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زندگي انسان را تالطمها و اضطرابها فرا ميگيرد نه براي اينکه او را بشکند و هالك كند ،بلکه
براي اين است كه فطرت خود را بيابد و در مسير حقيقت ،وجود و هستيآفرين را دريابد .اما
ترديدها كه حاصل وسوسههاست او را از اين مسير خارج ميكند و اضطرابها را به دل آشوبيها
و بد دليها مبدل مي كند .در اين هنگام است كه دستاويزي الزم دارد تا به علم و يقين ،خداي
خود را وجدان كند و مسير حقيقت را استوار و بدون هيچ شائبهاي طي كند و اگر آن دستاويز
نباشد در صالح و خير خود تأخير ميكند .سوره مباركه ناس سرّ پناه از وسوسههايي است كه در
گوش آدمي خوانده مي شود تا به دليل فقر و نداري ،دل آشوب و مأيوس و دور از خير شود.

مطالعه سوره مبارکه ناس
بِسمِ اهلل الرَّحمنِ الرَّحيمِ

به نام خداوند هستى بخش مهربان

قُل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ()1

بگو پناه ميبرم به رب مردم

مَلِكِ النَّاسِ ()2

به ملک مردم

إِلهِ النَّاسِ ()3

به اله مردم

مِن شَرِّ الوَسواسِ الخَنَّاسِ ()4

از شر وسواس خناس

الَّذي يُوَسوِسُ في صُدُورِ النَّاسِ ()5

همان كه در صدور مردم وسوسه ميكند

مِنَ الجِنَّةِ وَ النَّاسِ ()6

چه از جن باشد و چه از مردم.

براي تدبر در مضامين و م حتواي سوره و رسيدن به غرض هدايتي آن و فهم چگونگي نقش آفرينياش در
زندگي الزم است مراحل زير را طي كرد:
مرحله اول :تفكر حول موضوعات سوره
چنانچه ذكر شد براي تفکر پيرامون سوره ،مطالعه واژگان و ارتباط آنها و داشتن تصويري روشن از آنها
ضروري است .اين واژگان هس تند كه ما را در عمق مفاهيم آيات و غرض نهايي سوره قرار ميدهند.
الف .بررسي واژگان سوره
اولين قدم درباره تفکر در آيات ،به دست آوردن مفاهيم و تصاوير مورد نظر در سوره است .براي اين كار
سعي ميكنيم از واژه هاي يک سوره تصويرها و مفاهيمي صحيح را به دست آوريم.

أنس

هو القرب مع الظهور بعنوان انس يعني نزديک شدن به چيزي يا كسي كه اين

(ناس)

االستيناس ،في مقابل النفور و نزديکي با آشکاري و انس گرفتن همراه است به جاي
الوحشة و البعد.

آنکه از آن چيز پنهان شده و از آن دوري شود .ناس از
اناس گرفته ميشود كه به حيثيت اجتماعي انسان اشاره
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دارد.
هو التسلّط على شيء بحيث يکون از ريشه ملک به معناي تسلط همه جانبه بر چيزي

ملک

اختياره بيده.

است .پس مالک حقيقي هر چيزي بر همه ابعاد
وجودي آن تسلط دارد.

أله/وله

أنّ اإللهة بمعنى العبادة .و الفرق بين الهه به معناي عبادت است و فرقي كه با آن دارد در

(اله)

المادّتين أنّ العبادة قد أخذ فيها قيد اين است كه در عبادت قيد خضوع و در الهه قيد تحيّر
الخضوع ،و إله أخذ فيه قيد التحيّر.

وجود دارد.

وسوس

هو جريان صوت خفىّ يحدث في جرياني در درون انسان است كه گويي صوت و

(وسواس)

النفس من دون أن يکون على حقيقة ،صدايي مخفي است .اين جريان كه صوت مخفي كاذب
سواء كان من شيطان إنس أو جنّ أو است به دليل زوال و فقدان علم و يقين بر فرد عارض
من خطرة باطنيّة.

ميشود و او را دچار خطوراتي ميكند كه باعث تزلزل
در او ميشود.

و التأخّر و االنقباض إذا كان من شأنه از ريشه خنس به معناي گرفتگي و عقب انداختن و

خنس

تاخير در امري است كه در آن تاخير جايز نيست.

(خناس)

التقدّم و االنبساط.

صدر

هو ما يقابل الورود .فالنظر في الورود صدور در مقابل ورود و به معناي به سمت بيرون

(صدور)

الى جهة الصيرورة الى محيط ،كما أنّ خارج شدن است يعني جايي كه ادراك انسان ابراز
الصدور ناظر الى جهة صيرورة الى شده و صادر ميگردد.
خارج محيط معيّن.

جنن(جنّ)

هو التغطية و المواراة.

از جنن به معناي پوشاندن و مخفي كردن ميآيد .جن
موجودي است كه از منظر حواس انسان مخفي است.

