مرحله دوم :گزارهنويسي
اين مرحله ما را به مرحله تعقل نزديك ميكند؛ زيرا در صدديم تا گزارههاي حقيقي قابل استناد را كشف و غرض سوره
را كه هدايت ما در گرو آن است ،در قالب اين گزارهها كشف و مشاهده كنيم.
براي گزارهنويسي از سوره ،از هر جمله و حتي كلمهاي و نيز از هر ارتباط ميان جمله يا كلمهاي ميتوانيم گزارههايي
استخراج كنيم.
منظور از گزاره ،جمالتي با اسناد خبري است كه در فارسي از آن به نهاد و گزاره ،در عربي به مسند و مسنداليه و در
منطق به موضوع و محمول تعبير ميشود.
از آنجايي كه گزارههاي خبري در مورد هست و نيستها خبر ميدهند الزم است گزارههاي سوره كامال منطبق بر داللت
هاي ظاهري سوره باشد .طبيعي است جمالت خبري سوره خود گزارههايي هستند كه ميتوان با استفاده از آنها و تلفيق
منطقي آنها به گزارههاي جديد دست يافت .تلفيق اين گزارهها بر اساس علم منطق صورت گرفته و بايد از هر گونه
شائبه تفسير به رأي منزه باشد.
به عنوان مثال به گزارههاي زير توجه نماييد و خود در ادامه آن گزارهها را تكميل كنيد:
قل اعوذ
 .1خداوند امر كرده است كه پيامبر صلي اهلل عليه و آله بگويد كه پناه ميبرد.
 .2پيامبر صلي اهلل عليه و آله نيز الزم است پناه ببرد.
 .3يكي از روش ها در سيره پيامبر صلي اهلل عليه و آله كه براي تبعيت الزم است ،پناه بردن از شرور است.
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برب الفلق
 .1خداوند با وصف رب فلق به عنوان پناهگاه معرفي شده است.
 .2وصف رب فلق ميتواند سرّ پناهگاه بودن آن و نيز علت پناه بردن را بيان كند.
 .3پناه به رب فلق ،پناه به مديريت و سياستهاي وجودي بينقص و محيط و قادر بر همه چيز است.
 .4پناه به رب فلق ،در گرو توجه به ربوبيت الهي در همه مقاطع زندگي به ويژه مقاطع حساس است.
 .5فلق به معناي نشانه اي از حركت به سمت نور و روشنايي در پناهندگي فرد مؤثر است.
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من شر ما خلق
 .1آنچه مخلوق خداست مي تواند براي انسان مايه شر شود .و خود اوست كه مخلوق را براي خود ،شرّ ميكند.
 .2از آنجا كه شرور بهانه اي براي پناه بردن انسان به ربّ فلق است ،هر چيزي ميتواند باعث بروز اين بهانه باشد.
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و من شر غاسق اذا وقب
 .1ابهامات زندگي از مصاديق تاريكي ها و ظلمات است كه الزم است از آسيب آن پناه برد.
 .2گناهان و لغزشها از ديگر مصاديق تاريكي است.
 .3قبل از آنكه تاريكي ها ماندگار و طوالني شوند الزم است انسان به رب فلق پناه برد .وجود تاريكي خود نشان از
ماندگاري آن دارد كه براي حفظ از ماندگاري آن بايد پناه جست.
 .4لطمه تاريكي ها پس از ماندگاري است كه به صورت ويژه به انسان و جامعه وارد ميشود.
 .5هر كسي الزم است مراقب باشد كه خود و كارهايش از مصاديق «غاسق» نباشد.
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و من شر النفاثات في العقد
 .1از آسيبهاي وارد بر انسان و جامعه دميدن بر گرههاست.
 .2باز شدن گرههايي كه نبايد باز شود و بسته شدن گرههايي كه موجب بروز مشكالت است ،نمونهاي از آسيبهايي
است كه انسان و جامعه با آن روبروست.
 .3برخي از افراد جامعه خواسته يا ناخواسته بر گرهها ميدمند.
 .4هر كسي بايد مراقب باشد كه خود از دمندگان در گرهها نباشد.
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و من شر حاسد اذا حسد
 .1تمايل ،اراده و خواست براي از بين رفتن نعمتي از مصاديق حسد است.
 .2هر انساني اگر مراقب خود نباشد دچار اين آسيب خواهد شد .بنابراين اولين و مهمترين مسأله در دوري از اين
آسيب ،مراقبت از خود در مواجهه با اين بليّه فردي و اجتماعي است.
 .3حسد ممكن است در وجود كسي شكل بگيرد ولي به ظهور نرسد .بنابراين با آشكار شدن نشانههايي از آن الزم
است از بروز آن جلوگيري كرد.
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 .4كسي كه دچار حسد ميشود ،از نشانههاي آن مي تواند متوجه آن شده و به رب فلق پناه ببرد .اين پناه بردن بايد
توأم با به كارگيري مهارتهايي در مهار حسد كننده باشد.
 .5حسد را ميتوان از بيماري هايي شمرد كه هم غاسق است و هم نفاثات؛ زيرا تاريكي و ظلمت است و در گرهها نيز
ميدمد.
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گزارههاي كلي سوره
 .1اين سوره در صدد تبيين آسيب هايي است كه از همه اطراف به انسان و جامعه وارد ميشود و يا از ناحيه انسان و
جامعه به ديگران وارد ميشود.
 .2آسيبها ابتدا خود را به صورت نشانههايي ظاهر ميكنند ،از اين رو قابل كنترل هستند.
 .3توجه به نشانهها در شناخت ،مهار و كنترل آسيبها را ميتوان با واژه فلق مرتبط دانست.
 .4فلق نشانه حركت در عالم خلق است .اين حركت در انسان منجر به كمال يا شقاوت خواهد شد .ولي بناي عالم به
روشنايي و طلوع و كمال است .بنابراين اين حركتي كه باعث كمال ميشود ،در انسان غافل به شر منجر ميشود.
 .5سوره ما را از دامهاي شرور به پناهگاه ربّ سوق ميدهد.
 .6كسي كه خود را در معرض شرور نداند از غافلين است.
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