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علم اعداد
از ديربازدر بيشتر سنتھا و فرھنگھا اعداد و اشکال از تقدس و يا شومی و ھمچنين کارکردھای خاصی برخوردار بودهاند ،تا
جايی که امروزه ھم از اھميت آنھا کاسته نشده است… متاسفانه درباره بيشتر مباحث نامبرده ،بحث ھايی مطرح شده يا بصورت
افراط بوده و يا بصورت تفريط .حتی در تاريخ تفکر بشر ،عدد شناسی و حتی ستايش اعداد ھم ديده شده است .بطوری که تا نھايت
خرافه و خيال پردازی پيش رفته اند .ھمچون :طالعبينی ،ستاره شناسی ،کيمياگری وعلومی ازاين قبيل .ھرکدام به نوعی احتياج به
دانش و علوم مربوطه می باشند تا بشر به بی راھه نرود.
ازطرف ديگر ،وقايع بسياری که درماورای درک بشراوليه قرار داشتهاند ،او را برآن داشتند تا برای بيان انديشهھا و دريافتھايش
نظامی ازعالئم گوناگون ابداع کند .اين عالئم که به »نماد« تبديل شدهاند در حقيقت گويای چيزی فراتر از معنای آشکار و مستقيم
خود ھستند .نمادھا ھمچون اعداد نقش مھمی در زندگی و البته ناخودآگاه انسان دارند و تفسير اين نمادھا يکی از دغدغهھای
روانشناسان بزرگی ھمچون فرويد و يونگ بوده است .از سوی ديگر اعداد فقط برای شمارش نيستند بلکه از ايام قديم با نمادھا در
ارتباط تنگاتنگ بودهاند و تفسير اعداد يکی از قديمی ترين علوم در بررسی نمادھا محسوب می شود ،نمادھا زبان مشترک انسانھا
از ديرترين روزگار تا به امروز بوده اند و در پيچ و خم جريانھای زندگی تا اندازهای دگرگون شده اند.اما با وجود اين تغييرات
توانستهاند خود را با شرايط مکان و زمان ،ھماھنگ کنند و ھمچنان به زندگی خود ادامه دھند.
شايد کمتر کسی باشد که در طول روز با اعداد سر و کار نداشته باشد .بطور مثال وقتی از خواب شبانه بيدار می شويد به نزديکان
خود می گوييد يک خواب ديدم ،يا در سر سفره می نشينيد و درخواست يک تکه نان می کنيد ،يا سئوال می کنيد آدرس فالنی
کجاست؟ خيابان … .پالک … .واحد … .و يا ھنگامی که شماره منزل و يا محل کار ھمکارانتان را با تلفن ھمراه خود می گيريد
و يا وقتی سر کار شروع به شمارش اجناس و وسايل می کنيد و ھزاران اعداد ديگر که تا آخرشب ھنگام خوابيدن ،با آنھا درگير
ھستيد .آيا تا بحال از خود سئوال کرده ايد که اين اعداد دارای چه نيرو و انرژی ای ھستند؟.
تا بحال فکر کرده ايد چرا از ساليان قبل ” ،دو ،دو تا می شود چھار تا ؟ چرا دو  ،دو تا پنج تا نشده ” ؟ ،چرا چھار عمل اصلی
رمزگشای اين ھمه فرمول ھای رياضی و فيزيک و … .بوده ؟ انرژی اين اعداد از کجاست؟
وقتی به دنيا می آييم نواری را بر دور دست نوزاد می زنند که فقط يک شماره چند رقمی است که نوزاد ،با آن شناسايی می شود.
که پدر و مادر او با آن شماره شناسايی می گردد.
شناسنامه برايمان می گيرند که شمارش ؛ تا آخر زندگی با ماست که ھويت ما را معلوم می کند.
ھنگامی که فوت می کنيم باز تبديل به يک شماره چند رقمی می شويم و آن را به دور شصت پايمان می زنند و در نھايت شماره
قبر و ….
ده ھا ھزار سال طول کشيد تا انسان توانست  ،لنگان لنگان  ،با شمردن آشنا شود .زيرا جھان پيرامون ما چنان وسيع است ،که در
طبيعت نياز فراوانی به اين اعداد وجود دارد .پيشرفت دانش و تمدن بشری مرھون علم رياضی و عدد شناسی است .به طوريکه
علم رياضی و عدد شناسی پايه و اساس کليه علوم اعم از علوم انسانی )روان شناسی  ،جامعه شناسی  ،فلسفه  ،تاريخ  ،جغرافيا ،
ادبيات  ،شعر و موسيقی  ،ھنر و… (..می باشد.
در دوره صفويه در ايران ،معماران و مھندسان  ،ھمه از رياضيدانان قابلی بودند؛ معروف ترين چھره رياضيدان)بھا الدين عاملی(
است .ھمچنين علوم تجربی )زيست شناسی ،زمين شناسی ،فيزيک ،شيمی ،پزشکی ،نجوم ،فنون ،مکانيک،عمران ،ساختمان….(..
رياضی جزئی از اجزاء الينفک زندگی معمولی در معامالت ،تغذيه و فنون و کارھای معمولی که بشر در روزمره با آن سر و
کار دارد ،به حساب می آيد ….
علم رياضی و عدد شناسی در علوم اجتماعی به ويژه جامعه شناسی نيز دارای ارزش و قطعيت معتبری است .چنانکه از آمار
بعنوان يکی از وسايل مھم تحقيق استفاده می گردد و محققين در اغلب موارد مانند تحقيق در موضوع خودکشی ھا ،کثرت ازدواج
ھا ،شيوع وافزايش طالقھا و باال رفتن و يا پائين آمدن نرخ ھا و موارد زيادی مانند آنھا با استفاده از اطالعات آماری تحقيقات
خود را ارزش علمی می بخشند .می توان از اھميت و لزوم ھندسه در معماری  ،حساب در بانکداری و صدھا موارد کاربرد
رياضيات در زندگانی عملی ،سخن به ميان آورد.
در مورد ارزش و قطعيت و اعتبار علم رياضی و عدد شناسی در علوم نيز کافی است تکرار نمائيم که دانشمندان اغلب کشفيات و
معلومات حاصله را ھنگامی روشن و قطعی می شمارند که می توان آنھا را به صورت اعداد يا فرمولھای رياضی نشان داد و به
عبارت ديگر کيفيت را به صورت کميت عرضه داشت و در اين راه به اندازه ای پيش رفته اند که گفته اند:
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)شناخت عبارتست از اندازه گيری ( .اگر امروز قسمت عمده وسايل و لوازم کارگاه ھا و آزمايشگاه ھا را وسايل اندازه گيری
تشکيل می دھند علتش ھمين قطعيت علوم رياضی است که موضوع آن کميت و مقدار است.
دانشمندان برای علم رياضی اھميت فراوانی قائل بوده اند .علمائی ھمچون ابن سينا  ،خيام  ،ابوالوفای بوزجانی شارح کتاب جبر
خوارزمی  ،ابن ھثيم  ،اخوان الصفا  ،ابوسھل کوھی که يکی از علمای جبربوده ،فارابی که نظريه موسيقی ايران زمان خود را
تکميل کرده و ھمين موسيقی سنتی زنده حاضر از آن باقی مانده است ،ھمچنين ابوريحان بيرونی چند تأليف رياضی و نجومی
بسيار مھم از دوره قرون وسطائی اسالم بر جای گذاشته و در مسائلی ھمچون رشته ھای عددی و تعيين شعاع زمين کار کرده
است.
در قرن پنجم تا يازدھم که در آن سلجوقيان به قدرت رسيدند چندين رياضيدان بزرگ در اين دوره وجود داشته اند ،بزرگترين
ايشان عمر خيام بود و گروھی از منجمان و رياضيدانان ديگر در گاه شماری ايران تجديد نظر و آن را اصالح می کردند و
برجسته ترين آنان خواجه نصيرالدين طوسی است که به شيوائی و راھنمائی او و چند تن دانشمند و بالخاصه رياضيدانان رصدخانه
مراغه ،گرد يکديگر جمع آمده و به کار رصد و ديگر کارھای علمی مشغول شده بودند.
در دروره ھای مختلف تاريخی دانشمندان زيادی روش ھای متعدد و متنوعی برای تدريس درس رياضی ذکر کرده اند که انواع
اين روش ھا را بعضی زبانی  ،فعال و مکاشفه ای گفته اند .گروھی روش ھای تدريس رياضيات را گفتاری  ،پرسشی و سقراطی
و آميخته ذکر کرده اند .برای سال اول روش ھای ويژه ای معرفی کرده اند .از آنجا که علم رياضی در پيشرفت ساير علوم نقش
عمده ای داشته ،يکی از عوامل توسعه فن آوری در دھه ھای اخير بوده است .لذا توجه بيشتر به آموزش ھمگانی به اين علم در
دنيای امروز ضروری به نظر می رسد.
اعداد ،تقريبا ً بر تمام جنبه ھای زندگی ما تأثير می گذارند ،از حساب کردن دقيق پول غذا گرفته تا ريختن طرح يک صندوق
بازنشستگی .البته اعداد ،نقش ھای مھم تری نيز در جھان پيرامون ما ايفا می کنند ،آن ھم به گونه ای که ما اغلب متوجه نمی
شويم .يک ثابت رياضی ،برداشت ما را از زيبايی تعيين می کند و يک عدد ،بر تعداد دوستان ما تأثير می گذارد .رياضيات بر
ژن ھای ما نگاشته شده است.
اعداد ،تنھا ثابتی است که در سراسر گيتی ،بيش از ھر چيز ديگری کاربرد دارد .تنھا انسان ھا نيستند که از آن در مد ،اسباب
منزل ،ھنر ،موسيقی ،و حتی اقتصاد بھره می گيرند ،بلکه دربدن انسان ،طبيعت و حتی شکل راه شيری نيز اين عدد وجود دارد.
نسبت طاليی که اولين بار توسط يونانی ھا کشف شد ،در تمام طبيعت يافت می شود و ذھن تمام انسان ھا به گونه ای است که آن
را زيبا می داند .کتاب ھای بسياری درباره ی چگونگی کارکرد نسبت طاليی و اين که چرا علم رياضی و عدد شناسی زيبايی،
يک دانش عينی است ،وجود دارد .اعضای چھره و بدن انسان سالم نيز ،با توجه به نسبت طاليی ،ھماھنگی يافته اند.
پنج عددی که به گونه ای غيرمنتظره ،بر زندگی ما تأثير دارند عبارتند از! :عدد سه ،عدد پنج ،عدد ھفت ،عدد نه ،صفر
بطور مثال :در باره عدد ھفت می توان گفت که ھيچ عددی به اندازه ی ھفت ،با حافظه ی کوتاه مدت و بلند مدت ما پيوند ندارد.
روانشناس مشھور» جورج ميلر« در يک مقاله ی شگفت انگيز ثابت کرد حافظه ی کوتاه مدت يا ھمان حافظه ی فعال ما ،پيش
از آن که بتواند اطالعات جديد را ناديده بگيرد يا اطالعات پيشين را فراموش کند ،تنھا می تواند  ٧مورد را در خود نگاه دارد.
به عبارت ديگر؛ اگر کسی ده نام بگويد و از شما بخواھد آن ھا را بنويسيد ،شما تنھا می توانيد ھفت تای اين نام ھا را به ياد
بياوريد .اين موضوع  ،بارھا طی آزمون ھای بسيار زيادی ،با حداکثر اختالف متوسط دو مورد به اثبات رسيده است )يعنی ممکن
است بعضی افراد ٢ ،مورد را بيشتر يا کمتر به خاطر بياورند(.
بسياری از فرھنگھا و تمدنھای قديم و جديد ،برای عدد ھفت احترامی بيش از ساير اعداد قائلند .مثالً ھفت بار چرخيدن به دور
کعبه برای طواف کعبه ،ھفت روزھفته ،ھفت طبقه آسمان و زمين در نظر مردم قديم بابل ،ھفت بار زنده شدن انسان در مذھب
برھما ،ھفت قدم ھمراھی عروس و داماد در ھند ،ھفت فرشته مقرب درگاه ،ھفت روح پليد و ھفت گناه کبيره مسيحيت ،طبقات
ھفتگانه آسمان دراسالم ،ھفت گاو الغر و ھفت گاو فربه در روايت حضرت يوسف در قرآن ،قراء سبع )ھفتگانه( ،قرارگرفتن
ھفت قسمت بدن درسجده نماز مسلمانان بر زمين ،ھفت وادی سلوک در تصوف ،ھفت انسان نقش شده در باالی درب آرامگاه
داريوش ھخامنشی ،ھفت خوان رستم در شاھنامه ،پلهھای ھفتگانه آرامگاه کورش کبير در پاسارگاد.
در ادبيات فارسی نيز عدد ھفت نقش مھمی دارد .ھفت پيکر نظامی و ھفت اورنگ جامی از کتب معتبر شعر فارسی ھستند .در
فرھنگ امروزه نيز عدد ھفت نشانگر زيادی و بيشی است ھمچون؛ ھفت قلم آرايش ،مجلس ھفتمين روز درگذشت ،ھفت پشت
دورتر نيز مثالھايی از اين دستند.
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و اما جادوی عدد ھفت  ،ويژگیھای عدد ھفت:
 ٧عددی فرد است.
 ٧عددی طبيعی است.
 ٧عددی اول است.
ھفت طبقه بھشت :بر اساس آيات قرآن و مفسران احاديث ،باالترين درجه سعادت معنوی ،ورود به طبقه ھفتم بھشت است.
مسلمانان به وجود ھفت طبقه يا مرحله آمرزش و بھشتی شدن اعتقاد دارند.
عجايب ھفتگانه درطبيعت :کوه اورست در مرز نپال و چين ،آبشار ويکتوريا در مرز زامبيا و زيمبابوه ،گراند کانيون در
آمريکا ،ساحل مرجان بزرگ در استراليا ،سپيده دم شمالی در قطب شمال ،آتشفشان پاريکوتين در مکزيک و بندر ريو دوژانيرو
در برزيل.
ھفت ھنر :نقاشی ،مجسمه سازی ،معماری ،رقص ،موسيقی ،تئاتر ،سينما
ھفت دريا  :شامل درياھای قطب شمال و قطب جنوب ،اقيانوس آرام شمالی و جنوبی ،اقيانوس اطلس شمالی و جنوبی و اقيانوس ھند.

