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شود شرحی است از معنای ناس با همان مفهوم مردم؛ که با آنچه در این کتاب خوانده می
شناسانه صورت گرفته و از آن تحلیلی قرآنی و روایی از آن برداشتی هستی شناسانه و معرفت

یاد شده است. « حیثیت رویارو شونده انسان با مسائل متعدد در بسترهای اجتماعی»به عنوان 
دهد های انسان را تشکیل میفرایند لقای اثر و القای اثر که محوریت رویارویی بر این اساس

گیرد که القائات رّبانی )الهام( و القائات شیطانی در فصول مختلف مورد بررسی قرار می
 .ترین موضوعات در این بحث و بررسی هستند)وسوسه( از جمله مهم

همه . برگزید و به مالئکه دستور داد تا بر او سجده کنندنسان را ز بین موجودات اخداوند ا
 .تبعیت کردند به غیر ابلیس که از این دستور امتناع کرد

و ابلیس حکایت زندگی هر انسانی در هر لحظه است  مالئکه، السالمهیعلداستان حضرت آدم 
م از جانب ربوبی را یافته و از سوی دیگر امکان که به واسطه آن از یک سو توان دریافت عل

 .اغوای شیطان و دریافت القاهای نادرست را پیدا کرده است
در این داستان تفاوت انسان با سایر موجودات و سطح شهود و آگاهی او نسبت به مالئکه بیان 

 . شده است
بیند و علم به اسماء کننده است که از خود چیزی ندارد تعلیم میگویی انسان موجودی دریافت

کند و به واسطه این و از آنچه نهی شده است سرپیچی می ردیپذیمکند و یا اغوا را دریافت می
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شود، عورتی که مجبور به داشتن آن است ولی برای حفظ سرپیچی عورتش نمایان می
 .زم است آن را بپوشانداش الزیبایی

و این آشکار شدن اگر با  شودمیشده و آشکار بدون ستر اغوایی ا هر عیوب نهفته هر فردی ب
 . شودای به ستر تبدیل نشود به سختی و شقاوت گرفتار میتوبه

هر قدر به القائات خوب . زندگی انسان در هر لحظه با القائات خوب و بدی سر و کار دارد
ها قرار دهد به شود و هر قدر خود را در معرض بدیکند از القائات بد دور میبیشتر اعتنا 

های فطری انسان را فعال و القائات بد القائات خوب جنبه. آوردالقائات منفی بیشتر  رو می
 .سازندهایش را آشکار میهای او را ظاهر و بدیعیب

از یک سو . شودا القائات فعال میبر اساس آنچه گفته شد ساختار انسان ساختاری است که ب
در القای شیطان از سوی دیگر شود و گیرد و به عبودیت راغب میدر القای کالم خدا قرار می

 .افتدمیرغبتی به عبودیت در غم و اندوه و بیو گیرد قرار می
هایی در سیر زندگی او مدام القاهای مثبت و منفی وجود دارد و به واسطه چنین القائاتی گرایش

 . گیرددر او به صورت مثبت و منفی شکل می
اتفاقاتی که برای او نیست ولی همه وارد بر او القائات  ،انسان وجود بدین ترتیب با اینکه همه

 . اثر القائات استخورد در رقم می
یابند و متناسب با ئات عالوه بر اینکه مثبت و منفی دارند شدت و ضعف نیز میاین القا

 .شوندهای مختلف تفکیک میکارکردهایشان و یا نقطه آغازینشان به دسته
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هایی که رسد در سورهبه نظر می. های مختلف قرآن به موضوع القا اشاره شده استدر سوره
موضوع القا اغوای او به نحوی مطرح شده است، حکایت حضرت آدم و یا موضوع ابلیس و 

  .توان مطالعه کردرا می
های علمی مانند هنر، تعلیم و تربیت و تدبیر و سیاست این موضوع در برخی از شاخهبا اینکه 

های زندگی که انسان از خود نقشی ولی در همه حوزه ،از اهمیت بیشتری برخوردار است
 . رسدآفریند مهم به نظر میمی

. رود، متوجه شدهای متعدی که برای انسان به کار میتوان از همه فعلگستره این مبحث را می
د و بر اساس آن یابزیرا هر فعل متعدی بر اثر القایی از فاعل خود به دیگری انتقال می