ب .تصويرسازي از واژگان
معاني ياد شد ه از واژگان داراي مصاديقي هستند كه برخي از اين مصاديق در فرهنگ عامه استعمال شده و در
واقع كاركرد آن واژه در ميان مردم است .توجه به اين نمونهها ميتواند در تصويرسازي از واژه به خوبي ما
را ياري كند .الزم به ذكر است در هنگام مطالعه اين مصاديق الزم است مفاهيم ياد شده از آنها نيز مورد توجه
قرار گيرد .طبيعي است براي هر واژه ميتوان در ذهن حاالت مختلفي تصور كرد .هر قدر تصوير انسان از
واژه قويتر باشد در مراحل بعدي ميتواند به خوبي فکر كند.
واژه
قول

تصاوير
گفتن به كالم يا اشاره.
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عوذ

شتابان به سمت محل امني حركت كردن تا از خطر در ايمني قرار بگيرد.

ربّ

سرور و موالي كسي.

ناس

جماعتي از انسانها.

ملک

كسي كه اختيار در دست اوست.

اله

كسي كه مورد پرستش انسان قرار ميگيرد.

شر

هر گونه بدي.

وسواس

با صداي آهسته كسي را به رفتار نامطلوب دعوت كردن.

خنس

كنار رفتن .واپس ماندن .پنهان شدن.

ج .ارتباط بين واژگان سوره
پس از بررسي مفاهيم و تصويرسازي هر يک از واژگان ،الزم است به ارتباط بين واژهها نيز دقت كنيم .در
اين رابطه ابتدا نقش هر يک از آنها در جمالت و عبارت سوره را بررسي كرده ،سپس به تصويرسازي كلمات
در كنار هم نگاه ميكنيم.
 .1اعراب سوره

1

(قُل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِکِ النَّاسِ إِلهِ النَّاسِ) قل ،فعل امر و فاعل آن مستتر بوده كه در تقدير آن انت است و
جمله أعوذ مقول القول يا مفعول است .أعوذ ،فعل مضارع مرفوع و فاعل آن مستتر و تقدير آن أنا است و
برب الناس متعلق به أعوذ است .ملک الناس و إله الناس بدل يا صفت يا عطف بيان هستند.
(مِن شَرِّ الوَسواسِ الخَنَّاسِ) جار و مجرور و متعلق به أعوذ است .الوسواس مضاف إليه و الخناس صفت
وسواس است.
(الَّذِي يُوَسوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ) الذي نعت براي وسواس است .يوسوس فعل مضارع و في صدور الناس
متعلق به يوسوس است.
(مِنَ الجِنَّةِ وَ النَّاسِ) بيان براي الذي يوسوس است.
 .2تصويرسازي کلمات در ارتباط با هم
براي تصويرسازي كلمات در ارتباط با هم هر كلمه را با مفهوم آن در نظر بگيريد ،سپس با در نظر گرفتن آن
در كنار واژههاي ديگر ،ارتباط بين واژگان را در قالب جمالت بيان ميكنيم .در جاي خالي نظر خود را در
اين زمينه بنويسيد.


حرفهايي كه باعث ميشود انسان كارهايي كه آنها را خير ميداند ،انجام ندهد.
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 وابستگي انسان به باورها و اعتقاداتش ،خواه حق باشد يا باطل.
 انساني كه با داليل نامعلوم و مجهولي يقينش نسبت به انجام كار خيري به شک بدل ميشود.
 راه هاي مختلفي كه جهت به يقين رسيدن براي راه درست وجود دارد.
 دشمني كه به صورت مخفيانه و در پس پرده و آرام آرام لطمههاي خود را ميزند.
 پناه دسته جمعي عدهاي از شرّي فراگير.
..................... 
..................... 
.................... 
مرحله دوم :گزارهنويسي
در اين مرحله با نوشتن جمالتي حقيقي و گزارههايي عقلي در صدد كشف حقايق و غرض سوره هستيم.
الف .گزارههايي از سوره
قل اعوذ
 در زندگي هر انساني خطرات متعددي وجود دارد كه الزم است از مجموع آنها امنيت يابد.
 اگر ديگر انسان ها نيز در معرض خطراتي مشابه خطرات مورد ابتالي ما باشند ،الزم است در هنگام پناه
بردن ،ديگران را نيز از خطر و چگونگي پناه بردن مطلع كرد.
 خطراتي كه انسانها را تهديد ميكند ميتواند به عنوان بهانهاي براي ارتباط او با خدا باشد.
....................... 
برب الناس
 مردم بايد بدانند تدبير آنها به دست صاحب اختياري مدبر است.
 مدير و مدبر و سياستگذار مردم است كه عهدهدار هدايت آنهاست.
 كمال حقيقي مردم در صورت پذيرش ربوبيت «ربّ همه مردم در همه اعصار» ،تحقق مييابد.
 يکي از راههاي خداشناسي و خداپرستي قائل شدن به خدايي است كه هميشه و در هر حال همه كاره
مردم بوده و هست.