ھفت حس :بر اساس تعليمات باستانی ،روح انسان يا “بدن مقدس درون” او مرکب از ھفت خاصيت است که ھر يک تحت تاثير
يکی از سيارات ھفتگانهاند .آتش موجب زندگی ،خاک به وجود آورنده توانايی احساس کردن ،آب موجب قدرت بيان ،ھوا حس
چشايی ،مه موجد حس بينايی ،گلھا به وجود آورنده حس شنوايی و باد جنوب به وجود آورنده حس بويايی ھستند.
عجايب ھفتگانه:ھرم بزرگ جيزه ،باغھای معلق بابل ،نيايشگاه آرتميس ،تنديس زئوس ،آرامگاه ھاليکارناسوس ،تنديس
غولپيکر رودس و فانوس دريايی اسکندريه.
عجايب ھفتگانه قرون وسطی  (١ :آمفی تئاتر روم (٢ ،کاتاکومبھای )سرداب( اسکندريه ،مصر  (٣ديوار بزرگ چين  (۴استون
ھنج در ويلتشاير انگلستان  (۵برج کج پيزا  (۶برج چينی )از جنس چينی( نانکينگ ،چين  (٧مسجد ايا صوفيه در استانبول.
ھفت آسمان  :ھفت طبقه آسمان به اعتقاد بابليان ،ھفت فلک ،ھفت گنبد خضرا ،ھفت گردون ،ھفت افالک ،ھفت آسيا.
ھفت گاو الغر که ھفت گاو فربه را خوردند  :فرعون خوابی ديد که اينک بر کنار نھر ايستاده است که ناگاه از نھر ھفت گاو
خوب صورت و فربهگوشت برآمده بر مرغزار میچريدند و اينک ھفت گاو ديگر بد صورت والغرگوشت درعقب آنھا از نھر
برآمده به پھلوی آن گاوان اول به کنار نھر ايستادند و اين گاوان زشت صورت و الغرگوشت آن ھفت گاو خوب صورت و فربه
را فروبردند و فرعون بيدار شد.
ھفت سنبل ٔه الغر و ھفت سنبل ٔه ُپر :و باز )فرعون( بخسبيد و ديگرباره خوابی ديد که اينک ھفت سنبل ٔه پُر و نيکو بر يک ساق
برمیآيد و اينک ھفت سنبل ٔه الغر از باد شرقی پژمرده بعد از آنھا میرويد و سنبلھای الغر آن ھفت سنبل ٔه فربه و پُر را فروبردند
و فرعون بيدار شده ديد اينک خوابی است.
سال فراوانی بسيار در تمامی زمين مصرمیآيد و بعد از آن ھفت
ھفت سال قحطی در مصر  :يوسف به فرعون گفت :ھمانا ھفت ِ
سال قحطی پديد میآيد و تمامی فراوانی در زمين مصر فراموش میشود و قحطی زمين را تباه خواھد ساخت.
ِ
ھفت دستگاه موسيقی -١ :شور  -٢ھمايون  -٣ماھور  -۴چھارگاه  - ۵نوا  -۶راست پنجگاه  -٧سهگاه.
ھفت نت موسيقی :

Do Re Mi Fa Sol La Si

ھفت سين  :شش چيز از سفره ھفتسين که حرف آغازين آنھا سين است؛ به اضافه خود سفره يا ھفت چيز در اين سفره که نام
آنھا با حرف سين شروع میشود؛ از قبيل سيب ،سنجد ،سماق ،سرکه ،سبزه ،سير و سمنو.
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قداست و اھميت برخی ديگر ازاعداد مثل عدد چھل در ختومات:
درميان اعداد عدد  ۴٠ازقداست و اھميت بيشتری برخوردار است چه از نظر تکوين و چه از نظرتشريعی ترديد نا پذيرمی باشد.
 -١آفرينش انسان از نطفه است که چھل روز در رحم می ماند ،سپس تبديل به علقه می شود  ،چھل روز به حالت علقه می ماند.
 -٢عقل انسان در چھل سالگی به کمال می رسد.
 -٣حضرت موسی عليه السالم درچھل سالگی به پيامبری مبعوث شد.
 -۴اشرف کائنات درچھل سالگی مبعوث شد.
 -۵ساير پيامبران نيز در چھل سالگی مبعوث شدند.
 -۶پس از چھل سالگی عقل آدمی افزايش ميابد.
 -٧از چھل ساله ھا عذری پذيرفته نمی شود.
 -٨ترک حيوانی و نخوردن گوشت تا  ۴٠روز موجب بد خلقی می شود.
افسانه ھايی در باره ی »چھل طوطی« و يا اصطالح ھايی مثل » لباس چھل تکه « از ھمين جا سرچشمه گرفته اند .ھمچنين
حيوانی خزنده به نام »ھـزار پا « در واقع به معنای جانوری نيست که درست  ١٠٠٠پا داشته باشد؛ ھزار پا  :يعنی جانوری با
پاھای بسيار .اگر بخواھيم وارد مقوله ی عدد نويسی شويم  ،مثنوی  ٧٠من کاغذ شود  ،که در اين جمله نيز خود عدد  ٧٠مرز
شمار به حساب آمده است که مربوط به زمانی خاص است.

منشا عدد شناسی:
عدد شناسی دانش اعداد و ارقام می باشد و نيروھايی که در ورای آنان مخفی ھستند را به معرض نمايش می گذارد .اولين کتاب
در زمينه عدد شناسی توسط چيرو نوشته شد .اما حتی قبل از چيرو ،عده ای از برھمايی ھای زمان ودا در زمينه علوم اعداد،
نجوم و مطالعه اجسام سماوی متبحر و زبردست بودند .اين برھمايی ھا از نسل ماھاراشی بزرگ بودند که خود لرد دتاترايا دانش
اعداد را بر اساس نجوم و سياره شناسی به او ياد داد .چيرو در مدت زمانی که جوانتر بود و زمانيکه به جنوب ھند سفر می کرد
با گروھھای مختلفی از مردم برھمايی آشنا شد که دانش خود را از آنھا بدست آورده است.
برھمايی ھا بر تمامی موضوعاتی که به علوم رمزی و يا معانی مخفی اعداد در رابطه با زندگی انسان مربوط می شود تسلط
داشتند .با اين حال،آنھا به چيرواجازه دادند تا اينکه درمورد نظريه ھای مربوط به طبيعت مرموز اعداد وھمچنين کلمات سانسکريتی
مرتبط با آنھا ياد بگيرد ،اين يادگيری به رابطه اعداد با سيارات و تأثيراتشان برروی زندگی بشر و مواردی از اين دست گسترده
بود .چيرو بعد از اينکه اين اسرار را به چنگ آورد به سرزمين بومی و موطن خود بازگشت .بعد از چندين کاربرد تجربی که در
مورد اعداد و سيستم ھای صوتی آن داشت در نھايت او با دقت کامل موفق به تعيين کردن حروف انگليسی معادل با حروف
سانسکريتی شد.
بعد از اينکه او به نتيجه مطلوب رسيد ،اسرار مربوط به دانش اعداد و نيروی صوتی ماورای آنان و تأثيرات سيارات بر روی اين
اعداد و غيره را بوسيله نوشتن کتاب ھايی در زمينه عدد شناسی فاش کرد .جھان به اھميت عدد شناسی و اينکه چگونه می تواند
اين مسئله بر روی شانس انسان تأثير بگذارد واقف شد .بنابراين تنھا ھند باستان را می توان زادگاه اينگونه علوم دانست .حتی قبل
از چيرو ،جان ھيدن کتابی با عنوان ”راھنمای مقدس“ در زمينه سيارات و غيره را نوشت .چيرو از راھنمايی اين کتاب استفاده
کرد و کتاب مربوط به عدد شناسی را برای اولين بار به جھان آورد .زمانی که اسرار اين کتابھا و نقش اعداد بيان شد ،اين مسئله
در سرتاسر جھان گسترش پيدا کرد و امروزه ھر کسی به خوبی در مورد اين علم اطالعاتی دارد.
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علم اعداد علمی است که به ما کمک می کند تا بتوانيم به ماھيت اصلی اعداد و ھمچنين نقش آنان در بر پايی نوعی نظم در چھار
چوبه ارگانيزم جھان مادی پی می بريم .ھمچنين اعداد دارای پيام ھای متنوعی در روند گسترش آگاھی دارند .اعداد دارای زبانی
زيبا ھستند که ھرکدام آنان دارای خواص و معانی بنيادينی می باشند.

عدد يک
عدد ذات ازلی
در ھر عددی نفوذ می کند
ھمه اعداد را درخود متحد می کند اما ھيچ کثرتی نمی پذيرد.
در ھندسه يک را با نقطه نشان ميدھند
عدد يک تراکمی از واحدھاست.
يک عدد نيست ،مولد است ،آغاز و بنياد تمام اعداد ،پديد آورنده اعداد
مشکل واقعی مومن اين است که آيا واقعا می تواند شھادت ال ﷲ اال ﷲ بگويد .صوفيان معتقدند فقط پس از فنای کامل سالک در
الوھيت ،خود خدا با دھان او وحدانيت خويش را خواھد گفت.
عرفای ھندی می گويند ھر کثرتی از آنجا که کثرت وحدت ھاست ،خود کثرت وحدت را مفروض می گيرد.
ارزش عددی يک برای حرف الف و حرف نخست نام ﷲ است.
اگر نخستين حرف الفبا و ارزش عددش را بشناسيم ھمه حکمت و معرفت را در بر دارد و چون به معرفت خدای واحد دست يابيم
چيز ديگری الزم نداريم.
آغـازين اعـداد بـوده و پايه حيات است اين عدد معرف به عدد خالق يکتاست ” خداوند حکيم قادر است “ ،و دارای خواص مثبت
نيز می باشد .در علم عدد شناسی عدد »  « ١معرف و سمبل خــــورشــــيــــد اســـت .عدد يک نوعی وحدت و پيوند را به ما
شناسايی می نمايد و معنی اصلی آن وحدانيت خداوند را تعريف می نمايد .عدد يک گويای نوعی وحدت شعوری و پيوندی مستحکم
بين مخلوق و خالق است .
خالق و مبتکر  '' :يک'' ھا پايه و اساس زندگي ھستند .ھميشه عقايد جديد و بديع دارند و اين حالت در آنھا طبيعي است .ھميشه
دوست دارند تمامي کارھا و مسائل بر حول محوري که آنھا مي گويند و تعيين مي کنند در گردش باشد و چون مبتکر ھستند ،گاھي
خود خواه مي شوند .با اين حال ''يک'' ھا بشدت صادق و وفادارند و به خوبي مھارتھاي سياسي را ياد ميگيرند .ھميشه دوست
دارند حرف اول را بزنند و غالبا رھبر و فرمانده ھستند ،چون عاشق اين ھستند که ''بھترين'' باشند  .در استخدام خود بودن و براي
خود کار کردن بزرگترين کمک به آنھاست ولي بايد ياد بگيرند عقايد ديگران ممکن است بھتر باشد و بايد با رويي باز آنھا را نيز
بشنوند.

