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 قلف هکرابم هر وس
 قلف  لا بر هب هذاعت  سا میلعت  

 

بينند از شنيدن  كند. اطرافيان طفل كه خود را بسيار نيازمند طفل مي از ميآغ  اي زندگي را با گريه طفل تازه به دنيا آمده

شود و آنگاه شادي خود را با  شوند. واسطه بين آنها و نيازشان گريه طفل مي صداي گريه او به شدت خوشحال مي

بيند يا به هر علت  ا ميكند غريبي خود ر هاست. طفل كه گريه مي كنند. عالم، عالم نشانه شادباش گفتن به هم ابراز مي

كند و آرام  مي  اي از امنيت و غذا حس يابد نشانه ديگر به هر حال نياز دارد كه آرام بگيرد. مادر و آغوش را  كه مي

اي به  كند و با نشانه اي، مادر را شناسايي مي كند و با نشانه اي در درون خود گرسنگي خود را حس مي گيرد. با نشانه مي

گفته « فلق»شود. به اين نشانه در فرهنگ قرآن  هاي هم از سير شدن خود مطلع مي يابد و با نشانه لت ميغذا خوردن دال

اش و حتماً  شود و نه از سيري شناس نباشد، نه از گرسنگي خود با خبر مي شناس يا نشانه شود. اگر كودكي فلق مي

ن گستره خلق در دو ساحت مادي و معنوي خواهد مرد. اين حكايت طفل، حكايت هر لحظه آدمي است كه در اي

 حيات يافته است.

 كنيم:ابتدا آيات سوره را مطالعه مي

 مهربان بخش هستى خداوند نام به  الرَّحمنِ الرَّحيمِ اهللبِسمِ 

 برم به رب فلقبگو پناه مي (1قُل أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ )

 تاز شر آنچه خلق كرده اس (2مِن شَرِّ ما خَلَقَ )

 شودو از شر تاريكي هنگامي كه گسترده مي (3وَ مِن شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ )

 هاو از شر دمندگان در گره (4وَ مِن شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي العُقَدِ )

 .و از شر حسد كننده، آن هنگامي كه حسد ورزد (5وَ مِن شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ )

سوره، الزم است با بررسي كلمات، آيات و موضوعات سوره، غرض سوره مشخص  چنانچه گفته شد براي تدبر در

شود. غرض سوره همان هدايتي است كه خداوند از ناحيه آن سوره براي ما اراده كرده است. همچنين گفته شد كه 

تدبر، از تفكر در  علم، توجه و گرايش نسبت به اين هدايت مراحل اين تدبر است. بنابراين براي ورود به  تفكر، تعقل،

 كنيم:  واژه آغاز مي

 مرحله اول: بررسي واژگان سوره

در اين مرحله الزم است عالوه بر معاني واژگان سوره به تصويرسازي واژه پرداخته، در صورت امكان ارتباط واژگان را 

د تا بتوانيم نسبت به شو با هم بررسي كنيم. تقويت تصورات مربوط به واژگان و ارتباط درست آنها با هم باعث مي
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كند، واقف شده و حتي گاهي با كشف روابط مخفي بين آنها، به علوم جديد  اتفاقات و حقايقي كه در سوره از آن ياد مي

 شود. ارتباط بين اين تصويرها نوعي علم در ما به وجود آورده و منشأ رأي و نظر و باورهاي ما مي ،برسيم. و در نهايت

 

 م واژگان سورهبررسي مفاهي .الف

 قول

 )قل(

به معناي ابراز كردن آنچه انسان در درون خود   هو إبراز ما في القلب و إنشاؤه بأىّ وسيلة كان

تواند با زبان، دارد است. اين ابراز كردن مي

 اشاره و يا هر نوع ديگري باشد. 

 عوذ

 )أعوذ(

ء و اعتصام به من شرّ  هو التجاء الى شي

 مواجه.