رب ناس پناهگاهي مطمئن براي انسان است.

....... 
ملک الناس
 توجه به پادشاهي كه هميشه داراي ملک بوده است الزمه توحيد است.
 تنها به خداوند ميتوان ملک گفت ،زيرا هميشه به اين وصف متصف بوده و هست.
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 بايدها و نبايدهاي مردم توسط ملک تعيين ميشود .بنابراين ملک عهدهدار بايد و نبايدهاي مردم است.
........... 
إله الناس
 هر انساني داراي معبودي است .خداوند يگانه معبود همه انسانها در همه اعصار بوده و هست.
 پرستش خداوند كه به صورت فردي انجام ميشود نوعى فرهنگ عمومي در جامعه ايجاد ميكند.
 در جمع ميان انسان ها اينکه رب ،مالک و اله آنها با هم يکسو باشد ،اولين حركتي است كه از گرفتاري به
مشکالت جلوگيري ميكند.
................... 
من شر وسواس الخناس
 از جمله شگردهاي شيطان در ايجاد غفلت براي انسان ،متزلزل ساختن پشتوانههاي علميِ عملهاي
شايسته است.
 وسوسه كه صوتي مخفي است در درون انسان نفوذ ميكند و از آثار آن ميتوان به آن پي برد.
 وسوسه ،كند كننده و متوقف كننده حركتهاي مثبت فردي و اجتماعي است.
 تأخير در انجام كارهاي مثبت از نشانههاي وسوسه است.
 نااميدي و يأس ،تنبلي و دلسردي و از اين قبيل صفات از ديگر نشانههاي وسوسه است.
 وسوسه با نداي فقر و نداري غير قابل جبران (يأس) آغاز شده و به از دست دادن فرصتها منجر
مي شود .بنابراين وقتي علم به فقر و يا پشيماني از خطا و گناه با سکون همراه باشد ،پاي شيطان و
وسوسههاي او در كار است.
 عوامل شک و سستي در انجام كارهاي خير ،نوعاً به صورت مخفي عمل مي كنند و حتي گاهي افراد به
نقش مخرّب خود در جامعه خبر ندارند.
 زدودن ابهامها و رسيدن به يقين ،عاملي در حركتهاي پيشرونده براي انسان و جامعه است.
........................ 
........................ 
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس
 شک و دودلي در هنگام بروز ،آسيب خود را به انسان وارد ميكند.
 محل وسوسه ،صدر انسان است؛ زيرا براي شيطان مهم اين است كه كار خوبي واقع نشود.
 ممکن است افرادي در مقام ادعا مدعي انجام كارهاي خوب باشند ،ولي به عمل كار برآيد ،به سخنداني
نيست.
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 ابليس كه از جنّ است دشمن قسم خورده انسان است ولي تنها از راه وسوسه ميتواند انسان را اغوا كند.
 گاهي برخي از انسان ها در جامعه نقش شيطان را براي افراد آن جامعه بازي ميكنند.
 مهمترين عامل مبارزه با شيطانهاي جني و انسي انجام عمل خير بدون فوت وقت است .براي اين
منظور الزم است انسان فهرستي از فعاليت هاي مثبت خود را براي عمل و آنگاه محاسبه و ارزيابي خود
تدارك ببيند.
.......................... 
......................... 
ب .گزارههاي تفسير الميزان درباره سوره مبارکه ناس