عدد دو
دو يعنی جدايی ،دو دلی ،مخالفت ،دوگانگي
بدليل اينکه دو باعث ناھماھنگی می شود بندرت در جادو بکار می رود.
دو فقط با آفرينش بوجود آمد
دو برابر با )) ب(( است و اشاره به جھان آفرينش می کند برای ھمين قرآن با )) ب(( شروع می شود.
مولوی نيز جھان را به دو تار تنيده شده تشبيه می کند.
در اديان چينی) يين( و) يانگ(ھست
موجود از آسمان يانگ
ماه ،آب ،ملکه يين
سالومه از عيسی پرسيد ملکوت تو کی می آيد؟
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خداوند پاسخ داد :ھنگامی که دو يک شود ،مرد زن شود و ديگر زنی وجود نداشته باشد .يعنی دوگانگي از بين برود.
دوگانگي ھنگامی پديد آمد که انسان از درخت معرفت خورد و از نيک و بد ،حيات و مرگ آگاه شد.
مـعـرف کـره ی مـاه اسـت که دارای صـفات موئنث خورشيد است .به ھمـيـن عـلـت افـراد متـعـلـق به ايـن گـروه با افـراد گـروه
يک بـا آن کـه از دو شخصيت مخالف می باشـنـد ولی با يکديگـر سازگارند .افـراد عـدد »  « ٢افـرادی با شخصيت ،دارای طبيعت
بخشنده  ،تخيلی  ،ھـنـرمند  ،و رومانـتـيک می باشـند .عدد دو نخستين تجلی زيبايی طبيعت را تعريف می نمايد و دارای معنی
شادی و زيبايی است .منتھا عدد دو معرف ورود دو نوع نيرو در اين جھان است به ھمين خاطر است که آنرا دو می ناميم يک
نيروی منفی و دو نيروی مثبت .اين دو نيرو مانند دو خط موازی به صورت مکشی دو گانه به اين جھان راه می يابد و نيروی
آنان از عدد دو در اين جھان متجلی می گردد.
پيام آور صلح  '' :دو'' ھا سياستمدار به دنيا مي آيند ! از نياز ديگران خبر دارند وغالبا پيش از ديگران به آنھا فکر مي کنند .اصال
تنھايي را دوست ندارند  .دوستي و ھمراھي با ديگران برايشان بسيار مھم است و مي تواند آنھا را به موفقيت در زندگي رھنمون
سازد  .اما از طرف ديگر  ،چنانچه در دوستي با کسي احساس ناراحتي کنند ترجيح مي دھند تنھا باشند.از آنجايي که ذاتا خجالتي
ھستند بايد در تقويت اعتماد به نفس خود تالش کنند و با استفاده از لحظه ھا و فرصت ھا آنھا را از دست ندھند.

عدد سه
عدد سه به يک ترکيب جديد می انجامد .ترکيبی که دوگانگي قبل را را انکار نمی کند بلکه بر آن چيره می شود ھمانطور که
کودک پدر و مادر را متحد می کند.
نخستين عددی است که شکل دو بعدی ايجاد می کند که با حواسمان درک می کنم ھمه تجربه ھايمان در فضا طول ،عرض،
ارتفاع و در زمان
گذشته ،حال ،آينده
سه حالت مواد) جامد ،مايع ،گاز(
گياه ) ريشه ،ساقه ،گل(
ميوه) پوست ،گوشت ،ھسته(
فيثاغورثيان تصور می کردند وحدت کاملی برای آفرينش جھان به دو نيروی متضاد وپس از آن برای توليد حيات به سه گانگی
تقسيم می شود .سه نخستين عددی است که می توان کلمه ھمه را برای آن بکار برد.
عدد »  « ٣را می توان آغاز نيرو وخطوط قـوائی دانست که دقيقا ً از بين اعـــــداد  ٣تــــــا  ٩عــــبـــــور مـــی کـــنــــــد .عدد
سه عدد ارتباط و رابطه نيز خوانده می شود و زمانی که سه رکن معنوی کامل شود  ،نيروھای فرد به درجه باالی خود خواھد
رسيد و او انسانی کامل خواھد بود .حقيقتا عددی بنيادين در ھستی است و گويای عنصر آفرينش است .اين عنصر به جز عشق
الھی نيست .عدد»  « ٣پيغام آور اين نيرو و مجرای ظھور آن در زندگی است  .چون می تواند دو قطب مخالف دو را به ھم پيوند
دھد .بنابراين تنھا اين عدد است که در راستای جھان اعداد که ھستی را بنياد می نھند می تواند بستر پيوند عناصر آفرينش را به
ثبوت برساند .
قلب تپنده زندگي  '' :سه '' ھا ايده آليست ھستند ،بسيار فعال،اجتماعي،جذاب،رمانتيک وبسيار بردبار و پر تحمل .خيلي کارھا را
با ھم شروع مي کنند اما ھمه آنھا را پيگيري نمي کنند .دوست دارند که ديگران شاد باشند و براي اين کار تمام تالش خود رابه
کار مي گيرند .بسيار محبوب اجتماعي و ايده آليست ھستند اما بايد ياد بگيرند که دنيا را از ديد واقعگرايايه تري ھم ببينند.

عدد چھار :عدد نظم مادی چھار جھت اصلی مختصاتی ،شکل يونانی نام آدم به نام ھای چھار جھت شرق ،غرب ،شمال و
جنوب اشاره دارد و نماد کوچک شده جھان مادی چھار بخشی تبديل شده.
تمام ويژگيھای چھار به جھان مبتنی بر ماده ارتباط دارد.
چھار ۴عنصر ۴ ،طبع ۴ ،فصل ۴ ،جھت ۴ ،نوع باد ۴ ،کتاب مقدس تورات ،انجيل ،زبور ،قرآن
عروج به الھوت  ۴مرحله دارد.
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شريعت ،طريقت ،حقيقت ،معرفت
انسان از ناسوت و از طريق ملکوت و جبروت به الھوت سير می کند.
کسانيکه دارای عدد »  « ۴ھستند دارای کارکتر مشخص اخـالقی ھـسـتند و ھـمه چـيز را از زاويه مخالف می بينند و در بحث و
گفتگو در طرف مخالف بحث قرار دارند ولی اھـل دعـوا ونـزاع نيستند .اين صفت آنان سـلـب می شـود کـــه ھــمـــيــشــه
دشــــمــــنـــان مــــخــــفــی زيــادی داشـــتــه بـــاشـــنــــد .عدد چھار نشانه شھامت و ماجرا جويی است .اين عدد ما بين دو آگاھی
انسانی و خود آگاھی قرار گرفته و گويای اين است که تنھا با شھامت و درايت می توان از آگاھی انسانی به آگاھی روح صعود
نمود.
مـعـرف سياره تير يا عطارد است .صفات مشترک افراد متعلق به ايـن روز تـيـز ھـوشی  ،قــدرت فـھـم و اســتـعــداد تـعــبـيـر در
آن ھــاســت  .عدد تکامل و بازيافت تمامی آگاھی درونی در سطح خودشناسی است اين عدد گويای به تکامل رسيدن و بدست
آوردن خودشناسی و خود آگاھی است .بنابراين به عدد آگاھی روح لقب دارد .عدد پنج عدد راھنما و استاد معنوی شما است.
محافظه کار  '' :چھار'' ھا بسيار حساس و سنتي ھستند .آنھا عاشق کارھاي روزمره ،روتين و پيرو نظم و انضباط ھستند و تنھا
زماني وارد عمل مي شوند که دقيقا بدانند چه کاري بايد انجام دھند .به سختي کار و تالش مي کنند .عاشق طبيعت و محيط خارج
از خانه ھستند  .بسيار مقاوم و با پشتکار ھستند .اما بايد ياد بگيرند که انعطاف پذيري بيشتري داشته و با خود مھربانتر باشند.

عدد پنج
پنج عدد عشق و زندگی ،عدد نفس انسان است ھمانطور که انسان از خوب و بد تشکيل شده ،پنج اولين عددی است که از زوج
و فرد تشکيل شده.
پنج را معموال به زندگی انسان ،پنج حس و گاھی به عشق و گاھی ھم به ازدواج مربوط ميدانند.
پنج انگشت که در فرھنگ اسالمی دست فاطمه نام دارد برای دور کردن زخم چشم بکار می رود که ياد آور ذکر ﷲ است.
ستاره پنج پر را برای حفاظت خانه خدا از شيطان و ديوھا استفاده می کردند ۵ .ستون دين ۵ ،نماز يوميه ۵ ،دسته حکم اسالمی،
در جنگ غنيمت  ۵قسمت می شود ۵ ،تن ۵ ،پيامبر اوالعزم و ھيچ مجموعه ای از حروف مقطعه قرآن بيشتر از  ۵حرف ندارد
بعضی ميگويند اسالم بر پايه  ۵است.
ناھماھنگ با جماعت  '' :پنج'' ھا جھانگرد ھستند و کنجکاوي ذاتي ،خطر پذيري و اشتياق سيري ناپذير آنھا به جھان ھستي و
ديدن محيط اطراف خود،غالبا برايشان درد سر ساز مي شود .آنھا عاشق تنوع ھستند ودوست ندارند مانند درخت در يک جا ثابت
بمانند .تمام دنيا مدرسه آنھاست و در ھر موقعيتي به دنبال يادگيري ھستند .سواالت آنھا ھرگز تمام نمي شود .آنھا به خوبي ياد
گرفته اند که قبل از اقدام به عمل ،تمامي جوانب کار را سنجيده و مطمئن شوند که پيش از نتيجه گيري ،تمامي حقايق را مد نظر
قرار داده اند.

عدد شش
عدد شش تام ترين عدد جھان آفرينش است زيرا برابر با جمعھای کسرھای خود ) (٣ ، ٢، ١است.
اين عدد ھمه اشکال ساده ھندسی )نقطه ،خط و مثلث( را خالصه می کند و چون مکعب از شش مربع ساخته می شود ،شکل
آرمانی ھر ساختمان بسته است.
به ھمين جھت آفرينش جھان بدست خداوند در شش روز طول کشيده است .رابانوس ماوروس می گويد:
شش از آن جھت تام نيست که خدا جھان را در شش روز آفريده است؛ بلکه خدا از اين جھت جھان را در شش روز تمام کرد که
اين عدد تام است.
آموزه خلقت در شش روز باعث منظم کردن ھفته به شش روز کاری و يک روز تعطيل شد.
در سنت زاھدان ديده می شود که می گويند ستاره شش پر که از دو مثلث در ھم رفته يکی به سوی باال و ديگری به سوی پايين
تشکيل می شود ،به عالم کبير اشاره دارد.
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نقش شش با مشاھدات علمی روشن تر شده و به عنوان اصل ساختمانی آرمانی در طبيعت پديدار می شود مثل کندو و دانه برف و
حلقه بنزن و ...
عدد»  « ۶معرف سياره ونوس ) ناھيد ( است  .مـتـولـدين روزھـای)  ( ٢۴ ، ١۵، ۶ھر ماه ميالدی در گروه عدد  ۶قرار دارند
خواص اين عدد در مورد مـــتــولــديــن دوره ی»  « ۶قـويـتـر مـی بـاشــد .دنيا به نقل از کتاب آسمانی قران در شش روز درست
شد .نشانه عميق ترين و برترين آگاھی ذھن است که آنرا عقل سليم می ناميم .که عقل تا نھايت توان خود دارای استداللی قوی
است که شعور کيھانی را در وجود ما احيا می سازد عدد شش گويای عقل سليم است.
رمانتيک و احساساتي  '' :شش'' ھا ايده آليست ھستند و زماني خوشحال مي شوند که احساس مفيد بودن کنند  .يک رابطه خانوادگي
بسيار محکم براي آنھا از اھميت ويژه اي برخوردار است .اعمالشان بر تصميم گيري ھايشان موثر است و آنھا حس غريب براي
مراقبت از ديگران و کمک به آنھا دارند .بسيار وفادار و صادق بوده و معلمان بزرگي مي شوند .عاشق ھنرو موسيقي ھستند .
دوستاني صادق و در دوستي ثابت قدم ھستند''.شش'' ھا بايد بين چيزھايي که مي توانند آنھا را تغيير دھند و چيزھايي که نمي
توانند ،تفاوت قائل شوند.

