال متفكر ذخيرهشمي

 .كال حذفش را به دست بياوريد
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بعدي استطاعت بدني بعدش روحي . ترين سطحش مالي استما انواع استطاعت داريم، پاييننكته ديگر اين كه 

وم اين است كه سعي كنيد يه دتوص. بردباال آن دو تاي ديگر را اين عامل باال مي استطاعت روحش را ببرد. است

اگر در اين جمع كسي باشد كه واقعا ميل  .، آرزو و طلبرغبتاز اي است ت روحي كار كنيد ملقمهروي استطاع

و او به خاطر آن رغبتش بگويند كه نبا بخوان به او باشد و دعايش را بكند،  به حج داشته باشد و آرزويش را داشته

 .حتما استطاعت روحي را پيدا مي كند. بكند

اين . اش براي حج را در هر سال درست كند ولو اينكه به حج نرودكه استطاعت روحيوظيفه است بر هر انساني 

 . باعث شراكت در ثواب و معنويت حاجيان خواهد بود

اي گذاشته براي كساني خواهد سفره حج را ببندد سهميهمي آخر مراسم حج فكر كنيد آقايي آنجا هست كه وقتي 

 .مي فرستند برايشان. كه مي خواستند بيايند اما نشده

 . عكسشدهند و چه بسا بردارد آن سهميه را به او ميچه بسا كساني استطاعت روحي دارند دو تاي ديگر را ن

. اند، اين بوده كه بايد رغبت و دعايش باشدكردهم و هرسال دعاي توفيق حج مي يكي از داليلي كه اهل بيت مدا

  .خواهد آمداين استطاعت كه باشد ثمراتش براي فرد 

از اسرار حج به نظر چيز ن يمهمتر.بايد انجام دهد مثال اسرار حج را بداند را ارهانكته سوم اين كه فرد يك سري ك

د به صورت نظري فرد نسبت به اسما، تعدادش، و باي. تيعني مطالعه در حوزه توحيد اس. فهم توحيد ربوبي است

بايد يك دور . اطالع داشته باشدمنظر قران از ارتباطش با توحيد ذات و افعال و عبوديت معنايش، چرايي، عددش و 

آن . وال در حوزه توحيد باشديعني در چمدانش س. مطالعه كند. يا چند دور نگاه توحيدي به اين ماجرا داشته باشد

آنچه در كل زندگي انسان . شودشود و آنچه كه خوانده تثبيت ميش فعال ميااي توحيديرود گيرندهجا كه مي

آنجا تك تك مواقف . در اولويت نيست بعد اين چيز ديگر. است و عبوديت د فعال بشود، نگاه انسان به خداباي

 .داللت مي دهد اي كه از خداوند استانسان را به تنوع اسمي

 الجالل و االكرامذو : عرفات

 عزيز حميد: طواف

 هيچ كتاب توحيدي و متن توحيدي به اندازه حج. معركه توحيد استبراي انسان دهند، واقعا واقعا سيري به آدم مي

 . شود، توحيد تثبيت نمياگر اين را ندانيم. غني نيست براي توحيد انسان
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حج ظرفيتي . اشدو با آسايش ب آرامآدم بايد . ندتهس روند پيش پيش نگران فوت فرصت هاخيلي از زائريني كه مي

ها من خيلي چيز. بشودتواند قبل هم از بعد به او ملحق كند كه هم ميگاه انسان حسي را ذخيره ميدارد كه در ذخيره

لذا اصال . دهدسود مي پول گذاشتي بانك به تومانند اينكه ميداني . كنمفاده ميگاه دارم استآن ذخيرهرا نفهميدم، از 

 . نگراني ندارد

 . آيدخدا از اين سوء ظن خوشش نمي. استاين نگراني نشانه سوء ظن به خد

هاي باوري شويد، مظاهر فسادطور كه وارد فضا مدينه و مكه مي جالبي حج اين است كه همينهم اينكه  بحث سوم

حتي از  ولي هرچه هست از فساد است. همه اش هم از ناحيه اهل تسنن نيست. و اخالقي زياد است و رفتاري

 . نبايد ذهن آدم را مشغول كند موضوعات  ايناما .. مثال در نظافت وجسمانيت آنها معلوم است 

 (ايشان نيامدهدقايق انتهايي صحبت  )

 ساعت دوم

 :عباررت است از ركن اصليچهار 

 نزاهت و برائت از غير: تسبيح 

 حسنميل و رغبت به . كمال گرايي: تحميد

 نفي وجود از غير و اثبات صرفا براي خدا: تهليل

 ميل به بي نهايت: تكبير

 .همه چيز تجلي ربوبي است

 . وجود و هست، صرفا خداست

 .ما يك عدم مطلق داريم يك عدم اعتباري

 ... .ال اله اال انت.... ال اله اال اهلل.... ال اله اال هو 

 .مكه من خدا نيستم از خدا جدا نيستبه اين معني . بينيم و هستيمهايي از ربوبيت را ميما جلوه
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كه ابن . از جمله ناقالن حضرت زهرا سالم اهلل عليهاست. روايت داريم از امير المومنين كه ناقالنش بسيار زيادند

 .طاووس هم آن را نقل كرده است

 ها ورب الكعبه:... استقبل ركن اليماني و هوي يقول: مي فرمايد

 .... سيقي متن امير المومنين رب الكعبه استمو

ثم قال ها و رب . ها و رب الكعبه حتي مر باركان االربعه و هو يقول ها و رب الكعبه: ثم جاز الي الحجر االسود

 : ها و رب المشاعرها و رب هذه الحرمات سمعت رسول اهلل يقول هذا الحديث. االركان كلها

بايد در فضاي ملكوتي توسط انسان كامل برخي احاديث .. طواف گناهان ريخته شدوقتي كه قلب ها آماده شد و در 

بفرستيد  اپيشاين را پيش. داش را باز كنيسفره يدرسيدها ها را ثبت كنيد وقتي به اين مكاناين. القا شود و معنا شود

ايم مسجد الحرام اين موقعيت برنم يك موقعي رفتم كخدايا قصد مي. رويدميبه طوافش اي كه داريد براي كعبه

 :اين روايت را بگويم كه كانه امير المومنين ايستاده و مي خواندپيش آمد 

الذي احدثكم به انه مكتوب في زبور داود في تورات موسي و انجيل عيسي و قرآن محمد ص و علي جميع انبيا و و  

اله اال اهلل في علمه منتها رضاه ال اله اله اهلل بعد علمه المرسلين و علي الف كتاب نزل من الف نبي انه قال من قال ال 

 منتها رضاه ال اله االل اهلل مع علمه منتها رضا اهلل اكبر في علمه منتها رضا اهلل كبر

 الحمد هلل

 سبحان اهلل في علمه منتها رضا 

 و الحمد هلل من جميع محامده من جميع نعمائه

 اهلل اكبر

 ...محشور خواهد شدبا امت واحده توحيدي  ند،بخوا صد بار در عمرش عا راگفتند هر كس اين د

 .(ثبت نشده است يتمامبه مطالب ساعت دوم )
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 51/8/39 ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (جلسه چهارم)جن سوره مبارهک           

 

 توليد سوال، نياز ، طلب: پس زمينه هاي سوره (/ شان نزول)فضاي كلي سوره

 ملك سليمان/ابليس، ارتباط با انبياء: سابقه تاريخي موجوديت جن 

 حاكميت ايمان، حب، محبت خدا: د شده توسط رسول در جامعهوضعيت ايجا

 .رفتبه سمت شكوفايي با بعثت رسول خاتم همه ابعاد انسان شكوفا شد يا 

مشاهده تغيراتي كه در : علت مواجهه . مواجه شدن با رسولي از رسوالن الهي: موجوديت جن در زمان رسول خاتم

 .به صورت قومي و دسته جمعي حركت كردند)آسمان و زمين 

 ويژگيهاي نبوت در خاتميت/ ويژگيهاي رسول خاتم به نسبت ساير انبياء

 .در صورتي كه در سور ديگر از آن استفاده شده است. طور مطلق ناديده گرفته شده است توان جن در اين سوره به

 .در كربال هم گروهي از جن مي خواستند به كمك امام بيايند اما چه دليلي وجود دارد كه از آن استفاده نشده است

 .سير رشد انسان تنظيم رفتارهاست

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

 .ضابته و قوانين است/رفتار منظور حاكميت قانون، نظم

وقتي رفتارهاي خوب درون فرد تكرار شد نهادينه مي شود و تبديل خلق مي شود و اينجا اصالح اخالق خيلي مهم 

به سوي كمال  اسست و در اينجا علم خيلي مهم است زيرا بايد خلقيات را بشناسد و كجيات آن را برطرف كند و

 سوق دهد

 .هر چقدر يك جامعه اي قانون گرا تر بشود رفتارش ضابطه مند مي شود

 .برود اخالق اصالح مي شود( علم به حقايق)هر چقدر يك جامعه اي به سمت علم

بر  در ايجاد علم و عدل هم سرعت ايجادش باال است و از پايين به باال نيست و راه ميان:  ودّ/حبّ/ذكر/دعا/معنويت

 . است
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 ظلوم و جهول بودن انسان به اين معني است كه مي توان برايش قانون گذاشت و ضابطه تعريف كرد

 محورهاي قل در سوره

 فهميدن مسير و غايت / وحي :  قل اول 

 حوزه فهم انس    حوزه فهم جن: موضوع سوره

 ين جن و انس بيان شده استو وجه مشترك ب. روي هر دو موضوع سوره است( دوم تا پنجم)چهار قل بعدي