1

در اين سوره رسول گرامى خود را دستور مى دهد به اينکه از شر وسواس خناس ،به خدا پناه ببرد ،و به
طورى كه از روايات وارده در شأن نزول آن استفاده مى شود اين سوره در مدينه نازل شده ،بلکه از آن روايات
بر مىآيد كه اين سوره و سوره قبلياش هر دو با هم نازل شدهاند.
قُل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِکِ النَّاسِ إِلهِ النَّاسِ:
 طبع آدمى چنين است كه وقتى شرى به او متوجه مىشود و جان او را تهديد مىكند ،و در خود نيروى
دفع آن را نمىبيند به كسى پناهنده مىشود
[ او كسي است] كه نيروى دفع آن را دارد ،تا او را در رفع آن شر كفايت كند،
 و انسان در اينگونه موارد به يکى از سه پناه ،پناهنده مىشود:
 يا به ربى پناه مىبرد كه مدبر امر او و مربى او است،
 oو در تمامى حوائجش از كوچک و بزرگ به او رجوع مىكند،
 oدر اين هنگام هم كه چنين شرى متوجه او شده و بقاى او را تهديد مىكند به وى پناهنده
مىشود
[ oاين كار را انجام ميدهد] تا آن شر را دفع كرده بقايش را تضمين كند،
 oو از ميان آن سه پناهگاه ،اين پناهگاه خود تام در سببيت است.
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 دومين پناه ،كسى است كه داراى سلطنت و قوتى كافى باشد ،و حکمى نافذ داشته باشد،
 oبه طورى كه هر كس از هر شرى بدو پناهنده شود و او بتواند با اعمال قدرت و سلطنتش آن را
دفع كند،
 oنظير پادشاهان (و امثال ايشان)،
 oاين سبب هم سببى است مستقل و تام در سببيت.
 در اين ميان سبب سومى است و آن عبارت است از الهى كه معبود واقعى باشد،
 1ترجمه الميزان ،ج ،21ص 691- 686
 2در ادامه متن سببيت تام توضيح داده شده است.
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[ oسبب بودن آن به اين دليل است كه] الزمه معبوديت اله ،مخصوصا اگر الهى واحد و بى
شريک باشد ،اين است كه بندهاش را براى خود خالص سازد،
[ oخالص ساختن بنده براي اله] يعنى [بنده] جز او كسى را نخواند،
[ oجز او كسي را نخواند ،يعني بنده] در هيچ يک از حوائجش جز به او مراجعه ننمايد،
[ oجز او كسي را نخواند ،يعني بنده] جز آنچه او اراده مىكند اراده نکند،
[ oجز او كسي را نخواند ،يعني بنده] جز آنچه او مىخواهد عمل نکند.
 و خداى سبحان رب مردم ،و ملک آنان ،و اله ايشان است،
 همچنان كه در كالم خويش اين سه صفت خود را جمع كرده فرموده« :ذلِکُمُ اهللُ رَبُّکُم لَهُ المُلکُ ال إِلهَ إِلَّا
هُوَ فَأَنَّى تُصرَفُونَ» و در آيه زير به علت ربوبيت و الوهيت خود اشاره نموده ،مىفرمايد «رَبُّ المَشرِقِ وَ
المَغرِبِ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذهُ وَكِيلًا» ،و در اين آيهاى كه از نظرت مىگذرد به علت مالکيت خود اشاره
نموده ،مىفرمايد« :لَهُ مُلکُ السَّماواتِ وَ األَرضِ وَ إِلَى اهلل تُرجَعُ األُمُورُ»
 پس اگر قرار است آدمى در هنگام هجوم خطرهايى كه او را تهديد مىكند به ربى پناهنده شود ،اهلل تعالى
تنها رب آدمى است و به جز او ربى نيست،
 و نيز اگر قرار است آدمى در چنين مواقعى به پادشاهى نيرومند پناه ببرد ،اهلل سبحانه ،پادشاه حقيقى عالم
است ،چون ملک از آن او و حکم هم حکم او است.


و اگر قرار است بدين جهت به معبودى پناه ببرد ،اهلل تعالى معبود واقعى است و به جز او اگر معبودى
باشد قالبى و ادعايى است.

 و بنابراين جمله «قُل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» ،دستورى است به رسول خدا صلي اهلل عليه و آله ،به اينکه به
خدا پناه ببرد ،از اين جهت كه خداى تعالى رب همه انسانهاست و آن جناب هم يکى از ايشان است ،و
نيز خداى تعالى ملک و اله همه انسانهاست و آن جناب هم يکى از ايشان است.
 از آنچه گذشت روشن شد كه :اوال چرا در ميان همه صفات خداى تعالى خصوص سه صفت« :ربوبيت»
و «مالکيت» و «الوهيت» را نام برد؟ و نيز چرا اين سه صفت را به اين ترتيب ذكر كرد ،اول ربوبيت ،بعد
مالکيت ،و در آخر الوهيت؟
 و گفتيم ربوبيت نزديکترين صفات خدا به انسان و واليت در آن اخص است،
 زيرا عنايتى كه خداى تعالى در تربيت او دارد ،بيش از ساير مخلوقات است.
 عالوه بر اين اصوال واليت ،امرى خصوصى است مانند پدر كه فرزند را تحت پر و بال واليت خود
تربيت مىكند.
 و ملک دورتر از ربوبيت و واليت آن است ،همچنان كه در مثل فرزندى كه پدر دارد كارى به پادشاه
ندارد ،بله اگر بىسرپرست شد به اداره آن پادشاه مراجعه مىكند ،تازه باز دستش به خود شاه نمىرسد،
 و واليت هم در اين مرحله عمومىتر است ،همچنان كه مى بينيم پادشاه تمام ملت را زير پر و بال خود
مىگيرد،
 و اله مرحله اى است كه در آن بنده عابد ديگر در حوائجش به معبود مراجعه نمىكند ،و كارى به واليت
خاص و عام او ندارد ،چون عبادت ناشى از اخالص درونى است ،نه طبيعت مادى،
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 به همين جهت در سوره مورد بحث ،نخست از ربوبيت خداى سبحان و سپس از سلطنتش سخن
مىگويد ،و در آخر عالىترين رابطه بين انسان و خدا ،يعنى رابطه بندگى را به ياد مىآورد ،مىفرمايد:
«قُل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِکِ النَّاسِ إِلهِ النَّاسِ».
 و ثانيا :روشن شد كه چرا جملههاى «رب الناس»« ،ملک الناس»« ،اله الناس» را متصل و بدون واو عاطفه
آورد؟
 خواست تا بفهماند هر يک از دو صفت الوهيت و سلطنت ،سببى مستقل در دفع شر است،
 پس خداى تعالى سبب مستقل دفع شر است ،بدين جهت كه رب است ،و نيز سبب مستقل است بدين
جهت كه ملک است ،و نيز سبب مستقل است بدين جهت كه اله است ،پس او از هر جهت كه اراده
شود سبب مستقل است ،و نظير اين وجه در دو جمله «اهللُ أَحَدٌ اهللُ الصَّمَدُ» گذشت.
 و نيز با اين بيان روشن شد كه چرا كلمه «ناس» سه بار تکرار شد؟ با اينکه مىتوانست بفرمايد« :قل اعوذ
برب الناس و الههم و ملکهم»
 چون خواست تا به اين وسيله اشاره كند به اينکه اين سه صفت هر يک به تنهايى ممکن است پناه
پناهنده قرار گيرد ،بدون اينکه پناهنده احتياج داشته باشد به اينکه آن دو جمله ديگر را كه مشتمل بر دو
صفت ديگر است به زبان آورد،
 همچنان كه در صريح قرآن فرموده :خداى تعالى اسمايى حسنى دارد ،به هر يک بخواهيد مىتوانيد او را
بخوانيد،