تهديدي كه در روبروي فرد است پناه بردن از 

تواند مصونيت از به سوي چيزي يا كسي كه مي

 اين تهديد را ايجاد كند.

 ربب 

 (ربّ)

رفع نواقص و حوائج شيء و سوق دادنش به   ء الى جهة الكمال و رفع النقائص سوق شي

 سوي كمال.

هو انشقاق مع حصول إبانة بين الطرفين. و  فلق

ول مطلق االنشقاق في النظر في الشقّ الى حص

 ء سواء حصل تفرّق أم ال. شي

به معناي شكاف همراه با آشكاري چيزي است 

در اين صورت جدايي و انفكاک از وضعيت 

قبل و تمايل به وضعيت بعد در آن موضوعيت 

 با شكافتن و انشقاق عبارت از دارد. پس فلق

 شقّ، در و طرفين است ميان در جدايى حصول

 تفرّق خواه است، منظور خوردن شكاف مطلق

 .نه يا بشود حاصل

 شرر

 (شرّ)

هو ما يقابل الخير، و قلنا في الخير: إنّه عبارة 

عمّا يختار و ينتخب و يكون له رجحان و 

 .و الشرّ ما فيه ضرر و سوء اثر و فساد فضل.

در مقابل خير است. خير چيزي است كه بر 

مبناي معيارهاي عقلي انتخاب شده و به عنوان 

شود. شر چيزي است كه گزينه برتر گزينش مي

 همراه آن ضرر و سوء اثر و فساد وجود دارد.

به معناي پديدار شدن بر كيفيت مخصوص  .ء على كيفيّة مخصوصة هو إيجاد شي خلق

 است. 

آيد حيط فرو ميبه معناي ظلمتي است كه در م في كانت سواء المحيطة، النازلة الظلمة هو غسق
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 شود.و بر آن مسلط مي .معنوىّ أو مادّىّ )غاسق(

 داخل شدن در محلي را گويند. . ء في محل هو دخول شي وقب

 نفث

 )نفّاث(

از نفث به معناي دميدن شديدي است كه از  هو نفخ شديد من الفم فيه ريق قليل.

طريق دهان بوده و همراه آن كمي آب دهان نيز 

 باشد.هست، مي

 ء و شدّها في نقطةانضمام جزئين أو أجزا عقد

معيّنة، و يقابله الحلّ و هو فكّ العقدة، ماديّا أو 

 معنويّا.

به معناي گره يا پيوستن دو يا چند جزء با هم 

و مقابل  و محكم كردن آنها در يك نقطه است

 است كه همان باز كردن گره« حلّ»آن واژه 

 .است مادي يا معنوي

 حسد

 )حاسد(

ة، و يوجب أنّ الحسد من الصفات الذميم

التعب الشديد في نفسه دائما، و هو يطلب 

 .زوال النعمة و التضرّر لصاحب النعمة

كه سختي شديدي حسد از صفات ناپسند است 

كند و همواره نعمتي را در نفس انسان ايجاد مي

از صاحب نعمت گرفته شده و به صاحب را 

 . رساند مينعمت ضرر 

 

 تصويرسازي از واژگان . ب

هاي لغت آمده بسيار راهگشاست. بايد در نظر داشت آنچه در  سازي از واژگان، مصاديقي كه از آنها در كتاببراي تصوير

 اي ديگر ذكر كنيد. هاي ذكر شده براي هر كلمه نمونه اين كتب آمده بخشي از مصاديق واژه است. بر اساس نمونه

 ها ساير نمونه اي در خارج نمونه واژه

  سخن گفتن. قول

 عوذ
ناه بردن به محلي براي در امان بودن از خطر پ

 تهديد كننده.  