همچنین گستره آن را در مسائل مربوط به کالم مورد مطالعه . یابداش تشدید مییتأثیرگذار
های کالم است وابسته به القا است و اگر القا از آن گرفته زیرا خطاب که یکی از مؤلفه. قرار داد

 .ماندشود اثری از آن باقی نمی
توان تأثیر و نیز  وقوع یا  مدیریت صحیح القاها و ارتقای آن منجر به ارتقای روابط و افزایش 

 . ترک کارهاست
ها و را در معرض آسیب شود انسانجهل نسبت به تأثیراتی که بر اثر القاها پدیدار می

 .دهدهای فراوانی قرار میاختالل
با توجه به مطالب فوق شناخت مبانی علمی القای اثر  و به دست آوردن کاربردهای آن نقش 

و حکمت دارد و بدون این شناخت گسترش علم و حکمت رو به به سزایی در گسترش علم 
 .  گرایدضعف می
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 «استعاذه، طلوع اثر عبودیت»و « فلق، طلوع اثر»کتاب حاضر که در ادامه دو کتاب  
با الهام از تدبر این سه کتاب مجموع . تکمیل کننده مباحث این دو کتاب استاشد،بمی

 بوده امید است در آشنایی و انس با این دو سوره مؤثرهای معوذتین نگاشته شده است و سوره
 .القایی مؤثر در این زمینه باشد ،و خود

 :شود عبارتند ازکتاب به صورت ویژه به آن پرداخته میدر این برخی از مطالبی که 
 ها و روابط به واسطه لقاء اثر در زندگی انسانایجاد نقش -
 واسطه انواع مواجههقرار گرفتن در مسیر انحراف یا هدایت به  -
 نیعلم آفرالقایی ، هامال -
  گرسوسهوالقاء ، وسواس -
 القائات درونی و بیرونی و رابطه بین این دو -
 دهی در تشدید آنهادهی القائات مثبت و منفی و تأثیر این سامانسامان -

رود همگی نسبت به القائاتی که در معرض آن هستیم با توجه به مطالب فوق انتظار می
 .تر باشیم و خود را در مسیر القائات مثبت قرار دهیمهشیارتر و حساس

اش القائات بیرونی را شود انسان به واسطه تغییرات درونیکه در کتاب خوانده می طورهمان
تواند به عنوان فرصتی کلیدی و تهدیدی اساسی قلمداد این موضوع می. کندجلب و جذب می

 .شود
ها به طور طبیعی وره شریفه قرآن است که تدبر در این سورهکتاب حاضر میهمان چند س

 :ها عبارتند ازاین سوره. دهدبه افراد می و القاء اطالعات جامعی در خصوص لقاء
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و القاء مثبت و منفی و چگونگی تأثیر هر یک  ها لقاءسوره مبارکه طه که در آن به مؤلفه
 .پردازدمی

های این سوق در سوق یافتن به سمت کمال و محرک لقاءسوره مبارکه قیامت که به نقش ا
 .دارددادن مطالبی را بیان می

اشاره دارد و آنچه به صورت منفی یا مثبت در  فرایند اثر لقاء و القاءسوره مبارکه اعراف به 
 .دهدرا توضیح می شودمی محقق درون انسان در اثر لقاء و القاء

درونی مثبت و منفی  ام و وسوسه به عنوان فعال شدن القاءسوره مبارکه ق که به موضوع اله
 .اشاره دارد

کند و ناس را به عنوان که رویارویی انسان با مسائل متعدد را گوشزد میسوره مبارکه روم،
 .کندشود معرفی میو موضوعات رویارو می مصائبانسانی که با حقایق، اوامر، مسائل،

خود لقائی برای معرفت نسبت به حقایق مربوط به رب  هشد های یادبدیهی است انس با سوره
 ،اله الناس، وسواس الخناس و مفهوم ناس و جن است که در اثر این لقاء الناس، الناس، ملک
 .خواهد بوداستعاذه  ،اثر القائی آن

 

 انسان در مالقات با اثر :فاتحه
 اثر لقاء و القاء اثرفصل اول: 
 محرک در لقاء و القاء فصل دوم:

 فرایند دریافت و انتقال اثرفصل سوم: 
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 انی و شیطانیالقائات رّبفصل چهارم: 
 ناس؛ انسان در مواجهه :خاتمه
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