1

مِن شَرِّ الوَسواسِ الخَنَّاسِ:
[ وسواس حديث نفس است به اين معنا كه گويى صدايى آهسته است كه به گوش مىرسد] در مجمع
البيان ،آمده كه كلمه «وسواس» به معناى حديث نفس است ،به نحوى كه گويى صدايى آهسته است كه
به گوش مىرسد ،و بنا به گفته وى كلمه «وسواس» مانند كلمه «وسوسه» مصدر خواهد بود،

2

 و كلمه «خناس» صيغه مبالغه از مصدر «خنوس» است كه به معناى اختفاى بعد از ظهور است.
 بعضى گفته اند :شيطان را از اين جهت خناس خوانده كه به طور مداوم آدمى را وسوسه مىكند ،و به
محضى كه انسان به ياد خدا مىافتد پنهان مىشود و عقب مىرود ،باز همين كه انسان از ياد خدا غافل
مىشود ،جلو مىآيد و به وسوسه مىپردازد.

 1در ادامه اين قسمت در تفسير آمده است :اين بود توجيهات ما درباره آيات اين سوره ،ولى مفسرين در توجيه هر يك از سؤالهاى
باال وجوهى ذكر كردهاند كه دردى را دوا نمىكند.
2

در ادامه اين قسمت در تفسير آمده است :و ديگران آن را مصدرى سماعى و بر خالف قاعده دانستهاند ،چون قاعده اقتضا مىكرد

«واو» اول اين كلمه به كسره خوانده شود ،همچنان كه حرف اول مصدر ساير افعال چهار حرفى به كسره خوانده مىشود ،مثال
مىگويند« :دحرج ،يدحرج ،دحراجا و زلزل ،يزلزل زلزاال»
و به هر حال ظاهر اين آيه -همان طور كه ديگران نيز استظهار كردهاند -اين است كه :مراد از اين مصدر معناى وصفى است ،كه مانند
جمله «زيد عدل؛ زيد عدالت است» به منظور مبالغه به صيغه مصدر تعبير شده است .و از بعضى نقل شده كه اصال كلمه مورد بحث را
صفت دانستهاند ،نه مصدر.
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الَّذِي يُوَسوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ:
 اين جمله صفت «وسواس خناس» است،
[ محل وسوسه شيطان صدور ناس است] و مراد از «صدور ناس» محل وسوسه شيطان است،
[ قلب كه محل شعور و ادراك است در قفسه سينه و صدر قرار دارد و از اين رو ،آن محل وسوسه
شيطان است] چون شعور و ادراك آدمى به حسب استعمال شايع ،به قلب آدمى نسبت داده مىشود كه
در قفسه سينه قرار دارد ،و قرآن هم در اين باب فرموده« :وَ لکِن تَعمَى القُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ»
مِنَ الجِنَّةِ وَ النَّاسِ:
 اين جمله بيان «وسواس خناس» است،
 و در آن به اين معنا اشاره شده كه بعضى از مردم كسانى هستند كه از شدت انحراف ،خود شيطانى شده
و در زمره شيطانها قرار گرفتهاند ،همچنان كه قرآن در جاى ديگر نيز فرموده« :شَياطِينَ اإلِنسِ وَ الجِنِّ».