 

  ار.گذآقاي كسي، تدبيرگر و سياست  مالك چيزي، ربّ

  دم سپيده فلق

  فساد و ظلم شر

 خلق
با استفاده از ابزار و مواد اوليه چيزي را به وجود 

 آوردن.
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 ها ساير نمونه اي در خارج نمونه واژه

  تاريكي ظلماني شب غاسق

 وقب

 جمع آب آن در كه سنگ است در وقبه گودالى

 واژه وقب، است كه در اين علتش شود و مي

 شدن وجود دارد. داخل

 

  شود.  انداخته بيرون دهان آب از مقدارى دميدن با نفث

  بستن ريسمان عقد

  بدخواه حاسد

 

 توجه به ارتباط بين واژگان سوره. ج

مهم است؛ زيرا به واسطه نقشي كه در جمله  براي به دست آوردن ارتباط واژگان در سوره، دانستن نقش آنها در جمله

دارند حالت فعل، فاعل، مفعول و ...متفاوتي خواهند داشت؛ زيرا تاثير و تاثر عناصر يك سوره منوط به نقشي است كه 

 كنيم:  شود. بنابراين ابتدا نقش كلمات را در سوره بررسي مي براي آن در سوره تعيين مي

1اعراب سوره .1
 

مقول  «أعوذ» هو جمل است« أنت» آن تقديراست و مستتر آن  مر و فاعلافعل  «قل»بِّ الفَلَقِ مِن شَرِّ ما خَلَقَ( )قُل أَعُوذُ بِرَ

عوذ ه أمتعلق ب «برب الفلق»و  است« أنا»آن  تقديرو مستتر آن  فعل مضارع مرفوع و فاعلنيز أعوذ يا مفعول است.  قول

محذوف آن عائد ضمير و  هصل «خلق» هو جملاست مضاف إليه و وصول اسم م «ما»و است أعوذ به  متعلق «من شر»و 

  ه باشد.مصدريممكن است « ما»بوده است و قه لَخَاست؛ يعني 

ه شده ضافبوده و به اذا ا محل جر در «وقب» هو جملاست ظرف  «إذا»و بر قبل است عطف  (وَ مِن شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ)

 است.

 است. لنفاثاتمتعلق به ا «في العقد»و بر قبل است عطف  (اتِ فِي العُقَدِوَ مِن شَرِّ النَّفَّاث)

 .بر قبل استعطف  (وَ مِن شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ)

 تصويرسازي كلمات در ارتباط با هم  .2

 كنيد: رخدادها و مسائلي كه سوره بر آن تاكيد دارد را تصور  ،حال با توجه به نقش كلمات در سوره

 بردن و پناهگاه: در ناحيه پناه

                                                             
 223، ص 11 إعراب القرآن و بيانه، ج 1
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 نمايد. دمي هست كه انسان را به خروج از شب و تاريكي اميدوار  سپيده .1

 هايي كه بيان كننده گذر از وضعيت قبل و رسيدن به مرحله جديدند. نشانه .2

 راهي براي گريز از مشكالتي كه انسان و جامعه با آن روبروست. .3

 شود.    منفعت و كمالي كه در اثر پناه بردن نصيب پناهنده مي .4

 ها و شرور: در ناحيه آسيب

 آسيبي كه از ناحيه كسي يا چيزي متوجه كسي شده است.  .1

 تاريكي و ظلمتي كه جاگير شده و خود را به شدت چسبانده، گويي آمده است تا نرود. .2

 خواهد باز شود. اي كه در زندگي كسي افتاده و گويي آنقدر محكم است كه نمي گره .3

 ن شده به صورتي كه از ناحيه آنها به شدت در آسيب و رنج و اذيت است.فردي كه دچار حسد ديگرا .4

است. حال برخي از مشكالت   آورند يكي از چهار حالت فوق در آنها قابل رؤيت مشكالت زندگي وقتي به كسي رو مي

2كنيد. ايم مطالعه  زندگي خود يا ديگران را به ياد آورده و سوره را با توجه به تصويري كه يافته
 

                                                             
 دو يا سه و يا چهار گروه نيز باشد. تواند در  شويم ميبرخي از مشكالتي كه در ذهن يادآور مي 2