جن هدايت را به عنوان رَشد مي شناسند و راه را طريق مي شناسند و هر واژه اي كه به كار بردند در حوزه فهمشان 

 .است كه البته پايين هم نيست

 جامع هستي: ، حيوان، نبات ، جماد  انسملك ، جن ، : هستي

 .جامع هستي است انسان در هستي بخشي از خودش را مطالعه مي كند و

 .بحث جن وقتي مطرح مي شود كارگاه آموزشي است براي انسان براي اينكه اعتقاداتش يك سطح باالتر بيايد

اگر انسان بپذيرد كه جامعيت موجودات هستي در آن است بايستي بتواند قدرت فهم جن را هم در خود شكوفا و 

 جاري كند

 .مراتب باالتر قرار مي گيرد اگر انسان در مراحل رشد اوليه باشد جن در

 . موجود وجودش صاحب هر كمالي است

 .جن هدايت را با غايتش مي بيند

 .قيمت آدمها در باورهايشان است

 اين كه انسان براي باورهايش حس ملكيت كند و انحصار بكند كه اين باور را داشته باشد خيلي خوب است

ايجاد مي كند مثل اين كه يك كسي بينا است و يك كسي نابينا است موضوع باورها در زندگي انسان خيلي تمايز 

 هر كدام از اين باورها يك نگرش است و يك قدرت است

 .رسول خاتم يك قدرت ورا طبيعي در انسان ايجاد كرد و پشت پا زد به همه چيزهايي كه مقابل اين بود

 .انسان را بكشد به جايي كه منفعت مالي هم ندارد قدرت باور آن قدر اثر و دوام دارد كه يك پيغام حج مي تواند
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هميشه موجود . انسان مي تواند خودش را با باورهاي جن مقايسه كند: در سوره باور را مطرح كرده، باور مقايسه اي

جن براي انسان پيچيده بوده و دوست داشته كه پناه ببرد به او در حل مشكالت يعني او را يك موجود فرازماني، 

 .كاني مي شناسد كه حتي حاضر به خدمت به اوستفرام

رويكرد پيامبر به جن به صورت بي رغبتانه است و توصيه شان براي ديگران هم بي رغبتانه است و به جاي ان 

 .اعتقاداتي بيان كرده است كه به آن مراجعه كنند

هاي سوره قرار بگيرد دليلش اين است توصيه اين است كه انسان به جاي استفاده از قواي جن، در راستاي فرامين قل 

 كه در اين سوره به صورت تلويحي پناه بردن به جن مذموم شناخته شده است

 .در رويكرد رسول گرامي به جن يك بي ميلي و بي رغبتي در آيات است

باور و عمل به در هيچ جايي از آيات قرآن ديده نشده كه پيامبر از قوه جن استفاده كرده باشد ولي در عمل از قوه 

سوق دادن انسان به سوي باورها يك نيرويي در انسان ايجاد مي كند كه اساسا احتياجي به . شدت استفاده كرده است

 .اين باورها ندارد

قدرت عبوديت در عالم هم تاثير مي گذارد و . انسان يك قدرت باوري دارد كه اين قدرت خاص است در ملكوت

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

 .باور به توحيد مي تواند جايگزين مثبتي باشد بر باورهاي ديگر

تاكيد بر باورهايي كه در حوزه انساني به صورت ويژه فهم مي شوند و او را از ساير : پيام و ره آورد سوره جن 

 .موجودات متمايز مي كنند

 .بگيرد كه حتي در ملك هم شكل نمي گيردباورهايي از جنس توحيد مي تواند در انسان شكل 

 قيمت انسان اين است كه حاضر است كه فدا بشود اما باورش حفظ بشود 

 .هستي هزينه سنگيني در كربال داد به خاطر اينكه قيمت باورها مشخص شود

ه سوي در مكتب اهل بيت دعا وظيفه اش نهادينه كردن و سازمان دهي كردن باورها است با سوق دادن درست ب

 .نيازها و اين گونه است كه ابزار انسان دعا مي شود و اين مي شود وجه تمايز اسالم پيامبر با ساير پيامبران

 .ملك معادل اسم اهلل است يعني مثل جن جسميت و موجوديت ندارد

 در زيارت عاشورا در اليه باور است كه كشتن ولي خدا را حمد مي كنيم
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 .عت انس مي گيرد اما ساير موجودات اين گونه نيستندخصوصيت انسان است كه به سر 

 .جن رغبت به جاي شلوغ و جمع ندارد

 .اغلب مواردي كه جن وارد زندگي انسان شده است، پاي انسان در ميان بوده است

خيلي . سيستم وسوسه ابليس نظام سازانه است يعني جريان ايجاد مي كند و به صورت موردي عمل نمي كند

 ل مي كند مثل ثقيفه اقتصادي عم

ابليس كال در قرآن در حوزه جريان سازانه وارد مي شود و هر جا در سوره اي كلمه ابليس داشتيم دنبال جريان 

 باشيم

 .شيطان عام است و ابليس خاص است. شيطان با ابليس فرق مي كند

 يندشيطان از شطنه گرفته شده، هر عامل القائي منحرف كننده از حق را شيطان مي گو

 .يكي از بحث هاي مهم دعا در تشيع تكيه بر اسباب است به عالوه حذف آن است

 .دعا بايستي اسباب را به نحو احسن و عابدانه و بر اساس يك عبوديت تام واردش بشود و به خدمت بگيرد

ست كه همان خدايي كه حاكميت مطلق دارد ابزار عبوديت اين ا. دعا حاكميت مطلق اراده خدا در هستي است

 .انسان به اسباب تكيه كند يعني اذن پيدا كردم

در عالم دو سيستم مي تواند جاري باشد موسوي و خضري، . هر مقداري كه انسان عبد تر  در گيرو دار اسباب است 

 .مكتب اهل بيت موسوي است زيرا در گيرو دار اسباب بيشتر است

 .اق بارها افتاده يك بارش را براي ما گزارش كرده اندخود آيه نشان مي دهد كه ممكن است اين اتف: آيه اول

 .اولين بحثي كه براي جن اهميت داشته قرآن بوده

 .به بعد مربوط به وجه تعجب جن است 2ظاهرا از آيات 

 عجََبًا است قُرْءَانًا سمَِعْنَا إِنَّا فَقَالُواْ به بعد آمده در واقع ادامه ِّ 1همه آياتي كه از آيه 

 .ضالبت  و هم نتيجه ضاللت مي پردازد/غيّ است و به انحراف دروني رشد مقابل

رشد دست يابي به حقيقت است چون مقابل غي است وقتي ساختار دروني سالم است و مي تواند حقايق را درك 

 كند بهش مي گويند كه رشد دارد
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 ر و الصالحجاهاي مختلفي بحث رشد آمده و آقاي مصطفوي رشد را مي گويند اهتداء انا الخي

 .اين رشد مثل نور است يا هست يا نيست

 .ماهيت رشد ماهيت ايمان به پروردگار است

 .الرُّشْد يعني رشد را غايت گرفتند إِلىَ در آيه دو از دو واژه استفاده كردند يهَْدِى

 مي كمندمرحله به مرحله بلوغ داريم و وقتي فرد از بلوغ به بلوغ مي رود يك مرتبه اي از رشد را درك 

 .رشد مراتب دارد و بلوغ مراحل دارد

 .ولي است/ صاحب/بحث نگاه توحيدي نفي ولد

 .سفه به معني اختالل در عقالنيت است يا مقابل حلم و عقل است

از فقدان عقل تا عقل آسيب هاي مختلفي وجود دارد كه يكي از آنها . اختالل در عقالنيت طيف پيدا مي كند

ي است كه اگر عقل نباشد تبديل به عصابيت و خشونت مي شود و مقابل حلم و عقل سفاهت و در مرحله خروج

 .است

 .كار ابليس فقط القاء است و بيشتر از اين هم از خدا نخواسته است

 .القاء يعني يك القائي كه طرف خودش خودش را در زحمت بيندازد

قع كاركرد وسوسه هم همين است و انسان هر هميشه ابليس خودش را بري مي كند از يك جهت القاء مي كند در وا

 .اتفاقات بعد از القاء كار خود انسان است. بالئي كه سرش مي آيد خودش مي كند

 .سفيه يعني سيستم بردباري ندارد نمي تواند بسنجد و درست عمل كند

 .اعتقادات و باورها در فيزيك بدن اثر دارد

اهيت حيواني انسان درست است و اگر روي اين انسان ايمان نصب مطالبي كه روانشناسان غربي گفتند در مورد م

 شود فرق مي كند

. اولين گناهي كه ابليس مرتكب شد كبر بود، دومين كذب بود و گناه بعدي ظلم بود و ريشه تعددي كبر بود

 .بالفاصله وقتي تكبر مي گيرد دروغ مي گويد
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به خاطر همين . وصيت ابليس بعد از كبر دروغ گويي استآيات ابليس را اگر در قرآن جمع آوري كنيم اولين خص

 .اولين خصوصيتي كه انسان را مشابه ابليس مي كند كبر است و دومين دروغ است

 تخطي از امر و نهي= ظلم ابليس 

آدم هر خطائي كه انجام مي دهد دليل اوليه اش . كبر يعني تواضع نداشتن، خودش براي خودش يك مني قائل است

 .من كه وسط مي آيد مثل اين است كه وجود آدم نجس مي شود. كه براي خود يك مني قائل مي شود اين است