عدد ھفت
عدد ھفت از زمانھای دور برای انسان جذابيت داشته است .دزموند وارلری در اثری با عنوان )ھفت ،عدد آفرينش( کوشيده ھمه
چيز در جھان را به عدد ھفت کاھش دھد.
ھفت دوره انسان که شکسپير ذکر کرده در دوران باستان معروف بوده است.
در قرن ھفدھم سرتامس براون نوشت ھر ھفت سال تغييری در زندگی ،در وضعيت بدن يا ذھن و گاه حتی در ھر دو رخ می دھد.
در چين ھفت با حيات انسانی و بويژه حيات مونث مربوط است؛ دختر در ھفت ماھگی دندان شيری در می آورد و در ھفت سالگی
از دست می دھد و در ٧*٢سالگی «راه يين» باز می شود و به بلوغ ميرسد و در  ٧*٧سالگی ياءسگی پيش می آيد .اين سخن از
نظر پزشکی کامال درست بوده و می توان اضافه کرد که قاعدگی ھر  ٧*۴روز يکبار اتفاق می افتد و ھمچنين بارداری را با جمع
 ٧*۴٠روز از آغاز آخرين قاعدگی می شمارند .پيش از ظھور پزشکی مدرن ،گفته می شد که نوزاد اگر در ماه ھفتم بارداری
زاييده شود زنده می ماند اما نه در ماه ھشتم.
زيگورات بابل ھفت طبقه بود و معبد پادشاه سومری گوده آ «خانه ھفت بخش جھان» ناميده می شد.
در آمريکای سرخ پوستی به آسمان ھفت اليه اعتقاد داشتند.
در يھوديت روز ھفتم روز استراحت االھی و از اين رو مقدس است.
ھفت پله معبد سليمان با ھفت طبقه معابد بابلی مرتبط است .نوح ھفت روز برای فرستادن کبوتر از کشتی صبر می کند .فرات به
ھفت نھر تقسيم می شود .در عھد عتيق عالوه بر قربانی ھفت گانه  ،ھفت بار غسل در رود اردن و نيز ھفت بار عطسه شخص
زنده شده از مرگ ذکر شده است.
دو گانگی ھفت به خوبی در رويای فرعون درباره ھفت گاو فربه و ھفت گاو الغر و ھفت سال خدمت يعقوب برای گرفتن ليه و
ھفت سال ديگر برای رحيل ديده می شود.
در مکاشفه يوحنا بره پيروز ھفت شاخ دارد؛ ھفت مھر گشوده و نامه ھايی به ھفت کليسا فرستاده می شود؛ سرانجام ھفت شيپور
به صدا در می آيد تا روز داوری آغاز شود.
نخستين سوره قرآن فاتحه دارای ساختاری شامل ھفت آيه می باشد که سه آيه خطاب به خداست و چھار آيه به خواست ھا و نيازھای
انسان اشاره دارد .لفظ شھادتين از ھفت کلمه ساخته شده است.
عطار سفر پرندگان روح از ھفت دره نفس به نظم در آورده است .حماسه ملی ايرانی شاھنامه فردوسی داستان ھفت خوان رستم
و ھفت گانه ديگری از اسفنديار را روايت می کند .گر شاسپ شاه ھفت پسر داشت و گيو بايد ھفت سال در ترکستان سرگردان می
بود.
در نوروز ھفت سين روی سفره می گذارند .ھمچنين ھفت سبک خوشنويسی فارسی وجود دارد.
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در قرآن آمده که خدا آسمان و زمين را در ھفت طبقه آفريد .طواف دور کعبه بايد ھفت بار انجام شود ،ھمچنين سعی بين صفا و
مروه ھفت بار است و در پايان حجذدر منا رمی شيطان سه بار و ھر بار با ھفت سنگ صورت می گيرد.
در آيه ھشتاد و ھفت سوره حجر ،ھفت مثانی ذکر می شود که شايد به ھفت آيه سوره فاتحه که دو بار نازل شده اشاره دارد .در
ميان حروف مقطعه  ،ترکيب حم ھفت بار آمده است و اين ترکيب را بعدا به عنوان حبيبی محمد تفسير کرده اند.کلمه سالم نيز در
قرآن ھفت بار آمده است.
ھفت حرف الفبای عربی که در سوره فاتحه نيامده بعدا در جادو يا ساختن مربعھای وفقی بکار رفت.
تصوف متاخر از لطايف ھفتگانه سخن می گويد ؛ اين لطايف در چاکراھای معروف در نظامھای عرفانی ھندی معادلھايی دارد و
از طريق حرکت در لطايف می توانندبه سطوح عالی تری از معرفت برسند.
سلسله مراتب عرفانی در اسالم ھفت درجه دارد.
نمونه عالی استفاده از عدد ھفت در ادبيات حماسه ھفت پيکر نظامی است .ھفت سفر سندباد نمونه ديگری از اين مجموعه ھاست.
رساله ھايی به نام ھفت فلک يا ھفت اقليم نيز وجود دارند.
اما نقش ھفت در تعاليم فرقه اسماعيليه به اوج می رسد و نام ديگر اين فرقه شيعه ھفت امامی است.
فيلسوفان اسماعيلی با نگاه کردن به ھفت کلمه خالقه االھی «کن فيکون» اصولی را که ھفت چشمه ازلی از آنھا می جوشد ،می
ديدند .ھفت = ستونھای حکمت
زندگی ھر فردی در اين سياره يا سياره ديگر به بخش ھايی از ھـفـت تقسيم شده است .يعنی در ھر ھفـت سال دوره ای را بـه
پـايـان مـی رسـانـيـم و دوره ی جديدی را آغاز می کنيم و درون ايـن دوره ھـای ھـفـت سـاله بـاز ھـم ضـرائبـی از ھفت وجود
دارد .عدد ھفت عددی است که سالھای بسيار به نـام عـدد جادويی و يا عدد مقدس معرفی شده است .اين عدد نشانگر مبحـث روحی
اشياء و موجودات بوده و راز نھـفـته در خـاصـيـت آن را مـی تـوان در شـکـل ھــــنـــــدســـــی آن در يــــــافـــــــت .به معنای
واقعی پيام آور تجلی و تحول است .اين عدد دارای سابقه ديرينه ای برای بشر بوده و آنرا عدد مقدس نيز می ناميدند .حضور
عدد»  « ٧در زندگی و دريافت آن به معنای ھفت بار تحول و تغييرات مھم زندگی است و تجلی آگاھی ناب درون است .به ھمين
خاطر می توان آنرا نيز عدد رشد نيز ناميد.
عاقل و خردمند  '' :ھفت'' ھا جستجو گر ھستند .آنھا ھميشه به دنبال اطالعات پنھان و مخفي بوده و به سختي اطالعات به دست
آمده را با ارزش حقيقي آن مي پذيرند.احساسات ھيچ ارتباطي با تصميم گيري ھاي آنھا ندارد .با اينکه در مورد ھمه چيز در زندگي
سوال مي کنند اما دوست ندارند مورد پرسش واقع شوند و ھيچگاه کاري را ابتدا به ساکن با سرعت شروع نمي کنند و شعارآنھا
اين است که به آرامي مي توان مسابقه را برد .آنھا فيلسوفھاي آينده ھستند؛ طالبان علم که به ھر چه مي خواھند مي رسند و سوال
بي جوابي ندارند  .مرموز ھستند و در دنياي خودشان زندگي مي کنند و بايد ياد بگيرند در اين دنيا چه چيزي قابل قبول است و
چه چيزي نه !.

عدد ھشت
اين عدد از دوران باستان به داليل رياضي مورد عالقه بوده است .بطور مثال تفاضل مربعھاي اعداد فرد بزرگتر از يك مضربي
از ھشت است .در طراحي معماري ،نخستين شكل براي انتقال از مربع به دايره ھشت ضلعي است و اين نكته در ساخت گنبدھا
اھميت فراواني دارد.
در بابل باستان اين عدد را عدد خدايان مي دانستند ،در عرفان ميترايي گزيده با گذر از اين ) كوه تبدل ماھيت( مي تواند پس از
مرگ به وطن روحاني و نوراني باز گردد.
رابطه ھشت با بھشت در تمام اعصار ادامه يافته ،مسلمانان عقيده دارند كه ھفت دوزخ و ھشت بھشت وجود دارد؛ زيرا رحمت
خدا از غضبش پيشي گرفته است .اين مفھوم را مي توان در ادبيات فارسي با اثري با عنوان ھشت بھشت ديد .تقسيم باغھا به ھشت
بخش در ايران و ھند مسلمان بخصوص ھنگاميكه باغھا گرداگرد مرقدي باشند بسيار محتمل است؛ زيرا قرآن )) باغھايي كه رودھا
در زير آن جاري اند(( را وعده داده و تقسيم ھشت بخشي مي تواند نشان دھنده سعادت بھشتي باشد .در ادبيات فارسي نيز گلستان
سعدي به ھشت باب تقسيم شده كه در تقليدھاي بعدي اين كتاب ھمين ترتيب حفظ شده است .اساطير اسالمي ھشت فرشته حامل
عرش االھي را به تصوير مي كشد.
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عدد ھشت را مي توان آغازي ديگر در سطحي باالتر نيز دانست .براي ھمين يھوديان روز تطھير و ختنه را در روز ھشتم انجام
مي دھند .مفسران مسيحي از آن براي انديشه تجدد حيات استفاده كردند .متكلم آلماني گرنوت مي گويد  :ھشت به عنوان اولين
مكعب كامل در جسم و روح ما آرامش سعادت ابدي را نقش مي كند .دانته در كمدي الھي كليساي پيروز را در آسمان ھشتم قرار
مي دھد.
بودا راه شريف ھشتگانه را به تعادل كيھاني نشان داده و قوانين اصلي براي صوفی سالك در ھشت جمله معروف به طريقت جنيد
آمده است.
اين عدد بر متـولدين روزھـای»  « ٢۶ ، ١٧ ، ٨ھـر ماه تـاثير می گـذارد اين افراد ھمواره در طول زندگی خود در سوء تـفاھم
به سـر می برند و شايـد به ھمين دليل است که قلبا ً به شدت احساس تنھايی می کنند .عدد»  « ٨از خـواص بـھـتـرين ھـسـتی ھـای
طـبـيـعـت بـر خـوردار مـی بـاشـد .تعريف عدد ھشت بر اساس تکامل در زندگی است از جمله خانواده ،شغل ،ازدواج و اقتصاد.
به ھمين خاطر آنرا عدد تکامل بيرونی می نامند.
آدم کله گنده  '' :ھشت '' ھا حالل مشکالت ھستند .اساسي و حرفه اي سراغ مشکل رفته و آن را حل مي کنند .قضاوتي درست
دارند و بسيار مصمم ھستندو طرحھاو نقشه ھاي بزرگي دارند و دوست دارند زندگي خوبي داشته باشند .مسووليت افراد را بر
عھده مي گيرند و مردم را با ھدف خاص خود مي بينند .با شرايط ويژه اي اين امکان رابه وجود مي آورند که ديگران ھميشه آنھا
را رئيس ببينند.

عدد نه :
رمز موفقيت در زندگي نهھا عقل و درايت آنھاست .نهھا در وقت لزوم ميتوانند ديگران را ھدايت و راھنمايي كنند .اگر از استعداد
خود خوب بھره بگيرند ،مديران  ،رؤسا و رھبران خوبي ميشوند  ،اينان اغلب قوي  ،پرجاذبه و داراي افكار مثبت ھستند  ،آنان
اغلب به دنبال اھداف بزرگي در زندگي ھستند ،ولي يك احساس عدم اطمينان به خود و آسيبپذيري از گفتار ديگران ،در درون
خود دارند .
با آن كه ھمه ما كم و بيش استعداد رھبري ديگران را داريم ،اما نها به خوبي از اين استعداد برخوردار ھستند .اين افراد داراي
نيروي جاذبه بوده به خوبي ميتوانند نظر ديگران را به خود جلب نمايند  .حال اگر اين نيرو را در جھت مثبت به كار گيرند،
رھبري مثبت خواھند داشت و اگر در جھت منفي به كار گيرند ،رھبري منفي خواھد شد .
استعدادھاي بالقوه خوبي در ذات وجود نهھا وجود دارد ،اگر اين افراد به قلب و احساساتشان رجوع كنند و با الھامات درون
ھماھنگ شوند ،به خرد و دانش خوبي دست مييابند .
ضمير ناخودآگاه ما ،مانند كودكان ،بيشتر متأثر از اعمال و رفتار ماست ،لذا الزم است از طريق اعمال و رفتار درست ،ضمير
ناخودآگاه ھمان را به ياري بطلبيم و از اين طريق راه را براي تظاھر استعدادھاي دروني باز كنيم .
نهھا ميبايست گفتار و اعماليشان را يكي كند .بايستي ترديدھا را كنار بگذارند .وقتي ھدفي را در نظر ميگيرند ،بايستي تمام
وجودشان در راستاي آن ھدف متحد شود .
نهھا در وجھه مثبت ،در ھر كاري ميتواند موفق شوند .از معلمي و استادي تا رياست و مديريت ،از مشاغل آزاد گرفته تا منشي
– پستچي و ....
نهھا در اموراعتقادي متغير ھستند .بسياري از نهھا بين سرحد مسئوليت اخالقي و تقوا يا انكار كلي قوانين اخالقي ،ر نوسان ھستند.
بعضي در اوج اخالق و تقوا ظاھر ميشوند ،و بعضي ديگر بي اعتنا به اين دو خواھند بود .
نهھا ھرگاه به بلوغ فكري و دركي برسند و در ضمن از ھمت و اراده مثبت خود بھره بگيرند ،معلمان و راھنمايان خوبي براي
افراد خواھند بود .البته اين افراد الزم است بين اراده مثبت و اراده منفي تفاوت قائل شوند .ھمچنين بايستي تفاوت بين اراده شخصي
و اراده روحاني و بلكه اراده الھي را درك نمايند .
نهھا در وجوه منفي زندگي ،ممكن است به خود بياعتماد و بي اعتقاد گردند .حتي ممكن است از روي نااميدي و از طريق مصرف
الكل  ،مواد مخدر  ،يا آولده شدن به برخي گناھان ،روح و جسم خود را تخريب نمايند و يا به بيماريھاي مختلف مانند دردھاي
پشت و آرتروزھا ،گرفتار شوند  .بعضي از نهھا نسبت به گفتار ديگران مقلد و بلكه متعصب ھستند .در چنين مواقع به افكار و
ايدهھاي خود بي توجه ميشوند .
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نهھا اغلب ظاھرشان با باطنشان يكي نيست .در ظاھر آرام جلوه ميكنند ،اما در باطن منقلب ھستند .گويي چيزي گم شده را
جستجو ميكنند .البته اين در نهھاي مثبتانديش و موفق كمتر ديده ميشود .
نهھا در وجوه مثبت ،انسانھايي آرام و صبور  ،درستكار  ،ھوشمند  ،صادق و مھربان ھستند .آنان مشاور و راھنماي خوبي براي
خويشان و دوستان و بلكه ھمه مردم خواھند بود .اين افراد استعداد تأثيرگذاري دارند و از طريق گفتار و اعمال و رفتار خود ،اراد
را به سوي خود جلب ميكنند .
دارای عميق ترين آگاھی ھای جديد و بوجود آمدن نوعی دگرگونی از لحاظ رشد و دانايی است.عدد نه عددی قدرتمند است که
دارای ارتعاشات خاصی است که ھيچ کدام از اعداد دارای توانايی عدد نه نيستند.عدد نه گويای اراده و مصمم بودن و ھمچنين
عزت نفس کامل است و ھمچنين به معنای سکوت و آرامش مطلق است .اگر افراد دارای خواص عدد»  « ٩به نظم و ترتيب توجه
نمايند به شـرط آن که خود را نيز کنترل کنند خواھند توانست با نيروی اعجاب انگيز خود بـر تـــــمــــام اشـــــيـــاء تـــاثـــيـــر
بــگـــذارنــــد.
اجرا کننده و بازيگر  '' :نه '' ھا ذاتا ھنرمند ھستند .بسيار دلسوز ديگران و بخشنده بوده و آخرين پول جيب خود را نيز براي
کمک به ديگران خرج ميکنند.با جذابيت ذاتي شان اصال در دوست يابي مشکلي ندارند وھيچ كـس براي آنھا فرد غريبه ای به
حساب نمي آيد .درحاالت مختلف شخصيت ھاي متفاوتي از خود بروز مي دھند و براي افرادي که اطرافشان ھستند شناخت اين
افراد کمي دشوار به نظر مي رسد .آنھا شبيه بازيگراني ھستند که در موقعيت ھاي مختلف رفتارھاي متفاوتي نشان مي دھند.
افرادي خوش شانس ھستند اما خيلي وقتھا از آينده خود بيمناک و نسبت به آن ھراسان ھستند .آنھا براي موفقيت بايد به يک دوستي
و عشق دو جانبه که مي تواند مکملشان در زندگي باشد دست يابند.

