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دم، که با شود شرحی است از معنای فلق با همان مفهوم سپیدهآنچه در این کتاب خوانده می
شناسانه صورت گرفته و به شناسانه و معرفتتحلیلی قرآنی و روایی، از آن برداشتی هستی

بخشِ آفرینش یاد شده است. هر اثری در این عالم به واسطه اثرگذاری یکتا هستی« طلوع اثر»
آید. فلق، ظهور وساطت اسماء اهلل در این هایی از اسماء جالل و اکرام به وجود میهو در جلو

 .های َخلقی قابل مشاهده استپدیداری است که در همه عرصه

موضوع فلق به نسبت دیگر موضوعات تدبر در هستی یعنی کتاب، آیات، کلمات و اسماء از 
تکرار باب بسیاری از علوم را به روی تکرارتر است. اما همین موضوع کملحاظ ظاهر واژه کم

 گشاید. ها میانسان
ویش دستور داده خداوند در قرآن یکی از اسماء خود را فالق معرفی کرده است و به پیامبر خ

دهد نجات از است تا در هنگام استعاذه به رب فلق پناهنده شود. همین موضوع نشان می
 ها در گرو فهم این کلمه است.آسیب

بر اساس آنچه از سوره مبارکه انعام و سوره مبارکه فلق در اهمیت معنای فلق برداشت گردید 
گاه شود. به ویژه آنکه در روایات و ادعیه تر به این موضوع نبر آن شدیم تا با تحلیلی عمیق

 مطالب مهم و ضروری در خصوص پناهنده شدن به فالق هستی ارائه شده است.
کند. برخی از این کلمات عبارتند دنیایی از کلمات دیگر مرتبط میبا باز شدن معنای فلق ما را 

 از:
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توجه به ارتباط فلق و رود و با ، که به عنوان ریشه معنایی فلق به شمار میکلمه خلق -
 رود.ن کلمه در بررسی همه مخلوقات به کار مییخلق ا

کلمه تقدیر، که الزمه معنای فلق است و برای بررسی فلق الزم است به نحوی مورد  -
     دقت قرار گیرد.  

 ای جز داشتن تدبیر و تدبر نیست.کلمه تدبیر و تدبر، که برای شناخت فلق چاره -
که خداوند نتیجه توجه به هر فلقی در زندگی را به این قبیل کلمه رشد و هدایت،  -

 کلمات ختم کرده است.
 کند.هایش محبوس میکلمه شّر، که مخلوق را در فلق -
 یر از آن خواهد بود.زکلمه  سیر و صیر، که مخلوق در پی میل به فالق خود ناگ -
ندک است و الزمه کلماتی مانند داللت، تمایز، سبب، نشانه و ...که در معنای فلق م -

 شناسی است.فلق
های مخلوقات تدبیر  شناسی است و به کسانی که از فلقکلمه توسم، که به معنای نشانه -

 .   شودمتوسم گفته می کنندامروز و فردا می
فضای بحث در مورد فلق را به سازد کلمات فوق و سایر کلماتی که ما را با معنای فلق آشنا می

  کنند.ما معرفی می
شناسانه است و در مورد همه مخلوقات قابل ای هستیلذا در وهله اول بحث از فلق، مطالعه

و اجتماعی  یشناسانه و در حوزه زندگی فردبررسی است و در وهله بعد موضوعی معرفت
 انسان و نیز  وضعیت جامعه اوست.
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ن دانسته شده بر این اساس در کتب تدبر در هستی از کتب این مجموعه در باره فلق چنی
 است:

 های ادراکی،فلق به همراه آیه و اسم عواملی هستند که خداوند با توجه به توانمندی -
تحریکی و عاطفی انسان برای دریافت رشد و هدایت او قرار داده است. بنابراین هر 

یابند. همچنین سه این موضوعات فرع بر وجود انسان و به واسطه وجود او معنا می
مندی  انسان از آیه، فلق و اسم متفاوت است. از کارکردهای فلق برای نحوه بهره

 انسان، تنظیم حرکت در جهت الهی است. )تدبر در اسماء(
خبر از ظهور مانعی حوالت در عالم هستی است. فلق نشانی برای شناسایی تغییر و ت -