 .اون چيزي كه انسان را نجس مي كند يك چيزي به نام من است كه همان كبر است و خالف تواضع است

 .عجب هاي جن عجب هاي عظمتي است

را متكامل كنيم و هر زاويه ديدي كه اصالح شود  ما مي توانيم نسبت به باورهاي توحيدي زاويه هاي ديدمان

 .باالترين تغيير را در اخالق و رفتار خواهد داشت

 اگر ما ساالنه دستگاه مختصات اخالق و رفتار تغيير نكند يعني احتياج به رويكرد جديد نسبت به توحيد داريم

 .تسبيح ما بايد به سمت حمد برود

 . نماز محل قرائت قرآن است

 قرائت قرآن در نماز صدبرابر است: عليه السالمينامام حس

 .اولين تغييري كه در رفتن به حج بايد اتفاق بيفتد اين است كه نگاهش به خدا عوض شود

 ما بايد روي توحيد به صورت ويژه سرمايه گذاري كنيم

با امور ثابت نكردن، به  و تحقق انفصال از او، يعني خودش را همراه(  حقايق ثابت هستي)انحراب از امر ثابت: شطط

 امور غير ثابت اتكا كردن، امور ثابت در زندگي اش جاري نبودن

 (قضيه جزئي است) هركس شطط است حتما سفيه است و برعكس

 .يكي از عوامل شطط گويي سفيه بودن است

 جدا شدن به معني هم راستا نشدن، همراه نشدن

 .احتمال مي رودكسي كه سفيه باشد حتما شطط است ولي برعكس آن 
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 .كسي كه سفيه است به طور ثابت در راستاي امور ثابت قرار نمي گيرد

 ثابت/ سفاهت مقابل امر

 .وقتي موضوع علت محمول باشد حصر مي آورد

 شَطَطًا اللَّهِ عَلىَ سَفِيهُنَا يكي از مشكالت ما اين است كه آيا همه چيز را قرآن و رسول گفته اند؟ يَقُولُ

 .هاي گزاره نويسي پيدا كردن كلمات در سور ديگر استيكي از راه 

 .ظن به معني گمان است ولي به معني علم است

 .يه معرفتي وقتي كه به حد علم و يقين نرسيده باشد ظن مي گويند

 خدا اگر بخواهد يقينيات دروني ما را بيان كند با واژه ظن بيان مي كند 

 .نيم و دليل اينجا به خاطر همراهي ظن با انا استخيلي وقتها بايستي ظن را مي داند معني ك

 .ظن علمي است مادامي كه هنوز به منطقه يقين بار نيافته است

 .علمي كه به عمل منجر نشده ظن است

 .خداوند به علم مستدل يقين نمي گويد، علمي كه منجر به عمل مي شود و عين عمل مي شود يقين مي گويد

 .ت موضوعش خيلي مهم است منجر به ترك گناه مي شودظن در مورد قيامت، چون قيام

 .ظن به قيامت داشتن هم فرد را شهيد مي كند

 .در قرآن خدا براي ظنيات اعتبار قائل شده است

 .علم در جايگاه ربوبي مصادف با وجود است

 .در ساحت ربوبي علم عمدتا در ساحت شهود گفته مي شود

 .رفته كه حيثيت هاي مختلف داردواژه به كار  22در مورد علم در قرآن 

 .در قرآن خدا يك شان خاصي براي علم قائل است

 .نكند علم نيست( تحقق)هرچه كه توليد اراده. اگر علم علم است بايستي اراده كند
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 .وجه تعجب جن اين است كه مگر مي شود به خدا دروغ بست

 .ماهيت شطط به خاطر كذب است

 .چون بايد ظرف علم صدق و كذب را پيدا كنيم. ل پنجم استسا7باز شدن مفهوم كذب مربوط به 

 .مفهوم حق را بفهمي، و مفهوم انطباق آن با حق را بفهمي صدق مي شود

 .هركس به اندازه بر مدار حق نبودن كذب دارد

 .واژه مي شود و اين به خاطر پيچيدگي انسان است 11شطط در ساحت انسان 
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 51/8/39استاد اخوت       ختم مفهمومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (پنجمجلسه )    جن  سوره مبارهک          

 

 صلواتكه بهترين روز عمرمان را تجربه كنيم ينا يبرا

 صلواتباشيم  داشتهم بر قلبمان نازل شود و ما ظرفيت آن را اهلل بهترين معارف عالشابراي اينكه ان

به او  آيد همبيشتر از آنچه به ذهنش مي در جلسه شركت كرده به آن برسد و اينكه هركه قصد خيري دارد و يبرا

 صلوات بدهند

قبل از شروع موضوعاتي كه به ذهنم . كنيميبه بعد را مرور م 7و  6آيات . احتماال امروز جلسه آخر سوره جن است

تواند آن را در نظر بگيرد و در تتمه اش ميهركس متناسب با سليقه. نويسمرسد را براي جمع بندي سوره ميمي

اش حرف بزنيم اينها نيست كه بخواهيم درباره اين موضوعات اينطور. ارزيابي كندرا  توجه كند و نتايجبه آن بحث 

-هاي مباحث سوره ارائه مياين موضوعات به عنوان سر نخ. وضوعات از اين سوره قابل برداشت استيعني اين م

  .شود

 : موضوعات

كه سوره ماهيتش و  علم استظن همان . خود علم و بيان يك مدل علم كه همراه با واژه ظن است: علم -1

ات هبتمايزات و تشا. ري هم داشته باشدممكن است فروعات ديگ. كندرا بيان مي اشچگونگي شكل گيري

شايد شعب مختلفي هم داشته باشد مثال نسبت ابزار و حقايق در علم و  هدارد كعلم انس و جن را بيان مي

 ... قس علي هذا

آن و نقش آن در خلقت و و آگاه سازي از وجود جن و چراييآگاه شدن  : چرايي آگاه سازي از وجود جن -2

 . زندگي انسان

ان در اين سوره تواين هم يكي از مباحثي است كه مي كه. در كنترل القائات منفي( نبوت)نقش خاتميت  -3

 . توان فهميداش را تا حدودي ميكه چرايي و نيز چگونگي. پيگيري كرد

چون سبك زندگي رويكردهاي . زندگي و سبك زندگي با رويكرد مسئله پناه هايتاثير خاتميت در روش -4

 . اش از موضوعات اين سوره استرويكرد پناه و استعاذه. مختلفي دارد

 . چرايي و چگونگي ارتباط انسان با غيب -5
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ناس و تتمه سوره شود اين موضوع مي. به همراه چرايي و چگونگي آن هايي مثل استعاذه و پناه بردن بحث -6

 .اين سوره زوج سوره شده است ازين جهت بافلق كه

 (براي تكميل مباحث سوره نوح. )شده است در سوره نوح گفته از آن ترين باورهاي زندگي كه بخشيمهم -7

 (در انس و جن. )ات علمي كه منظور علم هدايت استتمايزات و تشابهات موضوع -8

  . ايمهدر طول مطالعه سوره هر كدام را يك سري زد. شمرديمفقط بر . قصدمان كار بر روي اين موضوعات نيست

 . كنيمحاال سوره را مروري مي

 

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

 (1)قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً 

 . بودند اين گروه جن در جستجوي هدايت

 (2)يَهْدي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً 

ن را به سرعت متوجه بودند كه اعجاز قرآ از مخلوقات ند و در واقع جز آن افرادي اين ها پيامبر را با قرآن شناخت

 : فهميدند و مضاميني در آنها فعال شد. مبر خالف ما كه خيلي ممكن است طول بكشد تا اعجاز قران را بفهمي. شدند

 (3)جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَ ال وَلَداً   وَ أَنَّهُ تَعالى

 توحيد است و مباحث يگانگي خداوند و شرك نورزيدن به اوبخش اول حرفهايشان مربوط به 

 (4)وَ أَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفيهُنا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً 

 (5)أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِباً وَ 

 (6)وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً 

گيري هاي گي آن و موضعشود به ارتباط انسان با خدا و چگونمت دوم درباره توحيد افعالي است كه مربوط ميقس

پناه بردن  گروهي به به گروه ديگر پناهنده بشوند به جاي به اينكه شود مي كه اين منجر نابحق او و ضعف توحيدش

 . خدا به
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 (7)وَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً 

-را مفسران گفتههر دو . اندعث قيامت هم برخي از مفسران گفتهب .موضوع بعدي مربوط به بعث است البته بعث انبياء

ويند درباره گوقتي هم كه راجع به قيامت مي. ندكنا رسالت انبيا را با بعث مطرح ميهاين. تر استاولي درست. اند

 .دهدكنند كه بعثتي رخ نمياينها اعتراضشان به اين است كه چرا بعضي فكر مي. است زنده شدن مردگان

 (8)وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَديداً وَ شُهُباً 

 . شودمربوط به وحي و القائات عيني مي بعث انبيا. زير مجموعه بحث قبل باشد تواندآيه مياين 

 (9)يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً وَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ 

 (11)وَ أَنَّا ال نَدْري أَ شَرٌّ أُريدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً 

. شود نفع و ضررشندگي انسان است و موضوع خير و شر آن كه مييكي از موضوعات مهم ديگر بحث نحوه ز

كند يعني وقتي كه فرد ضرر را انتخاب مي. دشورار بگيرد به خير و شر بيان ميق وقتي كه نفع و ضرر در مقام انتخاب

نيان مهم شد، اين كه براي ج مهم بعدي  موضوع. همينطور خير نيز.. ضرر است وقتي كه انتخاب شودشر همان . شر