اما درباره صفر:
امروزه ” صفر” به نظر عدد چندان مھمی نمی رسد؛ اما مخترعين و رياضيدانان ،ميليون ھا سال طول کشيد تا به اھميت آن پی
ببرند .عدد صفر توانست دنيای رياضيات را دگرگون کند .وجه حقيقتا ً انقالبی عدد صفر ،مفھوم پشت آن است .صفر ،به تنھايی
نمايش دھنده ی فقدان اعداد است ،اما می توان از آن در ضرب اعداد به صورت نمايی استفاده کرد.
اساساً ،صفر ،بسته به اين که در کدام قسمت يک عدد گذاشته شود ،مفھوم متفاوتی پيدا می کند .به اين سيستم شمارش ،دستگاه
شمارش مکانی گفته می شود و نسبت به يک سيستم ثابت ھمچون ارقام رومی ،امکان شمارش بسيار پيچيده تری در اختيار ما
قرار می دھد .به لطف صفر ،ما نه تنھا می توانيم از مفھومی غيرممکن ھمچون فقدان اعداد سخن بگوييم ،بلکه قادريم اعداد را تا
بی نھايت افزايش دھيم.
در اينجا ،سخنی از رياضيدان برجسته» ،جورج ھالستد« را نقل قول می کنيم که نشان می دھد صفر نه فقط برای رياضيدانان،
که برای تمام اعضای جامعه ی مدرن ،ارزش به سزايی دارد» .اھميت ايجاد عالمت صفر ،ھرگز مبالغه آميز نيست .ھيچ اختراع
رياضی ديگری وجود ندارد که به اندازه ی صفر ،برای حرکت در مسير آگاھی و قدرت ،نيروبخش باشد«.

عدد ده :

عدد كمال و تماميت

از قديم اين عدد را بزرگ مي داشتند؛ زيرا آن عدد انگشتان دست است كه براي شمردن بكار مي بريم .بيشتر نظامھاي شمارش
در دوران باستان بر مبناي ده بوده است.
در ميان فيثاغورثيان عدد ده اھميت فراواني داشت؛ زيرا آن را ))مادر(( جامع و مانع مي دانستند .اين عدد به عنوان حاصل جمع
چھار عدد طبيعي نخست با وجود يگانه ازلي ،دو گانگي تجلي ،فعاليت سه گانه روح و وجود چھار گانه ماده ھمراه بوده است.
بدين ترتيب ده ھمه چيز را در بر مي گرفت و در ھندسه مي شد آن را با يك مثلث متساوي االضالع نشان داد.
عدد ده در سطحي باالتر بازگشت كثرت به وحدت را نشان مي دھد .از اينرو ارسطو از مقوالت عشر سخن گفت و ھمين حس در
بسياري از سنتھا بازتاب مي يابد :مانند ده كتاب در ريگ وداي قديمي ھند يا ده فرماني كه به موسي داده شد .در بوديسم نيز ده
فرمان ديده مي شود .قديمي ترين نظام نامه صوفيان در تاريخ عرفان اسالمي كه ابوسعيد ابوالخير در آغاز قرن يازدھم تنظيم كرد،
از ده فقره تشكيل شده است.
يھوديان نيز ھمواره از نقنش محوري ده آگاه بودند ،ھمانطور كه در زوھر مي خوانيم ،جھان با ده كلمه آفريده شد؛ زيرا در آغاز
سفر پيدايش عبارت )) وخدا گفت(( ده بار آمده است .به عالوه بين آدم و نوح ده نسل وجود دارد .مي توان كل ساختار كيھاني و
فعاليت االھي دروني را از رابطه ميان ده سفيرا به دست آورد ،ھمان ده تجلي نمادين كه در عرفان اساس كل وجود است.
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مفسران مسيحي عدد رومي ده را نشان دھنده صليب مسيح ،يا حرف اول واژه مسيح در خط يوناني مي دانستند .به عالوه ارزش
عددي حرف يوتا كه نام عيسي در زبان يوناني است ،برابر با ده است.
عدد ده در سنت اسالمي نيز اھميت داشته است ،بصورتي كه گروھي از اصحاب حضرت محمد )ص( را عشره مبشره مي ناميدند.
اولياي عرفاني مھم با پيروي از الگوي پيامبر ده شاگرد بسيار وفادار داشتند.
گروھي از شيعيان معناي ديگري براي ده قايلند .نوه پيامبر حسين بن علي )ع( در كربال در ده محرم سال  ) ٦١ده اكتبر (٦٨٠
به قتل رسيد.
در پايان اشاره كنيم كه روانشناسان ده را با توجه به  ٥*٢تعبير كردند كه در نتيجه اين عدد نماد ازدواج است؛ زيرا عدد دو اروس
را كه در پنج ظاھر مي شود ،به رفتاري آگاھانه تر تبديل مي كند.

تفسيرھای ديگر برای علم اعداد:
در تفسير اعداد روشھای متنوعی وجود دارد .که ھر فرد بر اساس تجربه و دانشی که آموخته است ،اعداد را تفسير میکند .تفسير
اعداد نياز به شھود يا کنترل نيروھای ذھن دارد.عددشناسی يعنی تفسير اعداد به وسيله اعداد.
عددشناسی پايه علم حروف است .بايد توجه داشت که ذھنيت و تلقين در عددشناسی خود يک ترفند برای معنا دار کردن اعداد
است .البته عده ای ھم باور دارند که عددشناسی يک تفريح و شايد يک خرافات باشد .قضاوت با شما است!!
تاثير اعداد )ارتعاش اعداد( :در حقيقت چيزی به نام شانس در دنيا وجود ندارد و اين تنھا افزايش نيروی جاذبه است که موجب
ھماھنگی در ارتعاشات ما می شود .ارتعاش کلمات ،ارتعاش اعداد و ارتعاش حروف.علم اعداد و علم حروف ،در الھيات مسيحی
برای تفسير گذشته يا پيش گويی آينده به کار می رود .فيثاغورث و شاگردانش اعداد را بسيار مقتدر می دانستند و براين باور بودند
که اعداد ،حروف و کلمات ،ماھيت واقعی جھان را به تصوير می کشند.

روشھای ديگرعدد شناسی:
اول تجزيه :تجزيه در عددشناسی روشھای گوناگونی دارد.
مثال  ٢٧ :برابر است با  ٣*٣*٣سه ضرب در سه می شود نه ؛ و نه ضرب در سه می شود بيست و ھفت و درنھايت  ٢٧تشکيل
شده از  ٢و ٩ = ٧
اجماع :درعددشناسی برای رسيدن به ريشه و تفسير يک عدد تمامی اعداد آن را با ھم جمع می کنند .تا حاصل يک رقمی می شود.
اجماع  ۵٣١میشود ٩=۵+٣+١ .
اجماع  ٣٠=٧+٨+٩+۶ »»» ٧٨٩۶و ادامه اجماع ٣=٣+٠ ««« ٣٠
البته در برخی از موارد خاص تنھا اعداد  ٢٢و  ١١ھستند که به عددھای يک رقمی تبديل نمی شوند .اين عمل در جفر ترتيبی
اعمال می شود.

نحوه محاسبه عدد شخصی شما يا ھمان عدد تقدير
محاسبه اين عدد به داشتن تبحر خاصی نياز ندارد و خودتان می توانيد با چند جمع ساده به تقديرتان پی ببريد .در ابتدا بايد چند عدد
را به دست آوريد .يعنی عدد سرنوشت و عدد عالمت خورشيدی ،تا از اين طريق بتوانيد به عدد تقديرتان پی ببريد .برای محاسبه
عدد سرنوشت بايد عدد سال تولد ،عدد ماه تولد و عدد روز تولد خود را با ھم جمع کنيد تا به يکی از اعداد  ١تا  ٩يا عدد  ١١يا
 ٢٢برسيد .برای مثال عدد سرنوشت شخصی که در سی ويکم ماه اسفند سال  ١٣۵٩به دنيا آمده باشد ،اين طور محاسبه می شود:
 = ١٣۵٩ = ٩+۵+٣+١ =١٨ =٨+١ = ٩عدد سال تولد
 =١٢ = ٢+١ =٣عدد ماه تولد
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 =٣١ =١+٣ =۴عدد روز تولد
=۴+٣+٩=١۶=۶+١=٧عدد سرنوشت.

بنابراين عدد سرنوشت شما ) (٧است.

در مرحله بعد بايد عدد عالمت خورشيدی خودتان را داشته باشيد که در حقيقت به ترتيب ماه ھای سال است .مثالً اگر در فروردين
ماه به دنيا آمده ايد عدد عالمت خورشيدی شما  ١است ،ارديبھشت  ،٢خرداد  ٣و…
حاال می توانيد عدد تقديرتان را محاسبه کنيد .کافی است عدد سرنوشت خود را با عدد عالمت خورشيدی جمع کنيد تا به يکی از
اعداد  ١تا  ٩يا  ١١يا  ٢٢برسيد.
به طور مثال اگر عدد سرنوشت کسی  ٧و عدد عالمت خورشيدی او  ٩باشد عدد تقدير او»  « ٧است:
 =٩+٧=١۶=۶+١=٧عددتقدير
سپس می رسيم به تفسير اعداد تقدير:
عدد يک می گويد که شما خود ساخته ايد.
عدد دو يعنی مطيع و گوش به فرمان ھستيد.
عدد سه نشان دھنده برون گرا بودن شماست.
عدد چھار از منضبط بودن
عدد پنج از آزادمنشی شما خبر می دھد.
عدد شش می گويد که فردی سازمانگر و ھماھنگ کننده ھستيد.
عدد ھفت از درونگرای
عدد ھشت از محکم و پرقدرت بودن حکايت دارد.
عدد نه يعنی فردی ايثارگر و از خودگذشته ايد.
عدد  ١١به معنی روشنفکری
عدد  ٢٢به معنی خويشتنداری است.

بدست آوردن سال تولد
برای تبديل سال شمسی به ميالدی ميتوانيد بصورت زير عمل کنيد.
*  ١فروردين تا  ١٠دی ماه  = ۶٢١ +سال تولد به ميالدی
*  ١٠دی ماه تا  ٣٠اسفند  = ۶٢٢ +سال تولد به ميالدی
مثال:
* فردی که متولد خرداد  ١٣۶٠می باشد  ١٣۶٠ +۶٢١ = ١٩٨١سال تولد ميالدی او ١٩٨١ :
* فردی که متولد بھمن  ١٣۵۵می باشد  ١٣۵۵ + ۶٢٢ = ١٩٧٧سال تولد ميالدی او ١٩٧٧ :
عدد ماه:
ماه تولد ؛ عدد ماه تولد
ژانويه  ١مه  ۵سپتامبر ٩
فوريه  ٢ژوئن  ۶اکتبر ١٠
مارس  ٣ژوالی  ٧نوامبر ١١
آوريل  ۴آگوست  ٨دسامبر ١٢
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توضيحات تکميلی  :ابتدا سال تولد خود را با توجه به توضيحات گفته شده بدست آوريد  ،سپس روز و ماه تولد تان را محاسبه کنيد
 ،به مثال ھای زير خوب دقت نمائيد:
مثال : ١
فردی که متولد  ١٠تير  ١٣۵۴می باشد:
* سال تولد شمسی او را با  ۶٢١جمع می کنيم چون بين  ١فروردين تا  ١٠دی متولد شده
* سال تولد ١٣۵۴ + ۶٢١ = ١٩٧۵ :
* روز و ماه تولد  :طبق جدول باال  ١٠تير برابر است با  ١ :جوالی يعنی روز  ١و ماه ٧
* سپس برای بدست آوردن عدد سرنوشت تمام اعداد بدست آمده را باھم جمع می کنيم.
 ١ + ٩ + ٧ + ۵ + ٧ + ١ = ٣٠ = ٣ + ٠ = ٣عدد سرنوشت ٣ :
سال  + ١٩٧۵ماه  + ٧روز ١
عدد سرنوشت
مثال :٢
فردی که متولد  ١۵بھمن  ١٣۶٢ميباشد.
* سال تولد شمسی او را با  ۶٢٢جمع ميکنيم چون بين  ١٠دی تا  ٣١اسفند متولد شده.
* سال تولد ١٣۶٢ + ۶٢٢ = ١٩٨۴ :
* روز و ماه تولد  :طبق جدول باال  ١۵بھمن برابر است با  ۴ :فوريه يعنی روز  ۴و ماه ٢
* سپس برای بدست آوردن عدد سرنوشت تمام اعداد بدست آمده را باھم جمع می کنيم:
سال  + ١٩٨۴ماه  + ٢روز  ١ + ٩ + ٨ + ۴ + ٢ + ۴ = ٢٨ = ٢ + ٨ = ١٠ = ١ + ٠ = ١ ۴عدد سرنوشت ١ :
نکته مھم  :اين محاسبات کمی دقت و حوصله می خواھد .آنقدر اعداد سال  ،ماه و روز تولدتان را باھم جمع کنيد تا به اعداد  ١تا
 ٩يا  ١١و  ١٢برسيد  ،يعنی اگر عدد مورد نظر شما  ١١يا  ١٢شد ديگر آن ھا را با ھم جمع نکنيد که به  ٢يا  ٣برسيد.