1

و2

 1در ادامه تفسير آمده است :و اما اينكه بعضى گفتهاند كلمه «ناس» هم بر جماعتى از انسانها اطالق مىشود و هم بر جماعتى از جن،
و جمله «مِنَ الجِنَّةِ وَ النَّاسِ» بيانگر اين معناى اعم است .سخنى است بىدليل كه نبايد بدان اعتنا نمود .همچنين به اين سخن كه بعضى
گفتهاند :كلمه «و الناس» عطف است بر كلمه «وسواس» ،و معناى عبارت اين است كه :پناه مىبرم به خدا از شر وسواس خناس كه از
طايفه جن هستند ،و از شر مردم[ .نبايد اعتنا نمود] چون اين معنايى است كه همه مىدانند از فهم به دور است.
 2بحث روايي سوره در الميزان:
در مجمع البيان است كه أبوخديجه از امام صادق عليه السالم روايت كرده كه فرمود :جبرئيل نزد رسول خدا صلي اهلل عليه
و آله آمد در حالى كه آن جناب بيمار بود ،پس آن جناب را با دو سوره «قُل أَعُوذُ» و سوره «قُل هُوَ اهللُ أَحَدٌ» افسون نموده،
سپس گفت « :بسم اهلل ارقيك و اهلل يشفيك من كل داء يؤذيك خذها فلتهنيك؛ من تو را به نام خدا افسون مىكنم ،و خدا تو را از
هر دردى كه آزارت دهد شفا مىدهد ،بگير اين را كه گوارايت باد» پس رسول خدا صلي اهلل عليه و آله گفت« :بِسمِ اهلل الرَّحمنِ
الرَّحِيمِ قُل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ»...
و باز در مجمع البيان است كه از انس بن مالك روايت شده كه گفت :رسول خدا صلي اهلل عليه و آله فرمود :شيطان پوزه خود را
بر قلب هر انسانى خواهد گذاشت ،اگر انسان به ياد خدا بيفتد ،او مىگريزد و دور مىشود ،و اما اگر خدا را از ياد ببرد ،دلش را
مىخورد ،اين است معناى وسواس خناس.
و در همان كتاب آمده كه عياشى به سند خود از أبان بن تغلب ،از جعفر بن محمد عليه السالم روايت كرده كه فرمود:
رسول خدا صلي اهلل عليه و آله فرموده :هيچ مؤمنى نيست مگر آنكه براى قلبش در سينهاش دو گوش هست ،از يك گوش
فرشته بر او مىخواند و مى دمد ،و از گوش ديگرش وسواس خناس بر او مىخواند ،خداى تعالى به وسيله فرشته او را تاييد
مىكند ،و اين همان است كه فرموده« :وَ أَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنهُ؛ ايشان را به روحى از ناحيه خود تاييد مىكند»
و در امالى صدوق به سند خود از امام صادق عليه السالم روايت كرده كه فرمود :وقتى آيه «وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَو
ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ذَكَرُوا اهللَ فَاستَغفَرُوا لِذُنُوبِهِم» ،نازل شد ابليس به باالى كوهى در مكه رفت كه آن را كوه «ثوير» مىنامند .و به
بلندترين آوازش عفريت هاى خود را صدا زد ،همه نزدش جمع شدند ،پرسيدند اى بزرگ ما مگر چه شده كه ما را نزد خود
خواندى؟ گفت :اين آيه نازل شده ،كداميك از شما است كه اثر آن را خنثى سازد ،عفريتى از شيطانها برخاست و گفت :من از
اين راه آن را خنثى مىكنم .شيطان گفت :نه ،اين كار از تو بر نمىآيد .عفريتى ديگر برخاست و مثل همان سخن را گفت ،و مثل
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مرحله سوم :تدبر در سوره با نزديك شدن به غرض آن
چنانچه از گزارههاي فوق به دست آمد انسان در ساحت فردي و اجتماعي خود ميتواند تحت نفوذ و سيطره
شياطين جني و انسي قرار گيرد .بنابراين خطر دشمن در هر لحظه براي او جدي است .اين سوره در مقام
هشدار به انسان درباره چنين خطر بزرگي كه ريشه همه خطرات هدايتي ديگر است برآمده و با بيان نحوه
عملکرد آن ،او را به مر اقبت و تقواي ويژه توصيه كرده است .مراقبت و تقوايي كه اين سوره به مردم توصيه
مي كند پناه بردن به رب ناس ،ملک ناس و إله ناس است.
به نظر ميرسد انسان ها از غفلت نسبت به يکي از اين سه ناحيه دچار وسوسه ميشوند و براي مصون شدن
از اين آسيب الزم است به اين سه پناهگاه پناهنده شوند.
با توجه به مطالب فوق نکات حاصل از تفکر و تعقل سوره كه به شناخت ما منجر شد الزم است مورد توجه
قرار بگيرد و در برنامه زندگي ما جاري شود .برخي از اين نکات كه ميتواند بيان كننده وجوهي از غرض
سوره باشد عبارتند از:
 .1توجه به ربوبيت ،مالکيت و الوهيت خداوند انسان را در ساحت فردي و اجتماعياش از خطرات
وسوسهگرانه شياطين جني و انسي مصون ميدارد.
 .2نفوذ وسوسه در درون انسان در صورتي عملي مي شود كه انسان در ساحت فردي و اجتماعي خود از
ربوبيت ،مالکيت و الوهيت خداوند غافل شود .در اين صورت اين جامعه خالي از خيرات و اعمال صالح
خواهد شد.
 .3اين سوره در تبيين نقش وسوسه شياطين جني و انسي در دوري انسان از كمال حقيقي است.
.4