 .ا خيرها افتاده برايشان شر است يدانيم اين اتفاقي كه براي اينگويند ما نميمي.  موضوع بود

 . اراده خدا هم مطرح استالبته در آيه 

 منظور وقتي است كه نفع النفع رَشداً: رَشَداً

 . تواند اين موضوع را تحليل كندجن نمي

البته . تواند تحليل كندگذارد يا منفي را نميبرايندش در انسان تاثير مثبت مي دايت شديماين كه وحي آمد و ما ه

به نتيجه خير يا نفع النفع برسند كه اين عالمت سوال د انفقط خواسته. اندحرفشان بحث نكردهاده خدا را ابتداي ار

 .يندش براي انسان مثبت است يا شردانيم اين اتفاق برآنمي. ستا

 .شود خيرمصدر مي: آيدمعنا مي رآن وقت خير اختيار عاقالنه د: شدتواند باال آن عهد مي: الخير في ما وقع

اگر . در صورتي كه موجبات هدايت شما را فراهم كند ؟گوييددر چه صورتي مي..گوييد خيرخوبي ميبه مطلق 

در واقع . كندمتي كه موجبات هدايت را فراهم مينعمت يا نق. خوبي موجبات هدايت را فراهم كند، خوبي است

 .ري استچون خير اختياكنيد، كه همان هدايت است در آن خير را مستتر ميداريد اينجا 



41 
 

ها اين.هستنداند يعني موجب هدايت مردم اَخيار آدم هاي خير. الم خير استمثال اين ع.  خير امر وجودي است

كنيد -حاال يك وقتي به انتهاي آن نگاه مي. اي خير، هدايت و نفع و اختيار وجود داردتهانبه هر حال در . اَخيارند

گي بست. كنيد كه اختيار استيك وقت به اولش نگاه مي. است نفعكه  كنيدگوييد خير يا به وسط آن نگاه ميمي

 .دارد كه از چه منظري به آن نگاه كنيد

ز انحراف صادر وقتي كسي از ذاتش به ج. شر نيز به همين صورت. هههم خير به صورت مصدر آمده هم صفت مشب

. رودنميموجود هيچ انتظار خيري ن از آ. شود شر دواب كه همان شيطان استمي. شر گويندنشود، به وجودش مي

هست كه آن را  يك مقام ضرر هم . ها را بگويد اما مقامش مقام انتخاب استتواند همه اين اليهحاال سوره فلق مي

خواهم گويد ميگويند اين غذا سمي است ميكند مثال ميفرد اين را به ضرر خودش انتخاب مي. كندمطرح مي

 . دهددر اين حالت فرد به ضرر خودش رضايت مي. شر استاينها . توانم نخورممي دانم اما نمي..بخورم

م اختيار خود را آدمي كه طفل است مقا. كنندطيف پيدا مي بر اساس آخر كارشان كه خير يا شر است ها آدم

بيشتر ناظر به آن : "شر اريد بمن في االرض أ"حاال اين . او طفل است..گويد من همينم كه هستممي. كندواگذار مي

 -1: دارد مرحله سه. مي رود كند و زير بار آنكند كه فرد رو به آن ميمنتها اين را با ضرري مطرح مي. ر استضر

اش ماهيتكه . بهتر و بدتر را بفهمد -2بدهد  را ترجيح را انتخاب كند و آنتواند خيري اينكه بفهمد مي: گزينش

يعني تاثير اختيار نفع  شود هدايتگذارد اين ميانتخاب كرد در خودش تاثيري ميرا ع فرد وقتي نف-3. شود نفعمي

 دهدا اينكه ترجيح ميشر يعني طرف قدرت ترجيح ندارد يعني ساختار ترجيح ندارد ي. گويند هدايتبه آن  مي كه

 . كنداما خالف آن عمل مي

 .اللتشود ضبا اين شر پذيرفته شد، محصولش ميوقتي كه اين اختيار 

 نتيجه موجوديت اختيار

نفعي است كه منجر به : رَشَدا+ :  + +

 شودهدايت مي

 ضاللت/ شر:  - - -

 . رَشَد است: نفع النفع
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ها نفع در همه اين رشد. داشتشناسي رشد بر اساس اين سورهتوان يك معناكه مي آمدهمرتبه  4رشد در اين سوره 

. 2شود مثل آيه كه باز همان هدايت معنا مي 14يه و همينطور آ 2آيه  از همان اول سوره. وهدايت مشترك است

اگر در اين سوره رشد را نفع به عالوه هدايت بگيريم، همه آيات را منتها . يك جاي ديگر به معناي مقابل ضرر است

 .پوشش مي دهد 

رشد معنايش . اگر به مقدماتش هم نگاه شود به محصولش بيشتر نظر دارند، تا به مقدماتش. رشد ناظر به غايت است

 . يند رسيدن به رشد هدايت استفرآ. هدايت مسير و فرآيند است. حالت محصول است

رسد رشد دايت وقتي به نتيجه مييند هيعني فرآ. شودافتد و رشد حاصل ميهدايت اتفاق مي: اوت هدايت و رشدتف

 . هدايت: سير رشد. گيردنام مي

براي همين  .تواند به انسان خير برساندضرر يا نفع مي. كندم  هدايت رشد را معنا مينگاه كني در التحقيق را هم اگر

مثال حسادت ضرر است اما اگر اثر نكند در فرد محسود و نعمت را زائل نكند، شر . دانيمخدا را نافع و ضار مي

 . شودهست اما ضرر حتما به شر منجر نمير شر حتما ضر. نيست

در  اگر ضرر را. بينداگر متوجه نباشد فقط ضرر مي. شوداختيار قرار ندهد، برايش خير مي محسود آن را در مقاماگر 

  .شودبرايش شر مي ،زندگي اش وارد كند

 . بوده است (ع)المومنينترين فرد مثال امير كه نفع برنده در حالي. ايم-تر نداشتهاز اهل بيت محسود

اما تازه  در آن وجود داردچون نفع . آوردآورد اما اينجا مقابل رشد مقابل ميسور ديگر ضرر را در مقابل نفع مير د

محبت اهل بيت . شوداين هيچ وقت به گمراهي آلوده نمي. گوينديت نفع را رشد ميتثب نفع در آن تثبيت شده لذا

 . شودرد يعني هيچ وقت به گمراهي منجر نميست كه هيچ ضرري ندانفعي ا

 . شودنفع طبق مقصد است كه سنجيده مي

خيلي از مباحث ممكن است اين . ي زندگي و در اصول دين ، بحث نفع و ضرر استهارتهاترين بحث در مايپايه

ويد بايد بر. ..و فالن كرديم فالنمثال ما فالن جاي دنيا زندگي مي .اندازدو شما را گير ب طرف و آن طرف بشود

دهد نفعي را كه تشخيص مي گويند هر كس در هر مسلك و ديني،ازين رو  مي. سراغ نفع و ضرر در آن شرايط

-االن هدايت نشده تا اگر هر كدام از مااين يعني .كنداختيار كند و مقابله با ضرر كند، تقوي و خود كنترلي پيدا مي

  .ايمم عمل نكردهايايم به نفعي كه تشخيص مي داده
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اي ترين كنند، اما به اين كه يكي از پايهاند و خيلي كارها ميكنند خيلي جلو رفتهاغلب در شروع هدايت گير مي

 . كنندكارهاست، عمل نمي

 . شودورت انتخاب درست، به شر منجر نميضرر در ص. در سوره فلق به پيامبر ضرر رسيد اما شري به او نرسيد

يك . اي داردكنيد يك محدوده معنايياي را كه بررسي مين اين طوري است كه هر واژهها در قرآواژه :نكته

هاي مختلف آن اژگان اين طوري است كه براي قسمتدر بعضي و. قسمت مقدمات، لوازم و آثار و نتايجي دارد

ها كه يكي ازآن)اجتمعا افترقاه واژه منتها اذا يعني ممكن است تبديل شود به س وضع شده استهاي مختلفي واژه

كنند مانند واژه شان را با يك واژه معرفي ميحالتواژگان هستند كه پيوسته هر سه برخي . (اش هم هستندآمد باقي

 . دو تاي ديگر راو هم د نداررا هم مقدمات  اين واژگان واقعر د نور يا ذكر

 .اند نوعا دست ساز هافتنه اما ز استعداد به بلوغ، ابتالئات استد رسيدن انسان انيفرآ

 (11)وَ أَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَ مِنَّا دُونَ ذلِكَ كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً 

/ . يندهمگرا نيستند واگرا/ متصل نيستند و انقطاع دارند از بن تا نتيجه /هايي كه از هم شكاف دارندراه: طرائق قددا

 .قدد شدن طرائق مهم است. اصلي صالح بودن استمبناي گرايي مبنا دارد و اين وا

براي همين هم  .ف نداردرويكرد جنيان صفر و يك است و طي. نه در خود راه در تشخيص راه التقات وجود دارد و

تواند چون اين وضوح دارد و مي. گفتاگر نبود خير ميگويد، گويد آن سمتش را رشد ميوقتي در آيه شر مي

. س كندتواند مبناهايي كه حاكم بر طرائق قددا هست را لمس كند و حصالح تشخيص دهد، ميصالح را از غير 

بعات و شود از تمي.  اين است هايكي از آن. الف اراده خدا هم عمل كردشود بر خطرائق قددا اين است كه مي

ورت واضح اما به نوعي در طرائق اين دو تا نه به ص. اكم بر طرائق قددشود مبناي حاين دو تا مي. گريخت آثار عمل