روان شناسی اعداد
روان شناسان شخصيتي براين عقيده اند که شماره تولد ،شما را از آن چيزي که مي خواھيد باشيد دور نمي کند ،بلکه مانند رنگي
است که نوع آن و زيبايي اش براي افراد مختلف متفاوت است .به مثال زير توجه کنيد :
فرض مي کنيم که شما متولد  ٨مھر  ١٣۵۵ھستيد .ماه مھر؛ ھفتمين ماه سال است پس :
 --> = ١+٣+٧+٠ = ١١ = ١+١ = ٢می شود که ٨+٧+١٣۵۵ = ١٣٧٠
شماره تولد به دست آمده عدد »  « ٢است و اکنون مي توانيد به کمک راھنمايی که در قسمت پايين آمده است آنچه را که مربوط
به تفسيراين شماره است با خود مطابقت دھيد.
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آموزش علم جفر

علم جفر
چرخ و مه و مھر ،در تمناي تو اند
ارواح مقدسان علوي ،شب و روز

جان و دل و ديده ،در تمناي تو اند
ابجد خوانان لوح سوداي

تو اند )ابوسعيد ابوالخير(

علوم غريبه :
علوم غريبه به پنج قسمت تقسيم مي شود :كيميا  ،ليميا ،ھيميا  ،سيميا  ،ريميا .
كيميا  :از شناخت گياھان وجمادات و معدنيات و فلزات و خواص آنھا بھم ميرسد كه خداي تعالي چنان قرار داده كه اگر قطره بر
فلزي چكد آنرا به فلز ديگر تبديل ميكند به تحقيق رسيده كه )اكي( گياھي است كه در ريگستان پيدا ميشود .برگ آن به شكل برگ
اك است ولي فرقش آن است كه اك شاخھا دارد اگر برگ يا شاخش را بشكنند شيري بيرون آيد ولي اكي يك شاخست به قدر دو
وجب از زمين بلند تر وبه ھمان متصل است مثل برگھاي اك ودر شكستن شيره بيرون نيايد بايد از بيخ كنده خشك كند صفوف
باريك ساخته حفظ كند وقت لزوم يك طوله قلع گداخته را به قدر يك ماشه از آن صفوف بر آن ريزد به حكم خداوند نقره گردد .
ليميا  :و آن علم طلسمات است كه از كنوز اسرار به قلم آيد و با آن دانسته ميشود كيفيات تمزيج قواي فاعله عاليه به منفعلهء
سافله تا از آنجا حاصلي غريب بدست بيايد ودر اين باب كتاب زياد است ازاين قبيل ميتوان به كتب طلسم اسكندرونقش سليماني
وآفاق و...اشاره نمود.
ھيميا  :آن علم تسخيرات باشد كه از معرفت به احوال سيارات سبعه از حيث تصرف آنھا كه فواعل علوي اند در قوابل سفلي اثر
دارند وموضوع آن دعوات وخواتيم وبخورات آنھا و تسخير روحانيات وعزائم جنيان و معرفت اقداح و منازل و افسونھا واحراز
است.
سيميا  :اساس آن خياالت باشد كه مخيله فعاليت دارد وجز احداث مثاالت خياليه حاصلي نياورد و وجود خارجي ندارد بلكه
كليات وجود ذھني است ودر اسالم حرام است وجايگاھي ندارد .
ريميا  :اين علم شعبده است كه قواي جوھر ارضيه را با مزج به يكديگر حاصل و اشكال تازه ميدھد وكتاب بحرالعيون مشتھر به
ابن حالج مشتمل بر علم سيميا و ريميا است وحل المشكالت حاوي ليمياو سرالمكتوم شامل ھيميا ميباشد و كتاب اسرار قاسمي نيز
خالصه اي از اين پنج علم را دارد .
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آموزش كامل علم جفر)مرحله اول(.
ھر چند اين علم شريف را قواعد بسياري است و طرق بيشماري و ھر كدام از صاحبان اين فن بطوري خاص طي طريق فرموده
و راھي به آن يافته اند و جمع بسياري ھم به دروغ مدعّي داشتن اين علم بوده و ھستند و اوراق پاره ھاي زيادي از خود بساختگي
انتشار داده و موجبات سرگرداني بسياري شده اندكه كمتر ضرر آن بيھوده وقت گذرانيدن بوده و ھست و ازاين باب مسئوليت
عظيمي گردن گير آنھا است لكن اصل اين علم بر مبناي صحيحي است كه بسياري از بزرگان به آن دست يافته و از جھت اينكه
مبادا موجب اختالل نظام و ملعبه عوام گردد.

علم جفر:

جفر در واقع به معنی پوست بزغالهای است که وسيع باشد و چيزھای زيادی را در خود جا دھد .بر اساس برخی

روايات اوراق جفر را ملک جبرائيل در غار حرا نزد محمد آورد که بنا به باورھا ،تمامی علم عالم از اول خلقت تا به آخر در آن
مستودع است و چون بر روی پوست بزغاله نوشته شده بود ،به اين نام خوانده شده است .اين اوراق طبق عقايد مسلمانان از
حضرت محمد)ص( به حضرت علی )ع( رسيد؛ اين کتاب در حال حاضر در نزد حضرت مھدی )عج( است .حضرت امامان،
اين علم را به بعضی از خواص خود تعليم مینمودند .البته الزم به تذکر است که ھر کس می خواھد به علم جفر )جعفر اسمه جفر
علمه ( برسد بايد صاحب درک و معرف باشد ،وگرنه اين علم چيزی نيست که به راحتی بدست بيايد .فقط با عبادت خدا و رسيدن
به درجات باالی کمال می توانيد صاحب درک آن بشويد.
برخی ھم بر اين باورند که اين علم از نظر علوم تجربی قابل توضيح نبوده و از علوم غريبه شمرده میشود .به ھمين جھت از
ديدگاه علم حصولی ،جفر نوعی خرافه به حساب میآيد .از ديدگاه باورمندان به علم جفر ،علوم تجربی قدرت کافی جھت اثبات
بسياری از علوم را نداشته و اساسا ً اسم علم بر روی اين مقوله حاکی از معلومی است که در پرده مانده.
علم جفر شاخه ای شريف از علوم غيبيّه اھل بيت )ع( است که بنا به روايات اھل بيت)ع( رسول خدا آن را بيان و امير مومنان
آن را نوشته است و آن نوشته دست به دست در بين ائمه اطھار)ع( گشته و به امام عصر)عج( رسيده است.
جي ُل عِ يسَ ى َو
 } -١أَبَا عَ ْب ِد َّ ِ
ﷲ ع َيقُو ُل إِنَّ عِ ْندِیَ ْالجَ ْفرَ ْاألَ ْبيَضَ َقا َل قُ ْل َنا َو أَیُّ َشیْ ٍء فِي ِه َقا َل َف َقا َل لِیَ -زبُو ُر دَ اوُ دَ َو َت ْورَ اةُ ُموسَ ى َو إِ ْن ِ
ُ
ص ُحفُ إِب َْراھِي َم َو ْال َح َال ُل َو ْال َح َرا ُم َو مُصْ َحفُ َفاطِ َم َة َما أَ ْز ُع ُم أَنَّ فِي ِه قُرْ آنا ً َو فِي ِه َما َيحْ َتا ُج ال َّناسُ إِ َل ْي َنا َو َال َنحْ َتا ُج إِ َلى أَ َح ٍد َح َّتى إِنَّ فِي ِه
ف ا ْل َج ْلدَ ِة َو ُثلُ َ
ت ُج ِع ْل ُ
ش َو عِ ْندِی ا ْل َج ْف ُر ْاألَحْ َم ُر َقا َل قُ ْل ُ
اک َو أَیُّ َشیْ ٍء فِی ا ْل َج ْف ِر
ت فِدَ َ
ث ا ْل َج ْلدَ ِة َو ُرب َُع ا ْل َج ْلدَ ِة َو أَرْ َ
ا ْل َج ْلدَ َة َو نِصْ َ
ش ا ْل َخ ْد ِ
ور أَصْ َلحَ کَ َّ
ﷲُ َف َيعْ ِرفُ ھ ََذا َب ُنو ْالحَ سَ ِن
ْاألَحْ م َِر َقا َل الس َِّال ُح َو َذلِکَ أَ َّنھَا ُي ْف َت ُح لِلد َِّم َي ْف َت ُح ُه صَ احِبُ ال َّسيْفِ ل ِْل َق ْت ِل َف َقا َل لَ ُه عَ ْب ُد َّ ِ
ﷲ بْنُ أَ ِبی َيعْ فُ ٍ
ﷲ َکمَا يُعْ رَ فُ اللَّ ْي ُل أَ َّن ُه َل ْي ٌل َو ال َّنھَا ُر أَ َّن ُه َنھَا ٌر َو َلکِنْ َيحْ ِملُ ُھ ُم ْالحَ سَ ُد َو َط َلبُ ال ُّد ْنيَا َو َل ْو َط َلبُوا ْالحَ َّق َلکَانَ َخيْراً َلھُم { ؛
َقا َل إِی َو َّ ِ
راوی گويد شنيديم که حضرت صادق عليه السّالم می فرمودند :در نزد من است جفر ابيض .ما گفتيم چه چيز در آن است؟ فرمود:
زبور داود و تورات موسى و انجيل عيسى و صحف ابراھيم و حالل و حرام و مصحف فاطمه و در نزد من است جفر احمر.
عرض کردم فدايت شوم در جفر احمر چيست؟ فرمود :سالح  ،و آن سالح در ھنگام خونريزى گشوده مىشود .آن کس که
ماموريت شمشير دارد  ،براى کشتن  ،آن را می گشايد .عبد َّ
ﷲ بن ابى يعفور گفت :خدا خير خواه شما باد  ،آيا اين مطلب را
بازماندگان امام حسن ھم می دانند؟ فرمود :آرى به خدا قسم ھمان طورى که شب را از روز تشخيص می دھند .ولى حسد و دنيا
دوستى آنھا را بر اين کارھا واداشته .اگر به دنبال حقيقت بروند براى آنھا بھتر است) «.بحار األنوار  ،ج، ٢۶ص.( ٣٨
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ظ ُر َمعِی فِی ْالجَ ْفر َو َل ْم َي ْن ُ
 } -٢عن أَ ِبی ْالحَ سَ ِن ُموسَ ى ع َقا َل :ا ْبنِی عَ لِیٌّ أَ ْک َب ُر وُ ْلدِی َو آ َث ُر ُھ ْم عِ ْندِی َو أَحَ ُّب ُھ ْم إِ َلیَّ َو ھ َُو َي ْن ُ
ظرْ فِي ِه إِ َّال
ِ
َن ِبیٌّ أَ ْو َوصِ یُّ َن ِبی{.؛
حضرت موسى بن جعفرعليھما السالم فرمودند :فرزندم على)امام رضا( بزرگترين فرزندان و برگزيدهترين ايشان و محبوبترين
آنان در نزد من است  ،و با من در جفر نگاه مىکند ؛ و در جفر نمی نگرد  ،جز پيامبر يا وصى پيامبر« .