خبر از تغییر  مسیر حرکت از نیاز تا رفع نیاز، خبر از تغییر مراتب و توسعه وجودی، در
تأثیرات جهت فرد رو به سوی مثبت یا منفی، خبر از آثار و تبعات حرکت و چگونگی 

آن بر زندگی فردی و اجتماعی، خبر از ظهور نیاز جدید و یا توسعه سطح نیاز و ... 
 )تدبر در اسماء(

ن آفرین است با آیه قرابت مفهومی دارد. و از ایفلق از این جهت که حامل پیام کمال -
کند. )تدبر ارتباط مصداقی برقرار می با آن جهت که خود مصداقی از آیات الهی است

 در اسماء(
شناسی تالشی در جهت شناخت صیروریت همه هستی به سمت رّب العالمین فلق -

 است. )تدبر در کتاب(
 فلق نوعی بروز است که از اتصال هستی به هست حکایت دارد. )تدبر در کلمه( -
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تأثیر و تأثر دارد، از این رو عاملی برای پناه بردن به مؤثر حقیقی است. فلق نشانی از  -
 )تدبر در کلمه(

ها برای آغاز حرکت در انسان عاملیتی است که به واسطه پدیدهاز کارکردهای فلق، -
 کند. )تدبر در آیه(ایجاد می

 یابی به علم است. )تدبر در آیه(فلق عاملی برای دست -
 فلق است. )تدبر در آیه( ،ارتباط بین رخدادها یکی از ابزارهای فهم -

در مقایسه با دیگر موضوعات تدبر در هستی تفاوت دیگری نیز دارد. این تفاوت موضوع فلق 
ای است که موضوع فلق در همان بدو امر میان شأن خالقیت و شأن مربوط به آشکارکنندگی

 مخلوقیت ایجاد می کند. 
های امکانات و نعمت ،لق به شناخت بسترهای زندگی، اموردر حوزه مسائل انسان، شناخت ف

 کند.هایی که بر سر راه انسان است را معرفی میزندگی پرداخته و آسیب
شناسی و را در حوزه هستیلی اجمانکات کتاب حاضر با طرح معنای فلق در صدد است 

به مطالعاتی تر روشن سازد. طبیعی است مباحث مفصل فلقانداز چشمشناسی از معرفت
 شود.ها واگذار میهر یکی از گرایش در تفصیلی

 دانستن نکات زیر که در تدوین کتاب حاضر مورد توجه بوده، خالی از لطف نیست:
 مطالب کتاب به برکت تدبر در سوره مبارکه فلق در طی ده جلسه تدوین شده است. .1
عًا در محل خود مطالب کتاب حتی المقدور به صورت خالصه نگاشته شده است و طب .2

 الزم به تفصیل بیشتر است.
 شود. مطالب کتاب به چهار بخش نمودار، متن، روایات و ادعیه تفکیک می .3
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o توان از سیر نمودارها به دست آورد.مطالب اصلی را می 
o  شرح نمودارها و نیز مستندات آنها در متن به صورت مختصر نگاشته شده

 است.
o اند و ایق قابل آموزش و انتقال ذکر شدهادعیه به عنوان دعایی عملی و حق

 حضور آنها در کتاب بسیار مغتنم است.
o شناسی مخاطب محترم ذکر شده است. روایات به عنوان سبب اصلی فلق 

روایات استفاده شده عمدتًا از امیرالمؤمنین علیه السالم و از کتاب عیون الحکم و  .4
آنها خودداری شده تا مخاطب عزیز المواعظ است و به دلیل سهولت در معنا از ترجمه 

 به حفظ واژگان عربی آن اهتمام داشته باشد. 
مندی از کتاب به صورت عملی در استفاده از روایات و ادعیه ذکر شده در آن بهره .5

مندی بی بیشتر باشد. لذا توجه به این دو رکن از کتاب موجب مزید امتنان و نیز بهرهمی
 خواهد بود.

 

 فاتحه: معناشناسی فلق
 فلق در خلقفصل اول: 
 فلق در بسترهافصل دوم: 
 فلق در اعمال و امورفصل سوم: 

 فلق در امکانات و آثارفصل چهارم: 
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 پناه به رّب فلق :خاتمه
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