 . قدد انساني هم هست

خدا شريك قائل  يت كه انسان براشرك علمي همين اس ..به صورت شرك عملي منتها ظهور شرك استاين ها 

نجام شود كه بر خالف اراده خداست اما عملي اين است كه كاري در عالم ا ود، همين كه ذات خدا دوئيتي دارد،ش

  .گردن نگرفت آن را اش كرد واشود مخفيگيرد كه ميعالم كاري صورت مي دريك جايي مثال 

 : است  زير بعدي آيه. ها گرفتشود بر اينها را ميامهات راه
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 (12)وَ أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَ لَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً 

 دهند، آيه به اراده خداست يا به خالف اراده اوست؟ار خطا انجام ميك كساني كه در عالم دچار انحراف يا: سوال

تعلق گرفته كه به اين اراده خدا . انسان داراي اختيار است اين بوده كه اوند ساختاري آفريده كه مشيتيش در آندخ

كار را هم با مرگ انسان انجام البته اين .. تواند اين نظام را از انسان، سلب كندخدا مي. نظام اختيار داشته باشد انسان

 . اش حيات و هدايت استن اختيار يا عدم اعتبار آن، معنيبنابراين اين خيلي مهم است كه اعتبار كرد. دهدمي

 . گوييم گزينش شرولي به آن مي. اختيار مثبت است. گوييم شربه اختيار بد مي

 . روشن نيست براي آنها نا واضح نيست نياز به تحليل داريم و فضا برايمارها كه ما ندر جن آن قد

 .در ميان ما افراد صالح و غير صالح وجود دارند 11:معناي آيه 

 . چيزي در معناي مسلمون است./سازگاري دارند در نسبت به پروردگار كساني كه:صالح 

 .يعني شكاف در ما وجود دارداين 

م خدا را توانييعني نمي. غالب شويم توانيم بر اراده خدا در زمينا يقين يا علم داريم كه هرگز نميم: 12معناي آيه 

 .توانيم از پنجه قدرت او فرار كنيم و بگريزيمدر زمين عاجز كنيم و نمي

 . هر جايي كه خليفه بودن خدا در زمين مصداق دارد اين آيه هم در آن مصداق دارد

ن يك يعني بي)دارد  وجود و اشتباهي كه در اين بحث سان سر ناديده گرفتن اراده خداستاشتباهات انعلت همه 

رو  كند و ازين كه به اذن خداست گير مي اين است كه بين اراده خدا و نظام اختيار خود( افتدتضادي گير مي

 . آمداشاعره و معتزله از اين قضيه در تبامك

وقتي بخواهيد وجه اشتراك يك اگر حاال . وحدت عبوديت بين انس و جن: باورهاي مشترك بين انس و جن

 بگيريد براي اين عبوديت چند محور دارد يكي از اين محورها توحيد، نبوت، سبك زندگي، آسيب شناسي است كه

تواند عبوديت خودش را اينكه انسان مي: كندستن اين محورها چه كمكي به ما ميدان. سوره باالتر آن را گفته است

شود كه خود  اين مي: شودصل اين كه اين كار را بكند چي مياست بگوييد ا ممكن. با عبوديت جن همراستا بكند

قات به خاطر اين فضاي عبوديت بسياري از خيلي او. كندايجاد گستردگي هدايت مي ،فضاي عبوديت در عالم

در دوره اين تسخير اين يك مدل تسخير است و ..كه شما نيروهاي عالم را هم راستا كنيد شود گوييخيرات نازل مي
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ه ما اگر بخواهيم اين موضوع مهمي است ك. نوع تسخيرش از نوع همراستا كردن عبوديت است. افتاد خاتميت اتفاق

گويد من بر قلبها آيد و ميعالم مثال احتياج دارد به اسلحه بعد كسي مي ماند كهدرباره آن صحبت بكنيم مثل اين مي

همراستا اينجا  (مانند امام زمان).نوع حاكميتش متفاوت است. ستتر ااي برانكنم كه از هر اسلحهحكومت مي

حتي پيامبر كاري با ها فقط قران را گوش دادند زمان پيامبر اين. كنداين داستانش خيلي فرق مي. دم استكردن مر

ارتباط پيامبر با جن با ارتباط همه انبيا با . همه كارها را خودشان كردند. ها دارد نداشتها به اين معنا كه با انساناين

را  هاي آشكار و پنهاناو  نيرو..مراستايي نيروهاي عالم استسبكش همين ه..كندسبكش فرق مي..كندميجن فرق 

 . كندهم راستا مي

كنيد و م راستا كردن دو نيرو استفاده مييك وقت از هو  كنيد ابزار براي همراستايي استفاده ميشما از يك وقتي 

 . كنيدهمگرايش مي

 . تأليف است ،واژه قرآني همراستايي

 . دهدشود همه را تحت تاثير قرار مياين است كه وقتي نيرويي اضافه ميقاعده كلي 

دانستيم تا اگر مي.)كرديمرا نميرسد، خب آن كار بد كنيم بالفاصله به ما مياگر ما ميدانستيم كه هر كار بدي مي

چون تبعات اعمال را جز ( زديمزنند آن را حرف را نميزنيم آنانا در گوش ما سيلي ميفالن حرف زشت را مي

 . كنيمميبا انجام يك عمل از تبعاتش فرار  كنيمفكر مي دانيم وعمل نمي

 

 (13)يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَال يَخافُ بَخْساً وَ ال رَهَقاً آمَنَّا بِهِ فَمَنْ   وَ أَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى

 . پسنددي پوشيده شدن به آنچه كه فرد نميغشيان يعن. آيدفرا گرفتن آن چيزي كه انسان از آن خوشش نمي: رهق

لق نقصان مط /.كم استچيزي كه خوب و خير است نيست، / .كم است،يعني چيزي كه حق است نيست: بخس

 .تواند فكر كند، چشم نداردمثال يك نفر نمي.. ت و كم استيعني شي وجودي نيس نقصان حق استنيست اما 

 . ها بخس استاين. است... د بيني، حقارت نفس وخرايمان به خدا مانع از كم بيني، 

 .اين ها رهق است. است... مردگي ودل ايمان به خدا مانع از افسردگي، 
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را دارد يعني همه  وقتي آدم خدا. غم و اندوه پيوسته استفسردگي، دل مردگي، ان به جن موجب اعوذ و پناه مرد

 .همه چيز.. و قدرتعلم، . چيز دارد

 . در سوره فلق و ناس باشد.. همه عوذ انسان بايد به رب فلق 

هفت تا عدد سعي صفا و مرده ) صلوات/ تكبير/ تهليل/ تحميد/ تسبيح/ استغفار/ استعاذه: هاستشعوب توحيد اين

 .(است

 . تركيبي استهمه مراحل قبل را در خودش دارد و  صلوات ثواب

 . همان طور كه باقي اش براي خداست استعاذه هم بايد به خدا باشد

-شما يا يك چيزي ازتان كم مي. با دو رويكرد رهق و بخس نگاه كردتوان هاي انسان و جن را ميهمه محروميت

شود شود مينفر مريض مي مثال يك. گيردتان قرار ميشود اين دو عامل ناخوشيچيزي بهتان اضافه ميشود يا 

اضافه شده ولي اين  شود كه اضافه شدن خوبي نيست مثال نجاست كه به اويا چيزي به او القا مي( كاستي)بخس

 . اضافه شدن ناخوشايند است

هايي را كه اجنه ما بايد اين) !به نوعي كسر شأن است گويد براي ماميدارد اين حقايق را از طريق جن اينكه خدا 

 .(كنند داشته باشيمابراز مي

در موضعيت اضطرار بايد سريع عمل كرد لذا ).آوردرا باال ميايمان ... و صلوات، توسلبراي بخس دو ركعت نماز، 

 .(بايد به اين موارد كه گفته شد سريعا رجوع كنيم

من فقط خدا  گويدمي... فرد فقط كمبودش خداست. اين خاصيت ايمان است. نگران اين دو نيستندال يخاف يعني 

 .تنها كمبود زندگي من خداست..خواهمرا مي

 (14)وَ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْقاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً 

يك تقسيم است، تقسيمي كه بر اساس . گويندتوزيع عادالنه را قسط مي. ا داردم معني مطلوبي در زندگي: قسط

در  .را در مقابل قاسط آورده شده است مسلمانيعني  انطباق باشد  اما اين جا آن را منفي و در مقابل تسليم آورده

 :گوييم كهتوضيح اين معنا اينطور مي

 عدول كننده به سوي حق : مقسط
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 ر برابر حقتسليم د: مسلمان

 نافرمان در برابر حق: قاسط

 .طور استطبق حرف عالمه اين

كسي كه تسليم و رضايت به تقسيط خدا : مسلم. قاسط در اين مورد مقابل مسلمان است: گويدالتحقيق مياما در 

 . دارد

 تقسيطتسليم نسبت به . براي خودش حق قائل است. داند در تقسيط حققاسط يعني كسي كه خودش را محق مي

 . نيست الهي

 .داندقسط مي اراده حق را جاري كننده /.است تسليم نسبت به تقسيط الهي: مسلمان

 .داندخود را و اراده خودش را جاري كننده قسط مي /.محق دانستن خودش نسبت به تقسيط: قاسط

 . داشتن و نداشتن است "من"فرقش در يك 

اما اين كه . سلم استاين م ..جاري كنم خدا را در زندگي خود گويد من وظيفه دارم ارادهيك موقع انسان مي