)اإلرشاد فی معرفة حجج

ﷲ على العباد ،ج، ٢ص (٢۵٠؛

 -٣حضرت باقر العلوم)ع( فرمودند » :در نزد ما جفر است که پوستى از بازار عکاظ است آن چنان نوشته شده که ساقھايش را
ھم پرکرده درآن آنچه بوده وآنچه تا روز قيامت به وقوع مىپيونددھست«).ترجمه جلد ھفتم بحاراالنوار،بخش امامت،ج،۴ص(۴٠؛

از نظر دستهبندی علوم غريبه ،جفر در سطوح عالی آن قرار دارد و با فال ،سحر ،طلسمات ،ھيئت و نجوم و… در يک سطح
قرار داده نمیشود .از جمله مواردی که به اشتباه به علم جفر )خارج از گفته استادان اوليه( نسبت داده شده موارد ذيل میباشد:
يافتن عناصر چيره بر سرشت ھر فرد و ميزان سازگاری افراد با يکديگر ،پيشگويی برای ھر فرد ،پيدا کردن زمانھای خوش
شگون و بدشگون از راه اخترشماری ،شرايط برآورده شدن آرزوھا ،بھبود بيمارھا با خواندن ورد و افسون ،خواص واجھا ،دريافت
»رازھای« نامھای پيشوايان اسالم از راه آيه تطھير ،تأثير نامھای خدای متعال ،شماره شناسی شمارهھای آريايی ،لرزشی ،مادی
و شمارهھای نيرومند .البته موارد باال بعضا ً از علم حروف مستخرج میشود ولی ربطی به علم شريف جفر در لغت خاص آن
ندارد.
انتساب دھندگان اين موارد به علم جفر میکوشند تا بر پايه زمان زايش ھر شخص ،ويژگیھا و منش او را بازگو کنند .مثالً استفاده
سوال جفری سبب اين باور شده است که طالع و ويژگیھا و منش افراد را میتوان با علم جفر بازگو کرد.
از زمان تولد فرد در
ِ
گرچه پرسش از موارد فوق در علم جفر فرد را به جواب میرساند اما کاربرد جفر خاص اين موارد نبوده و ديده نشده است که
استادان اين علم ،علم جفر را در چنين مواردی استفاده کنند.

يادگيری اين علم مشروط به دو شرط است:
 -١فراگيری قواعد اين علم از راه کتاب که با توجّ ه به پيچيدگی آن  ،بدون استاد کار آسانی نيست.
 -٢طی نمودن مراحلی از سير نفسانی که نفس را آماده دريافت فيوضات ملکوتی می کند .و آن حاصل نمی شود مگر با عمل به
شريعت و ترک حرام و اتيان واجب و خلوص نيّت .لذا ح ّتی اگر کسی تھذيب نفس کند برای رسيدن به علم جفر و امثال آن  ،بعيد
است که به نتيجه مطلوب برسد ؛ چرا که اين امر خالف اخالص است .لذا شيخ العرفا محی الدين ابن عربی گفته است »:علم
الحروف ھو علم

االولياء«)الفتوحات مکيّه  ،چھار جلدی  ،جلد ،١ص.( ١٩١
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شيخ بھايی برای نتيجه گيری درست از محاسبات اين علم ،شروط چندی ذکر نموده که خالصه آن چنين است:
 -١قصد قربت و رضای خدا.
 -٢يقين کامل.
 -٣تطھير بطن از حرام به وسيله روزه
 -۴توبه کامل از جميع گناھان.
 -۵دائم الوضو بودن.
 -۶داشتن خلوت.
 -٧رو به قبله بودن.
 -٨انقطاع الی ﷲ.
 -٩غرضش حتما ً بايد امور واجب يا مستحبّ يا حدّاقل مباح باشد.
 -١٠قصد ايذاء غير در کار نباشد و …

) السّر المستتر  ،شيخ بھايی  ،ص (٧؛

قدمت اين علم را نمي توان تعيين كرد ولي از علوم مشترك ھمه ملل باستاني مثل يھوديان و فرقه كاباال  .يونانيان و فرقه فيثا
غورثيان و ھنديان و  ....ميباشد.
جفر در لغت به معني پوست بزغاله اي است كه وسيع باشد وچيزھاي زيادي را درخود جا بدھد  .علم جفر بر اساس برخي روايات
به اين نحوه بوده كه كتابي را جبرائيل به خدمت حضرت محمد)صلوات ﷲ عليه واله( آوردند كه تمامي علم عالم از اول خلقت تا
به آخرآن را توضيح داده بود كه اين كتاب جفر نام داشت .
در حال حاضر در نزد حضرت)حجت عج ﷲ تعالي فرجه الشريف (است ولي بايد دانست كه تا آقا امام زمان به كسي نظر نداشته
باشد محال است كسي بتواند به آن)جفر( دسترسي داشته باشد.
می توان گفت علم جفر علمی است که روشھای خاص به خود دارد و بيشترين کاربرد آن در حال حاضر رسيدن به پاسخ
پرسشھايی است که عالمان جفر به نظر خود رسيدن به آن را درست تشخيص دھند  .با توجه به مجھول بودن اصول و ريشه علم
جفر بعضی آن را خرافه میپندارند و يا کاربردھايی برای آن ذکر میکنند که خارج از محدوده علم جفر میباشد و يا آن را با فال،
سحر ،طلسمات ھيئت و نجوم و ...يکی میپندارند.
در حالی که اينطور نيست و سخت در اشتباھند .برخی از افراد ازعلم جفر برای رسيدن به جواب سئواالت خود از روشھای
گوناگون استفاده میکنند که تمام افراد از آن آگاھی ندارند و ھر کس به اندازه دانش خود از جفر ،از آن روشھا اطالع دارد .جفر
برای رسيدن به جواب از رياضی و نجوم نيز بھره میگيرد نام و نام مادر سئوال کننده و زمان سئوال به عالوه جمله سئوال با
روش ذکر شده در آن علم مبنای رسيدن به جواب قرار میگيرد .
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اين علم را مخصوص امام علی )ع( ،پيشوای اول شيعه میدانند و کتابی بنام جفر جامع که مشتمل بر  ٢٨جلد  ٢٨صفحهای که با
چھار حرف ) الف( شروع و با چھار حرف ) غ ( به پايان میرسد تمام علوم دنياي گذشته و آينده در آن است .بايد يادآور شد که
يکی از مراحل مھم که از آنھا به ) سطر ( نام برده میشود سطر )مستحصله( است که آگاھان به جفر معتقدند بايد با طھارت روح
و ...باشيد تا به آن دسترسی پيدا کنيد .
بعضی به روش به دست آوردن آن آگاھی يافتند و شنيده شده که بعضی از اساتيد علم جفر آن را به شاگردان خود آموزش میدادهاند.
سطور آن بنابر يکی از روشھا به ترتيب ذيل است :
سطر اساس ،سطر نظيره  ،سطر حاصل اساس  ،سطر حاصل نظيره ،سطر تتمه اولی سطر نسبت نظيره  ،سطر نسبت دوم اساس
سطر تتمه ثانيه سطر تتمه تتمتين سطر حاصل اعداد  ،سطر قوا  ،سطر حاصل سطر مستحصله  ،سطر نظيره  ،سطر صدر موخر
)که سئوال کننده در اين سطر به جواب رسيده است و چنانچه به جواب نمیرسيد بايد ادامه داد تا به جواب دست يابد(؛
علم جفر علمي است كه به وسيلهء حروف و يك سري فرمولھا مي توان به بعضي سواالت پاسخ داد اين علم با حروف و اعداد و
نجوم و صور فلكي سر و كار دارد البته در اسالم اين علم بيشتردر دست صوفيان بوده و فرق متعددي بر پايه آن ايجاد شد  .در
جفر به ھر حرف عربي وزني عددي مي دھند به حساب ابجد و با انجام يك سري محاسبات آمار و احتماالتي و وارد كردن پارامتر
زمان پاسخ برخي سواالت را بدست مي آورند يا اينكه انرژي ھاي متافيزيكي را از اين طريق براي انجام امور مادي به كار مي
گيرند .
جفردر زبان اھل فن علمي است كه به آن شناخته مي شود اتصاالت حروف ابجدي بيست و ھشت گانه به يكديگر براي تحصيل
ثمرات مجھوله و فائده آن دانستن وقايع و حوادث مجھوله و امور مبھمه است از گذشته و حال و آينده كه آنھاحاصل نمي شود مگر
به دانستن احكام اتصاالت حروف بيكديگر و موضوع آن حروف بيست و ھشتگانه ابجدي است.
حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم در جواب استعالم معاويه از آن حضرت ميفرمايد ” ان الحكم كتموھا لكيال يتالعب به الناس ”
يعني حكما كتمان كردند آن را تا مردمان با آن بازي نكنند.
طريقه اخذ مستحصله آن را مخفي داشته تا دستاويز اشخاص نا اليق نگردد زيرا كه ارباب طمع بسيار و در طريق جھالت رھسپارند
از اين راه{ بحكم المرء عدوّ لما جھله }با كساني كه سالك اين طريقند بجرم آنكه به آنھا تعليم داده نمي شود صاحبان اين علم را
ھدف ياوه گويي و انتقاد خود قرار مي دھند بھر كيفيتي كه باشد  .آري دشمن طاووس پروبال اواست .
اتصاالت:
اتصاالتي كه در اين علم بايد دانست و ھنگام عمل بكار برد بر سه قسم است :
اوّ ل  :اتصّال كلي جامع
دوّ م  :اتصال عنصري
سوم  :اتصال مرتبه اي
اتصال در سه فصل بيان خواھد شد .
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فصل اول :اتصال كلي جامع آنست كه حروف بيست وھشت گانه اي كه به يكديگر اتصال پيدا مي كنند مشتمل مي شوند بر ھفتصدو
ھشتاد وچھار صورت كه از ضرب بيست وھشت در بيست و ھشت حاصل مي شوند زيرا كه حروف ابجد بيست و ھشت مي باشند
و ھر يك از آنھا بيست وھشت قسم اتصال مي كند لھذا از ضرب بيست وھشت در خود حاصل ضرب ھفتصد وھشتاد وچھار مي
شود و بھمين جھت است كه اين اتصال را اتصال كلي جامع مي گويند .براي اينكه عدد آن معلوم باشد و ھنگام عمل معطل نمائي
به جدول زير نظر نما:
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و نيز براي سھولت در عمل جدول طرح درجي اتصال كلي را نوشتم تا واضح باشد.
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اتصال كلي دو طرح دارد يكي طرح درجي يكي طرح منازلي چنانچه شرح داد ه خواھد شد براي سھولت و آساني
عمل جدول طرح منازلي ھم شرح داده مي شود در نظر بگيريد:
جدول طرح منازلي
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اين دائره و دائره ھاي پشت اين صفحه در اتصال جامع كلي بكار مي آيد براي طرح درجي و منازلي.

ي
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ر
۴

21

دائره اھطمي
آتشي
بادي
آبي
خاكي
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اين دائره در اتصال طبعي بكار ميايد و طرح آن طرح افالكي است.

فصل دوم :بايد دانست ھر حرفي كه بحرف ديگر متصل شود باعتبارطبيعتي كه دارند احكامي براي آنھااست كه بايد مستخرج آنھا
را بداند تا در وقت عمل سرگردان نماند و اين اتصال را اتصال طبعي و عنصري گويند زيرا كه حروف بيست و ھشت گانه ھفت
حرف از آن آتشي و ھفت حرف بادي و ھفت حرف آبي و ھفت حرف خاكيند كه دائره اھطمي باال از آن تشكيل داده شده و آنھا
از ضرب چھار در چھار شانزده صورت حاصل ضرب پيدا مي كند باعتبار مما ثل بودن و موافق بودن و مخالف بودن و ضد
ونقيض بودن فلذا بواسطه اختالفي كه دارند بعضي طالب و مطلوب و بعضي ضد و نقيض و بعضي مخالف با يكديگرند براي
مزيد آگاھي جدول آينده را ترسيم نمودم.

جدول طبايع حروف با ھمديگر
آتش وآتش
موافق
آتش وخاك
مخالف

بادو باد
موافق
خاك وآتش
مخالف

آب وآب
موافق
باد و آب
مخالف

خاك وخاك
موافق
آب و باد
مخالف

آتش و باد

باد و آتش

آب و خاك

خاك و آب

طالب ومطلوب

طالب ومطلوب

طالب ومطلوب

طالب ومطلوب

خاك و باد
باد وخاك
آتش و آب
آب و آتش
ضد ونقيض ضد ونقيض ضد ونقيض ضد ونقيض

فصل سوم :از جمله آنچه كه براي استخراج در اين قاعده الزم است دانستن آن احكام اتصال مرتبه ايست و آن عبارت است از
اتصال آحاد با آحاد و عشرات با عشرات و مآت با مآت و الف با الف و اين مراتب چھارگانه به چھار قسمت منقسم مي شوند و از
ضرب چھار در چھار شانزده صورت حاصل ضرب مي شود و احكام ھر يك از اتصاالت ذكر خواھد شد انشاءﷲ تعالي .
فصل چھارم :در كيفيت و آداب سؤال كردن وآن مشتمل است بر چند امر :
اول  :سؤال را با ساعت روز يا شبي كه سؤال مي شود با نام مكان سؤال بحروف مقطعه بنويس ھمه را در يك سطر برديف
خود با م ّكررات حروف كه اين عمل را اھل اين فن در اصطالح خود رقم گويند.
دوم  :رقم ھندسي ھر يك را بحساب ابجد كبير در زير آن مرتب بنويس پس از آن ھمه اعداد رقم ھا را جمع كن اين حاصل جمع
را مدخل ابجدي مي نامند .
سوم  :اعداد رقم ھاي حروف سئوال را تنزل بده يعني عشرات حروف آن را رد بآحاد كن و مآت را رد بعشرات كن و الف را
رد به مآت كن .
چھارم :ھريك از اعداد ارقام حروف را به زياد كردن يك مرتبه ترقي بده و آن را جمع كن و حاصل آن جمع را مدخل وسيط مي
نامند لكن بايد رقم ھاي اعدادي كه در گرفتن مدخل صغير تنزل داده شد به حالت قبل از تنزل گذارد .يعني اگر از عشرات بوده
بھمان حال باقي باشد و اگر از مآت بوده به حال مآتي باقي باشد و اگر الف دارد چون قابل تنزل نيست آن را ده حساب كرد و آنچه
در مدخل صغير بھمان احوال باقي بوده آن را نيز ترقي بايد داد .
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پنجم  :پس از آن دو حاصل جمع اعداد مدخل صغير را با حاصل جمع اعداد مدخل وسيط را جمع كن اين دو مدخل را مدخل
كبير گويند .
ششم :پس از آن اعداد چھار مدخل را بترتيب سطري كن پس از استنطاق و ملفوظي كردن آن اعداد .
ھفتم :مكررات سطر سؤال را كه سطر اول عمل بوده بينداز و آنچه غير مكرر است به آخر سطر استنطاق ملحق كن و ھمه را
يك سطر كن بترتيب اين سطر را سطر اساس گويند تا اينجا ھمه مقدمه بود براي تشكيل اين سطر .
ھشتم :بعد از اينكه سطر اساس را ّ
منظم كردي در زير ھر حرفي از آن نظيره ابجدي آن حرف را بنويس و سطر نظيره را تمام
كن .
و بدانكه ھر حرفي در دائره ابجد پانزدھم حرف آن نظيره آن حرف است مثالً حرف الف در ابجد نظيره آن سين است و بالعكس
و نظيره با غين است و بالعكس و ھكذا باقي حروف .