.......

جمعبندي دو سوره معوذتين:
براي جمع بندي سوره به سؤاالت زير پاسخ دهيد:
 .1نقش اعتقاد به رب ،ملک ،اله در مصونيت انسان از انحرافات چيست؟
 .2ارتباط اين سه نام مبارك با رب فلق در چيست؟
 .3چرا در سوره مباركه ناس از يک شر به سه پناهگاه و در سوره مباركه فلق از چهار شر به يک پناهگاه،
پناهنده ميشويم؟
 .4ارتباط مفهومي بين شرور در سوره مباركه فلق و ناس در چيست؟

آن پاسخ را شنيد .وسواس خناس گفت :اين كار را به من واگذار ،پرسيد از چه راهى آن را خنثى خواهى كرد؟ گفت :به آنان
وعده مىدهم ،آرزومندشان مىكنم تا مرتكب خطا و گناه شوند ،وقتى در گناه واقع شدند ،استغفار را از يادشان مىبرم .شيطان
گفت :آرى تو ،به درد اين كار مىخورى ،و او را موكل بر اين ماموريت كرد ،تا روز قيامت.
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 .5مصاديقي از شروري كه در اين دو سوره از آنها ياد ميشود را نام ببريد؟
 .6با خواندن هر يک از اين دو سوره چه توان و مهارتي در انسان فعال ميشود؟
 .7استعاذه به چه معناست؟ اين دو سوره چگونه ما را با آن آشنا ميسازد؟
 .8سؤاالت ديگر شما:
..................... .9
...................... .11
.................... .11
..................... .12
مرحله چهارم :طهارت براي تدبر (ايجاد طهارت در خود از منظر يكي از موضوعات سوره)
براي مصونيت از گناهان الزم است فرد خيرگزين باشد.
براي خيرگزيني الزم است نسبت به گزينههايي كه ميتواند انجام دهد احاطه داشته باشد.
براي احاطه نسبت به گزينههايي كه ميتواند عمل كند الزم است موقف عمل و شرايط خود را بسنجد.
براي اين سنجش الزم است اولويتها را لحاظ كند.
براي اولويتها الزم است بر مبناي دين و عقل عمل كند.
در اين صورت هر عملي به طور طبيعي از خير بهره دارد و دليلي براي تأخير نمييابد.
در غير اين صورت اولويتها به هم ريخته ،خيرگزيني ممکن نمي شود و براي انجام كار خيري يقين حاصل
نميشود.
استعاذهاي كه اين سوره به ما ياد ميدهد عبارتست از اينکه:
 .1هر كسي كارهاي خوبي كه ميتواند انجام دهد را بشناسد براي آن برنامهريزي كند و در انجام آن هيچ
تأخيري را سزاوار نداند.
 .2از غم و اندوهي كه فرد و جمعي را به هر دليلي نسبت به انجام خيري دلسرد و مأيوس ميكند به شدت
پرهيز كرده و يا آن را منشأ اثر قرار ندهد.
در پايان براي آموزش استعاذه واقعي به دعاي هشتم صحيفه سجاديه 0كه پيرامون استعاذه است مراجعه
مينماييم:

 1صحيفه سجاديه ،ص 56؛ همان ،ترجمه آيتي ،ص 66
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 .1اَللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِن هَيَجَانِ الحِرصِ وَ سَورَةِ الغَضَبِ وَ غَلَبَةِ الحَسَدِ وَ ضَعفِ الصَّبرِ وَ قِلَّةِ القَنَاعَةِ وَ شَكَاسَةِ
الخُلقِ وَ إِلحَاحِ الشَّهوَةِ وَ مَلَكَةِ الحَمِيَّةِ
 .2وَ مُتَابَعَةِ الهَوَى وَ مُخَالَفَةِ الهُدَى وَ سِنَةِ الغَفلَةِ وَ تَعَاطِي الكُلفَةِ وَ إِيثَارِ البَاطِلِ عَلَى الحَقِ
 .3وَ اإلِصرَارِ عَلَى المَأثَمِ وَ استِصغَارِ المَعصِيَةِ وَ استِكبَارِ الطَّاعَةِ
 .4وَ مُبَاهَاةِ المُكثِرِينَ وَ اإلِزرَاءِ بِالمُقِلِّينَ وَ سُوءِ الوِالَيَةِ لِمَن تَحتَ أَيدِينَا وَ تَركِ الشُّكرِ لِمَنِ اصطَنَعَ العَارِفَةَ عِندَنَا
 .5أَو أَن نَعضُدَ ظَالِماً أَو نَخذُلَ مَلهُوفاً أَو نَرُومَ مَا لَيسَ لَنَا بِحَقٍّ أَو نَقُولَ فِي العِلمِ بِغَيرِ عِلمٍ
 .6وَ نَعُوذُ بِكَ أَن نَنطَوِيَ عَلَى غِشِّ أَحَدٍ وَ أَن نُعجِبَ بِأَعمَالِنَا وَ نَمُدَّ فِي آمَالِنَا
 .6وَ نَعُوذُ بِكَ مِن سُوءِ السَّرِيرَةِ وَ احتِقَارِ الصَّغِيرَةِ وَ أَن يَستَحوِذَ عَلَينَا الشَّيطَانُ أَو يَنكُبَنَا الزَّمَانُ أَو يَتَهَضَّمَنَا
السُّلطَانُ
 .8وَ نَعُوذُ بِكَ مِن تَنَاوُلِ اإلِسرَافِ وَ مِن فِقدَانِ الكَفَافِ
 .9وَ نَعُوذُ بِكَ مِن شَمَاتَةِ األَعدَاءِ وَ مِن الفَقرِ إِلَى األَكفَاءِ وَ مِن مَعِيشَةٍ فِي شِدَّةٍ وَ مِيتَةٍ عَلَى غَيرِ عُدَّةٍ
 .11وَ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الحَسرَةِ العُظمَى وَ المُصِيبَةِ الكُبرَى وَ أَشقَى الشَّقَاءِ وَ سُوءِ المَآبِ وَ حِرمَانِ الثَّوَابِ وَ حُلُولِ
العِقَابِ
 .11اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَعِذنِي مِن كُلِّ ذَلِكَ بِرَحمَتِكَ وَ جَمِيعَ المُؤمِنِينَ وَ المُؤمِنَاتِ يَا أَرحَمَ الرَّاحِمِين
 .1بار خدايا ،به تو پناه مىبرم از شر و شور آزمندى و شدت خشم و غلبه حسد و ناتوانى شکيبايى و اندك
بودن قناعت و بدى خلق و خوى و اصرار شهوت و چيرگى عصبيت.
 .2بار خدايا ،به تو پناه مىبرم از پيروى از هواى نفس و مخالفت با هدايت و فرو رفتن به خواب غفلت و
اختيار تکلف و برترى دادن باطل بر حق
 .3و اصرار بر گناه و خرد شمردن گناه و بزرگ شمردن طاعت.
 .4بار خدايا ،به تو پناه مىبرم از به خود باليدن توانگران و خوار داشتن درويشان و بد رفتارى با زيردستان
و ناسپاسى در حق كسى كه به ما نيکى كرده است.
 .5بار خدايا ،به تو پناه مىبرم از اينکه ستمگرى را يارى كنيم ،يا ستمديدهاى را خوار بداريم ،يا قصد چيزى
كنيم كه ما را در آن حقى نباشد ،يا از روى بىدانشى سخن در دانش گوييم.
 .6بار خدايا ،به تو پناه مىبريم ،از اينکه در دل خيال فريب كسى را بپروريم و از كردار خويش دستخوش
خودپسندى شويم يا به آرزوهاى دور و دراز مبتال گرديم.
 .7بار خدايا ،به تو پناه مىبريم از بدى باطن و حقير شمردن گناهان خرد و از اينکه شيطان بر ما چيره شود
يا روزگار ما را واژگون بخت گرداند يا پادشاه بر ما ستم ورزد.
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 .8بار خدايا ،به تو پناه مىبريم از اسرافکارى و از بينوايى.
 .9به تو پناه مىبريم از شادكامى دشمنان و نيازمند شدن به اقران و از تنگناى معيشت و از مردن بى آنکه
ساز رفتن مهيا كرده باشيم.
 .11بار خدايا ،به تو پناه مىبريم از بزرگترين حسرت و گرانترين مصيبت و بدترين شوربختيها و بد
سرانجامى و محروم شدن از ثواب آخرت و گرفتار شدن به عقاب روز رستاخيز.
 .11بار خدايا ،بر محمد و خاندانش درود بفرست و به رحمت خويش مرا و همه مردان و زنان مؤمن را از
آنچه گفته شد پناه ده ،يا ارحم الراحمين.
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