 . كند بايد حق را جاري كند، او قاسط استخودش فكر مي

است بايد بر مبناي حكم الهي و .. كه مثال نعم و رزق و...هايش، و امكاناتش و انسان در هنگام توزيع برنامه: نتيجه

 . تسليم نسبت به اوامر او اين توزيع را انجام بدهد

 . كفر برنامه ريزانه است. كفر خاص است در اسالم و كفر، اين. ن بشود قاسط استاگر خالف اي
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 22/8/39ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (جلسه ششم)جن سوره مبارهک           

 

 .يكي از مسائلي كه در زندگي انسان و جن اهميت دارد علم است

 .بايد دستگاهي روي موجود نسب باشد تا بتواند از علم استفاده كند

 .افتاده و مستقيما با حقيقت ارتباط برقرار كرده است مواردي كه در سوره ذكر شد همه بر اثر مواجه اتفاق

 تكليف : علم 

 در اثر مواجهه بوده است، فهرستي از حقايق مشاهده شده است : تشابه علم انسان و جن 

 .در انسان اين علم به وسيله الهام يا وحي نازل مي شود

 .تمايز علم انسان با جن در استدالل و طريقت براي علم است

 ، تصديق، منطق، تفكررتصو: صوليطريق ح

 .در حوزه ادراك انسان اختيار نهفته شده است

 .انسان اهم از حس تا علم و از علم تا عمل اختيار حاكم است

 .از حس تا علم اختياري نيست و از علم تا عمل اختيار حاكم است در جن 

 .قدرت ادراك است شودي كه در انذار مطرح ميي از مسائلهايي كه انبياء در اليه انسان وارد شدند يكيكي از علت

 .كند اما علمش غريزي استجن بر اساس علم عمل مي

شود از دو ناحيه ممكن است ني انساني كه به تكامل نزديك نميانسان براي كسب علم بايد طريق طي كند و اين يع

 ا كند و قدرت عمل او را پيدا نكندضربه بخورد يكي اينكه از يك ناحيه علم را پيدا نكند  و يا اين كه پيد

 .شودز خطا حفظ بكند اين عصمت علمي مياين كه انسان بتواند علمش را ا

 اصل مطلب. منظورمان از حقيقت، حاق مطلب است

 .هاي مخلتف استانيم بگيم كه انواعش داراي جلوهتوانسان و جن داراي انواع است؟ مي آيا علم در

 چيست؟طريق رسيدن به علم حقيقي 
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 آيا علم انسان و جن خطا پذير است؟ بله 

 آيا علم انسان و جن عصمت پذير است؟ بله 

 15تا1آيه : مواجهه جن با قرآن و حقيقتي كه به دست آورده است 

انسان مي تواند از دست آوردهاي علم جن بهره ببرد يعني : مواجهه جن با قرآن، مواجهه انسان با مواجهه جن با قرآن

يك حد وسط بچيند و بگويد خدا جن را به مسائلي آگاه كرد، خداوند به وسيله دريافت حقايق توسط  مي تواند

 .جن انسان را بينا كرد منتها اين در اليه استداللي و شهودي است و احتياج به تفكر است

 كندسان و از جهت تفكر در آن سخت ميدر واقع جن كار ما را از جهت زمان رسيدن به علم آ

 .اساس هدايت انسان است علم

 .ظاهرا حرف خداست و دگر حرف جن نيست 21تا  16آيه 

 .شويد با حقيقتقرار مي گيرد يعني شما مواجهه مياين آيات در جايگاه اصل حقيقت 

جن يك سري حقايق را فهميد و بعد با انسان هم سطح شد كه يك : شود كه از اين آيات اين طوري استشمام مي

مشترك كند و سرفصل زندگي مشتركش كرد و الزم است كه ما با جن همراه شويم و اين هم  سري حقايق را

 راستايي با

استقامت بر طريق حق كه با فقدان اعراض از ذكر خدا اتفاق مي افتد يعني در واقع هر انساني فطرتا ذاكر است و .1 

حق است و بايد بر اين طريق بماند حوادث بايد اين را حفظ كند يعني اصل اين است كه هر انس و جني بر طريق 

همه ما بر مدار فطرت خدا پرست هستيم و نبايد اين را . يعني نظام فطري را حفظ كند. نبايد او را از اين راه بكند

 . خراب كنيم

 دو خصوصيت دارد هم كثرت: وي فآقاي مصط. كنداطمينان و رضايت در او ايجاد مي يعني آبي كه: غَدَقًا مَّاءً

فيضان دارد . بخشدحيات حقيقي انسان را استمرار مي گوييم ماء يعني آنچهباشد و هم پرفشار باشد و وقتي ميداشته 

 كندت و اطمينان و يقين او را جمع مييعني در انسان رضاي

 .توان براي علم ذكر كرد ماء و نور استاي كه در قران ميبهترين واژه

ات است و اگر آلوده شود علم را هم وزن آب گرفتن زيرا هرجا كه باشد حيپيامبر در روايت به صورت صريح 

 كندمي كند و علمي كه ناقص است ميوه عمل را تلخآلوده مي
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غَدَقًا و يا عدم  مَّاءً در واقع همه اختالفات انسان ها با هم و انسان با جن و جن با جن به خاطر برخورداري از 

 .است غَدَقًا مَّاءً برخورداري از 

 .شوندند و اينها با هم دچار اختالف مياش را دارعلم ظريف ست كه البته بعضي آن را دارند و بعضي تقلبي

 .شود منظور علم حقيقي است كه پيوسته با عمل همراه استوقتي ذكر مي غَدَقًا مَّاءً

د و فطرت روي بقيه موارد شوآيد روي اين سوار ميه تجربه و علم ميخود فطرت يك پس زمينه است مثل عقل ك

 .شودسواد مي

 .شكوفايي فطرت با مواجهه شدن با اجتماع است و فعال شدنش در مواجهه با مسائل است

 .اصل در حركت بعثت انذار انبياء است

 .كنددش ظرف ايجاد مياست كه خو( ظرف، محل تحقق، بستر)آيد وعاءيكي از كلماتي كه براي علم مي

شود در لقاء و القاء است يعني كه به هدايت و غيرهدايت منجر مي اي انسان بوجود مي آيدهمه بحث هايي كه بر

 .شودصالح القاء و لقاء موجب هدايت ميا

 .افتدايت يافتگي تو لقاءاهلل اتفاق ميدر منطق قرآن هد

 قوانين القاء و لقاء چيست كه در اثر آن بتوان به هدايت رسيد و از ضاللت دور شد؟

 .كالم در القاء و اصل كلمه در لقاء استاصل 

 .تواند كتمان كنديعني فرد نمي غَدَقًا مَّاءً

كند و علم وقتي از خودش بروز داشته باشد اين ما با افراد ديگر فتنه ايجاد مي علم فتنه ايجاد نمي كند بلكه مواجهه

 .طور نيست كه همه موافق باشند

 .شود ناگريز از فتنه است زيرا ساختار حيات چالش انگيز استبه طور طبيعي كسي كه داراي علم مي 

اينجا  لوكاشكيه است يعني اي كاش و  لودر قرآن داريم كه  لوداند اين اتفاق نمي افتد ولي يك گوينده مي لو

 .تواند امتناعيه باشدنمي لواي كاش جواب ندارد و اين  لو. شرط است

 رسانداين موضوع را ميخدا را در تحقق  اينجا شدت انتظار لو
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 اينجا شرطيه انتظاريه است لو

 : 18آيه 

از آن خداست لطفا در طلبتان از خدا احدي ( محل هاي تواضع شديد، عبوديت، اطاعت)چون همه محل هاي سجده

 . را شريك نكنيد و اين مقدمه علم است

 .توحيد افعالي و عبوديتي علم است و توحيد عبوديتي عمل است

 .نتيجه وصل به عمل است: أَحَدًا اللَّهِ مَعَ عُواْتَدْ فَلَا

 .كند كه مي شود محلهايي كه براي عبوديت قرار داده شده استسجده است و سجده را اسم مكان مي مساجد

 .عدم عبوديت يعني هم راستايي با تكوين

 . موجودات عبد هستند

 .انسان در اختيارش و تشريعش بايد به تكوين نزديك باشد

 .هرجايي به نسبت خودش حريم دارد

يعني نسبت سجده به ساير عبادتها نسبت . سيستم سوره ناظر به غايت هاست و خود سجده نهايت فناي انسان است

 .شودشود نتيجه و عبادت مقدمه ميمقدمه به نتيجه است يعني سجده مي

 .شودسجده ميئك غايت مي شود  و با جن موضوع سالم و شهادت در حوزه انسان با مال

 :19آيه 

داللت دارد بر تزاحم هاي ايجاد . شدكند چگونه دچار فتنه ميكند رسول خدايي كه ماء غدقا مصرف ميبيان مي

 .شده در مسير فيضان هدايت و اين را طرف بپذيرد

 .كندا را با يك موجود ديگر مقايسه ميجنس اين خيلي با شكوه است اينكه خدا اعتقادات م

داشته باشد .. خواهد ما را با يك موجودي آشنا بكند كه آن موجود هم مي تواند اعتقاد به انبياء و خدا ويخداوند م

 .و اين بايد اعتقاد ما را قرص كند
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 بحث توحيد:  21آيه 

هاي مختلفي داشته كه همش هم روي ادعو بوده و اين خيلي مهم است يعني اگر از اول سوره بحث توحيد بيان

شود و اين بحث طلب گارش معطوف كند به توحيد نائل ميو طلب خودش را خالصانه به سمت پرورد انسان دعا

 .كنداين سوره را به سوره نوح متصل مياست و 

 پرودگاري كه اهلل، احد، صمد و لم يلد و لم يولد است

 .كفو احد هر اسمي از اسماء خدا ضرب مي شود با احديت و صمديت و لم يلد ولم يولد و لم يكن له

 .بحث مالكيت است: 21آيه 

 .اين كه انسان مالك نفع و ضرر خودش نيست البته اين جا منظور از نفع هدايت است كه بهش رشد مي گويند

 .اين آيه در لغت شناسي خيلي جالب است

 .خود پناه دهنده است و يكي محل پناه است ه يعني گريزگاه هاي زندگي كه يكي از آنبحث پنا:  22آيه 

 .شوددهند و محل پناه دو تا شد شرك ميهر جايي كه پناه 

 خدا از منظر محل پناه يعني چه ؟: سوال

 خدا از منظر پناه دهنده يعني چه؟

. است دهيم يا به خاطر برطرف شدن يك نياز يا به خاطر امنيت بعد از برطرف شدن نيازهركاري كه ما انجام مي

 .شودف شدن نياز اين شامل كل مخلوق ميبرطرف شدن نياز و استمرار برطر

 .براي برطرف شدن نياز احتياج به كس و براي استمرارش احتياج به جا دارد

 ستمرار قدرداني هم مهم است و به آنا. كندرسد قدرداني ميات هم همين طور است وقتي نعمت ميانسان در عباد

 .گويندشكر و صبر مي

 .كندمل اين است كه انسان را ملتحد ميمساجد دانستن هر چيزي عا

شود موجود كه شمايي يه وجود هيچ كسي با غير موجود مواجه نمي شويد با موجودموجودي كه شما مواجه مي

 .دارد و موجود هم يك وجود دارد و قوام  موجود وابسته به وجود است
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و خود موجود به خودي خودش فقط سنخ موجود است و اثرش براي وجود است  افتد ازهراتفاقي  كه در عالم مي

 .تواند ظرف باشد براي وجودمي

موجود وقتي كه موجود است وجودش را از يكي گرفته و تا مادامي كه موجود است موجوديتش وابسته به وجود 

 .است

 شهادت: تواند بكندكاري كه جن نمي

گذارد زيرا سنخش كند، منت نميگيرد بابت آن اذيت نميفريبد عجب نميا نميخيري از فرد صادر شود او ر هر 

 .از سنخ موجود است بنابراين از ناحيه او صادر شده است

 .آيد در امر خدا براي انسانار دين اين است كه عنصر تدبير ميك

 ديد كه در اين صورتموجود را  فقطبايد  .كنيمراي خدا است و ما داريم خدايي ميبايد و نبايد براي ما نيست ب

 .فقط صفات كمالي او را خواهيد ديد

 ما بايد از رخداد و پديده هر موجود پيامش را بگيريم 

 ها با هم بايد ظن را به حسن كنيمجلوه اند  و بايد در ارتباط جلوهجنس عكس العمل هايي از افراد و محيط 

 .هر موجودي شايسته بروز وجود از خودش است

 .تواند محمل خالقيت ها شود و جلوه هاي جديد ايجاد كنددگي ميزن

اكثر اشتباهات به خاطر سلب موجوديت ها  .توليد موجوديت هاي جديد باعث صفات موجودي جديد ايجاد شود

 .است

 بينيداز موجود ناقص ببيند چون وجود ميشود ولي وقتي وجود را ن موجود را ناقص ببيند ناراحت ميوقتي انسا

اولين مهارت  .شود و اين قاعده مشاهده انسان استدر انسان به وسيله  ضد انجام مي نوعا مشاهده.بيندزيبايي مي

ه پديده ها را مسجد خدا ببيند هرموقع انسان توانست هم .انتزاعي در انسان فهم هست و تمايز هست از هستي است

 .روداز دستش در مي دتواند بگويد الحول وال قوه اال باهلل و اگر نبينمي

 .هرچيزي كه هست نوري از خدا در آن است و من در مواجهه با آن بايد جلوه اي از خدا را ببينم
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 5/3/39 ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (جلسه هفتم)جن سوره مبارهک           

 

 اهلل استثنا است مِّنَ بَلَاغًا دو وجه كلي براي اين آيه گفتن و اين إِلَّا: 23آيه 

 .است 22يا 21چون اال آمده سر آيه يا مربوط به آيه 

-ارسال ميشما و تنها بالغ بر شما مطلقا مالك نفع و ضرر خويش هم نيستم چه برسد به : 21اگر استثنا باشد از آيه 

 .كنم

كنم واين كه شما را در معرض دعوت و پناهگاه به غير خدا ارتجاع نميمن در پناه بردن : 23اگر استثنا باشد از آيه 

 .قرار دادم تنها به خاطر بالغ است

 .هم درونش هست 21ه طور طبيعي آيه را بگيريم ب 22اگر ما آيه 

 .پيامبر بالغ است در هر صورت رسالت. پيامبر فقط رسالتش بالغ است

 .شودمامت بحث بالغ جزء اركان اصلي ميدر موضوع نبوت و ا. شودبحث بالغ خيلي مهم مي

بايد . اش را تعيين كنداست خود مسير زندگيكند يعني انسان الزم را به بلوغ دعوت مي( انسان)موجودبالغ يعني 

( مثل خودباوري)كه مربوط به اتكا به خودش  موضوع خود شكوفايي، خودكاري، هرچه. خودش به تشخيص برسد

 .به سمت شكوفايي دروني پيش خواهد رفتدين  به اين سمت پيش برود،

 .محيط بايد فرد را آدم كند. اي استتربيتمان بالغي نيست بلكه ديكته در سيستم آموزشي ما نوع

شود اسالم اهل تسنن، نكن بكني  اين ميرد را محدود به بايد و دو سيستم است اين كه بكن و نكن بكني و اينكه ف

از يك جهتي بهترند مثال اونا در  هاولي آن كنيماين نيست و ما مثل اونا زندگي ميالبته اسالم اهل تشيع بهتر از 

تواند براي رويم كه انسان مكلف نمييعني ما به سمتي مي. طوري نيستيمحرف شنوي وحدت دارند ولي ما اين 

 .بريزد و حتما بايد برايش بايد و نبايد تعيين كنندخودش برنامه 

معلم و كالس و محتواي درسي بايد سيستمش ابالغ كنند و به بلوغ رساننده باشد و دانش آموز بايد به بلوغ رسيده 

 .باشد
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 .گويندريت تا رسيدن به مقصد را بلوغ ميسير به اضافه صيرو

 گويندحركت از مبدا به مقصد را سير مي

 شودكه در طول سير براي فرد حاصل مي يت يعني تغيير و تحويل درونيصيرور

شود اما اگر ين شده باشد ساختارش غير بالغ مياگر به دانش آموز همه چيز ديكته شود و تمام كارها برايش تعي

سوالي و پرنيازي رمعلم بتواند او را به تشخيص نياز و محتوا برساند يعني او را پرنياز و پرسوال بكند كه حتي اين پ

-دارد چون اصال من شما را دعوت ميشود كه او دنبال معلم و محتوايي ديگر بگردد و اين اشكال نمنجر به اين مي

را ... و (ع)و عيسي (ع)خواهيد برويد موسيكند كه اگر ميعالم ميكنم كه كالس ديگري هم ببيند يعني پيامبر ا

 .ببيند و انتخاب كنيد

نياز است و دومي اين كه نبايد در نيازهايش رها بشود و اين كه تشخيص در مواجهه با نيازش هم اولين بحث بالغ 

 .در دل اين نيازها انواع افعال انسان شكوفا بشود. فراهم شود

 .اصل بالغ خود شكوفايي است اما مدخلش سوال است

 .گيردهمه زندگي تحت تاثير دين قرار ميطبق نظام بالغ و تشخيص 

سالگي  18هايي بزند و تا ع بشود و در مقطع راهنمايي جوانهسال اول شرو7اختيار بايد با يك شيب ماليمي از نظام 

 .ادامه داشته باشد

 .بحث كلمه بالغ خيلي گسترده است و كتاب فرآيند شناسي و معناشناسي رشد موضوع بالغ است

  ها به بالغ برسنده غيبت اين است كه جوامع و انسانكال فلسف

 :تشخيص

 نياز به محتواي درس .1

 تشخيص براي مواجهه با نياز .2

 .منبع رجوع براي برطرف كردن نياز و در كل بايد انواع افعال انسان شكوفا بشود يعني پرنياز و پرسوال باشد .3

 .رسد كه بايد و نبايد ترسيم كند نظام بلوغ به اين جا نمي
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كه (آموزمثل معلم براي دانش)مستلزم بشود  بلكه بايستي متعهد و بالغ به معني ابالغ نيست، به من ربطي ندارد نيست

 . نبايد رهايش كند و برنامه آموزشي برايش دارد

از يك سمت درونش نياز به گسترش اسالم بوجود آمده و از سمت ديگر اين است ( پيامبر)كسي در نظام بالغ است

 .ش نياز به يك پارچگي عالم استكه بايد و نبايدهايي كه خداوند تعريف مي كند براي تحقق

و ماجراي غدير از اين جا . شودشود و به او اعتماد ميخته شود، از او اعجاز خواسته نميرسول اگر به عنوان مبلغ شنا

 .شروع شد كه به رسول اعتماد نكردند

حكم يه سيستم رسد كه براي يك ش نمياصال كسي به فكر. تواند براي اهل تسنن كافر شدن باشديك احكام مي

 .ديگري تعريف بكند

 .عصيان خدا و رسول يعني خداوند توسط رسول هرآنچه بشر الزم داشته است فرستاده است= عدم بالغ 

 فرستاده هاي خدا توسط رسول: رساالت 

 .است( خواهمنمي)ا بالغ اتفاق مي افتد لجبازياولين اتفاقي كه در مواجه ب

 :24آيه 

و اين گونه آيات از نظر ادبي وجوه مختلف دارد كه براي تفكر و شكوفا كردن . يژه استآيه از نظر ادبي خاص و و

 بالغ خيلي خوب است

يعني در مواجه با صحنه ها سواالت و نيازهاي متعددي برايش . تفكري است زيرا احتياج به تجزيه و تحليل دارد

يعني آن قدر با اين كار شود كه . يش فراهم شودالبته بعدش بايد روش جديد مواجه با نياز هم برا. ايجاد مي شود

 .خودش براي خودش برنامه بريزد

يعني يك پرانتز باز كنيد و . دهدحتي يك استمراري به مطلب مي.خود اين آيه تحريك كننده بالغ و بلوغ است

 .كنديب است كه حالت ظرف زمان درست ميحتي اذا خودش هم يك ترك .بسطش دهيد

 .معناي مواجه شدن است نه ديدنرَأَو اينجا به 

 .ن بسازيدشما بايد وسطش را خودتا. فهميمالت قبل است و اين را از بعدش ميفا اينجا نشانه حذف جم
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 .كارش اين است به خاطر فصاحت بيان يك سري از جمالت قبلش حذف مي شود: فا فصيحه 

 تا آخر 25آيه 

 مصطفي/ مصطفي / اصطفاء 

 مجتبي/ مجتبي / اجتباء 

 مرتضي/ مرتضي/ ارتضاء 

 .در صحيفه علوي در مورد مصطفي بودن پيامبر خيلي دعاي جالبي است

يه كاري انجام  وقتي كه از روي اخالص يعني خالص سازي. هايي داردشود به خاطر ويژگيبرگزيده مي: اصطفاء

 شود يعني عصاره گيري، مخلصينمي شود اصطفاء مي

هاي ممتاز باشد مثال ممتاز از نظر عبوديت ولي يك حالت ت كه داراي ويژگيكسي يا چيزي اس گزينش: اجتباء 

 .مقايسه دارد نسبت به بقيه

شكر و ( هدايت)خشنودي و دوري از كراهت، ايمان و گسترش ايمان. گزينش موجب رضايت قرار بگيرد: ارتضاء 

 استطبق آيات قرآن هرجايي كه ارتضاء وجود دارد ايمان سرلوحه عمل . ايمان

 :در دعاي جامع كبيره 

 اصطفاكم بعلمه   

خود و ديگران مي شود يعني حتما علم به غيب ( ايمان،شكر)يعني غيب داني او موجب هدايت: و ارتضاكم لغيبه  

 . مناط كلي اش مي شود دستيابي به شكر و هدايت

ما يوعدون بعد اومده صفات  :هاي اوستدهد همان وعدهبرايش اهميت دارد و بهش رضايت ميهايي كه خدا غيب

 .بهشت و جهنم را گفته و صفات اينها را برمال كرده است

قرآن پر است از علم هاي غيب و ما هيچ موقعي فكر نكرديم اين همه آيات بهشت و جهنم به چه كار ما مي آيد در 

 ا به آن رضايت داردصورتي كه فهم اين صفات و ارتباط با زندگي انسان يكي از مصاديق مهم غيب است كه خد
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يكي از مهمترين صفاتي كه براي خدا ذكر كردند عالم الغيب و شهادت در سور مخلتف است كه معلوم است اين 

 غيب و شهادت خيلي مهم است

در . گوييم علم موضوع مي خواهد يك موقعي موضوع علم غيب است و يك موقعي شهادت استوقتي علم مي

 .به وسيله حواس و اطالعات دنيايي و مادياليه شهادت قابليت رصد دارد 

شود نمي.. در نظام مادي و طبيعي نداردشود عالمي كه به وسيله حواس ظاهري قابليت احصاء و احاطه عالم غيب مي

گويد يك حسنه قدر يك شاخه ق در سوره بقره كه ميهاي الهي در اين اليه است مثال انفاو وعده. رصدش كرد

به شما  برگشته  برابر 711نيد كه برابر دنيايي نيست بلكه در اليه غيب است و بايد بدا711اين .. ناست كه فالن و فال

 است

 .خواهدائده غيبش يك دستگاه خاصي ميق. خيلي از كارهاي خوب ما در اليه علم به شهادت است

 .كند ارتضاء داردهايي كه مسير انسان را عوض ميآن

 .جدي بگيريمكند معرفي مييُوعَدُون  مَا  كه قرآن به عنوان را ن چيزيكه ما آخيلي مهم است 

سيري كه خداوند براي غيب براي انسان انتخاب كرده از حضرت آدم انتخاب كرده و هيچ استثنايي هم نداشته 

 .است

مجتمع . دارد پيامبر خاتميت پيامبران است و اين تفاوتش با پيامبران ديگر است يعني همه دستاوردهاي وحي انبياء را

 .همه وحي ها است

 و اختياركم بسره  

 اجتباكم بقدرته 

 .در ارائه او، در وسعت او، در بوجود آمدن او، در رساندن او، در همه حيثيت هاي علم غيب راه ورود وجود ندارد

 .شود و اين به معني احاطه نيستتراق سمع كرد بله در حد محدود ميشود اسب مياز علم غي

 .بحث ها دو مدل موضوع براي علم پيدا كرديم غيب و شهادتبا اين 

 :آيه آخر
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براي ما داشتن علم غيب كه به وسيله رسوالن و راه ورود به علم غيب توسط رسوالن چه منفعتي دارد؟ عالوه بر اين 

 .منفعت رضايت خدا را حصا كنيم

بداند حقايق بر همه بدون كم و كاست نازل شده است، يعني حجت تا : رَبهِِّمْ  رِسَالَاتِ أَبْلَغُواْ قَدْ أَن لِّيَعْلَمَ .1

 .براي همه تمام شده است، ماهيت حقيقت و حقايق غيب است

الم شهادت به يعني ثبت وقايع هستي در ع. يعني علم به غيب ابزار احاطه بر شهادت است: لَدَيهِْم  بِمَا َأَحَاطَ .2

 .شودوسيله غيب ايجاد مي

 .خوريد به در بسته مي در مورد هر دريافتي وارد نشويد وعَدُونيُ شما اگر طبق مَا

چيزي  است يعني عمل كردن براساس آن يُوعَدُون مَا رمز موفقيت يك انسان و دستيابي به حقايق و سعادت

 .كه خدا وعده داده است

 .شودعالم ميباعث تثبيت و بروز آن در احصاء عددي اشياء :  عَدَدَا  ءٍ  شىَ    كلُ  أَحْصىَ  .3

تواند نگاه كند مختصات اشياء را نمي( هشمار)اگر انسان نتواند به اشياء و پديده ها به صورت عددي 

 .كندي از علم به اسماء فاصله پيدا ميتواند علم به حوادث و اشياء پيدا كند يعننمي .دربيارد

 .كننده غيبت راه پيدا ميكساني كه علم غيب دارند از نظام عددي ب

 .ايمان به خدا و رسول به عنوان ارسال كننده و ابالغ كننده علم غيب خداوند است

 ( غلبه)عزيز. 2سرّ و مكنون بودن    . 1: اي دارد د ثابت هستي است چند خصوصيت پايهحق كه همان وجو

خود اين  .توانست آن را بشناسدكرد كسي نمياست واگر خودش خودش را معرفي نميخداوند سرّ مطلق هستي 

 .ندكعلم را در انسان آشكار مي شود يك مدل رازشهادت به وسيله غيب ايجاد ميكه ثبت وقايع هستي در عالم 

روز بعد  31كند، هزار تا بعد اين را تبديل به الف شهر مي روز است و 31نظام شهر عددي است يعني ماه است يعني 

توان و قدرت دارد و كار مي دهد يعني اين شب به اندازه اين قدر  دهد يعني به نسبت اين قدرت به اوقدر به او مي

 .ضرب شد در هر شب پس هرشب شب قدر است چون آن .آيدازش برمي

اين است  در نماز پيامبر و حضرت فاطمه تاكيد به خواندن سوره قدر شده دليلش.سوره قدر شناسنامه امام زمان است

 .تواند آن را شب قدر كندبي است كه اگر آن شبش را قدر بدهد ميدهد كه علم غيكه طرف به خودش باور مي



61 
 

كنيد يا را هزار بار افزايش بدهد باور ميتواند قدر شما شما بگويد كه يك شبي است كه مي آيا اگر يك كسي به

 شود؟چگونه ميشود و اگر باور نكنيم كنيم؟ اگر باور كنيم چگونه ميحرف خدا را در سوره قدر باور مي نه؟ آيا ما

 .انسان اگر سوره قدر را باور كند انتظارش از خودش در يك شب يك عمر است نه يك شب

 .ش از مدل توجهي استاهشود هممباحثي كه راجع غيبت مطرح مي

-غيب هرچيزي آخرتش مي توجه و اراده قلم غيب انسان است و .شودا قلم توجه و اراده انسان ثبت ميعالم غيب ب

 .قوله غيب استبه غيب است چون خود خدا هم از م ترين ركن ايمان، ايمانمهم. شود
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