جدول نظيره ابجدي از اين قرار است
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نھم :پس از آن سطر نظيره ابجدي را از دائره ايقغ نظيره بگيرد و در دايره ايقغ نيز حرف پانزدھم آن نظيره ھمان
حرف است و بالعكس و دائره ايقغ اين است :
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دھم :سطر نظيره اھطمي بگير بھمان نحو كه گفته شد كه حرف پانزدھم نظيره آن حرفست و بالعكس دائره اين است
چنانچه قبالً ھم نوشته شد .
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براي اينكه زحمت عامل كمتر باشد جدول زير را تنظيم كردم كه در وقت نظيره گرفتن محتاج بدائره ابجد و ايقغ و اھطم نباشد و
اين جدول نظيره اھطمي است كه از ايقغ گرفته شده و نظيره ايقغ از نظيره ابجد معروف گرفته شده كه اين جدول نظيره نظيره
نظيره است براي اساس كه بعد از تنظيم سطر اساس فقط از ھمين دائره نظيره گرفته شود مقصود حاصل است )و دائره اينست(.

اساس ا
نظيره ض

ب
ص

ج
ث

د
خ

ه
ح

و
ن

ز
ق

ح
ر

ط
ل

ي
د

ك
ا

ل
ب

م
ز

ن

23

آموزش كامل علم جفر)مرحله دوم(.
باب اول:
در بيان طريق گرفتن چھار حرف از براي ھر حرفي حروف مستحضره كه اين چھار حرف را مستحضره مستحضره مي نامند
بدانكه اين چھار حرف را از سه اتصال نام برده شده مي بايد گرفت يك حرف از اتصال جامع كلي و يك حرف از اتصال طبعي
عنصري و دو حرف از اتصال مرتبه اي قاعده چنين است كه:
دو حرف دو حرف بايد عمل شود قبالً در مقدمه گفته شد كه تمام عدد اتصال كلي ھفتصد وھشتاد وچھار است كه عدد صفحات
جفر جامع است كه از ضرب بيست و ھشت در بيست و ھشت حاصل شده چنانچه الف در عدد يكست و با ھر يك از بيست و ھفت
حرف باقي اتصال پيدا مي كند و ھمچنين ساير حروف اكنون طريق حرف گرفتن از اتصال كلي را برايت شرح مي دھم و خوب
دقيق باش و بفھم كه چه مي نويسم و تصديق كن كه واضح تر از اين كسي ننوشته بدون لغز و معما و انصاف ده كه ھيچ مضايقه
اي در پرده برداشتن از روي مطلب نكرده ام و بر خالف روش اھل فن بي اغماض پرده دري كرده ام و از خدا طلب آمرزش مي
كنم.
غرض نقشي است كز ما باز ماند
كه ھستي را نمي بينم بقائي
مگر صاحبدلي روزي برحمت
كند در حق درويشان دعائي
باري بعد از آنكه سطر نظيره را چھار چھار فاصله دادي نظر كن به دو حرف اول از چھار حرف اول ببين كدام يك از حروفند
پس نظر كن در دائره اتصال كلي كه جدول آن در مقدمه اول نوشته شده و عدد اتصال كلي حرف ما قبل آن را ببين چقدر است با
عدد ابجد وضعي حرف دوم جمع كن و حاصل جمع را سي تا ؛ سي تا  ،طرح كن اين طرح را طرح درجي گويند.
بعد از طرح ببين چند عدد باقيماند با عدد وضعي ابجدي ھر دو حرف جمع كن و بيست و ھشت بيست و ھشت طرح كن و بعدد
آنچه با قي ماند از بعد حرف اول نظيره حرف بشمار و آن حرفي را كه عدد به آن منتھي شد آن حرف را مستحضره مستحضره
حرف اول بدان و باز بعدد ھمان عددي كه بعد از طرح بيست و ھشت باقي ماند.
بعد از حرف دوم نيز حرف بشمار بھر حرفي كه منتھي شد آن مستحضره مستحضره حرف دوم است مثالً دو حرف اول از چھار
حرف اول سطر نظيره اخير )» ظ« و » و«( بود .در دائره اتصال كلي نظر كردم حرف ما قبل آن»ض« بود و عدد آن ھفتصد
و بيست وھشت عدد ابجد وضعي حرف » و« كه شش بود بر آن افزوديم ھفتصد و سي و چھار شد سي تا سي تا طرح كرديم
چھارده باقي ماند عدد ابجد وضعي» ظا « كه بيست و ھفت است و » واو« كه شش است بر آن افزوديم جمعا ً چھل و ھفت شد
بيست و ھشت از آن را طرح كرديم نوزده باقي ماند از بعد حرف » طا « در دائره ابجد نوزده حرف شمرديم بحرف » ص «
رسيد.
دانستيم كه »ص« مستحضره مستحضره » ظ « است از اتصال كلي آن را نوشتيم و از بعد حرف » واو« در دائره ابجد نيز
نوزده حرف شمرديم به حرف » ذ « رسيد دانستيم كه » ذ « مستحضره مستحضره » واو « است آن را نوشتيم پس از براي ھر
يك از اين دو حرف از اتصال كلي حرفي حاصل كرديم.
قاعده كل ّيه
اگر عدد اتصال كلي قابل طرح درجي يا منازلي نباشد بايد به طرح بروجي برده شود مانند دو حرف» ن « و» ب « و دو حرف»
ز« و» ع « و در وقت مستحصله گرفتن تالفي شود از چھار حرف مستحضره به اين نحو كه پس از آنكه آن چھار حرف را به
طرح منازلي برديم آن طرحي كه عمل نشده اگر درجي بوده يا طرح منازلي يا ھردوھنگام مستحصله گرفتن بر عدد چھار حرف
مستحضره اضافه مي كنيم تا قابل طرح شود و به طرح مي بريم چنانچه در دو حرف » ز « و » ع « اين كار را مي كنم مثالً
براي اينكه اين مطلب خوب واضح شود مي گوئيم عدد اتصال كلي» ن « و» ب « .سيصد و شصت و شش عدد است به اين بيان
كه حروف ما قبل » ن « در جدول اتصال كلي » م « .است و آن سيزده بيست و ھشت است كه جمعا ً شسصد و شصت وچھار
مي شود و عدد » ب « در دائره ابجد وضعي دو است كه چون بر عدد مجموع كلي» ن « اضافه كنيم.
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سيصد و شصت وشش مي شود پس از آنكه به طرح درجي برديم كه قاعده كليّه اين اتصال است شش عدد باقي مي ماند با عدد
ابجد وضعي» ن « و» ب « كه شانزده است چون اضافه كنيم بيست و دو مي شود كه به طرح بيست و ھشت نيز كه قاعده كليّه
اين اتصال است نمي رود لذا قاعده آن است كه آن را به طرح بروجي ببريم و در ھنگام مستحصله گرفتن تالفي كنيم.
پس از طرح بروجي ده باقي مي ماند از بعد حرف» ن « در دائره ابجد ده حرف مي شماريم بحرف دوازدھم مي رسد و آن
حرف» ذ « است پس مستحضره » ن « از اين اتصال» ذ « مي شود و ازبعد حرف » ب « نيز ده حرف مي شماريم يازدھم آن
حرف» م « است پس مستحضره » ب « از اين اتصال» م « است و براي تدارك و تالفي طرح بروجي بر عدد چھار حرف
مستحضره اضافه مي كنيم و تالفي طرح فوت شده را مي نمائيم و مستحصله مي گيريم.
و اما در مثل دو حرف) » ز« و » ع « (عدد اتصال حرف ماقبل » ن « كه » و « است در دائره اتصال كلي يكصد و شصت و
ھشت است و عدد حرف» ع « در دائره ابجد وضعي شانزده است مجموعا ً يكصد و ھشتاد وچھار مي شود پس از آنكه بحسب
قاعده به طرح درجي برديم چھار عدد باقي مي ماند.
چون به مقتضاي قاعده عدد ابجد وضعي» ن « ھفت و عدد وضعي» ع « شانزده جمعا ً ھر سه با ھم بيست و ھفت حاصل مي
شود و قابل طرح منازلي كه قاعده اين اتصال است نيست .لذا آن را بطرح بروجي مي بريم بعد از طرح سه باقي مي ماند از بعد
حرف» ن « در دائره ابجد سه حرف مي شماريم حرف چھارم كه » ك « است از اين اتصال براي » ز « مي نويسيم و از بعد
»ع « نيز در ھمان دائره سه عدد مي شماريم حرف چھارم كه راست براي» ع « مي نويسيم و در ھنگام مستحصله گرفتن طرح
فوت شده به شرحي كه گفته شد تال في مي كنيم .

اتصال عنصري طبعي و احكام آن
پس از آنكه دو حرف از اتصال كلي به قاعده معتبره مضبوطه براي دو حرف از سطر نظيره گرفتيم بايد دو حرف ھم از جدول و
دائره اتصال طبعي عنصري براي ھر دو بگيريم لذا مي گويم بدانكه عمل اين اتصال از دائره » اھطمفشذ«؛ است و اين اتصال
عبارت است ازدانستن طبيعت دو حرفي كه با ھم متصل شوند كه اول عامل بايد طبيعت اين دو حرف را بداند و بعد به احكامي كه
دارد آشنا شود تا در وقت عمل سرگردان نشود پيش از اين در مقدمه گفته شد اتصاالتي كه در حروف حاصل مي شود از شانزده
صورت بيرون نيست:

 -١آتشي با آتشي
 -۵آتشي با بادي
 -٩آتشي با خاكي
 -١٣آبي با آتشي

 -٢بادي با بادي

 -٣آبي با آبي

 -۴خاكي با خاكي

 -۶بادي با آتشي

 -٧آبي با خاكي

 -٨خاكي با آبي

 -١٠خاكي با آتشي

 -١١بادي با آبي

 -١٢آبي با بادي

 -١۴آتشي با آبي

 -١۵بادي با خاكي

 -١۶خاكي با بادي

احكام اين شانزده صورت بر چھار قسم است به اعتبار تماثل و توافق و تخالف و ضد و نقيض بودن و ما در اينجا حكم اين چھار
را در چھار قسمت بيان مي كنيم:
قسمت اولي :آنھائي ھستند كه با ھم مماثل و موافقند در طبع و آنھا عبارتند :از چھار صورت اول آتشي با آتشي و بادي و آبي با
آبي و خاكي با خاكي.

دوم :آنھائي ھستند كه طالب و مطلوب يكديگرند و آنھا عبارتند :از آتشي با بادي و بادي با آتشي و آبي با خاكي و خاكي با
قسمت ّ
آبي.
سوم  :آنھائي ھستند كه مخالفند با يكديگر و آنھا عبارتند از آتشي با خاكي و خاكي با آتشي و بادي با آبي و آبي با بادي.
قسمت ّ
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قسمت چھارم  :آنھائي ھستند كه ض ّد و نقيضند با يكديگر و آنھا عبارتند :از آبي با آتشي و آتشي با آبي و بادي با خاكي و خاكي با
بادي واحكام ھريك از اين چھار قسمت از اينقرار است.

حال قسمت اولي و ثانيه:
پس ھر گاه دو حرفي كه با ھم متصل مي شوند از حروف اين دو قسمتند يعني در طبع با ھم موافقند عدد مرتبه ھر دو را با ھم
جمع مي كنيم ھرگاه جمع ھر دو عدد قابل طرح افالكي يعني ُنه ُنه ھستند .لذا آنھا را ُنه ُنه طرح مي كنيم .به نحوي كه بعد از اين
به مثال خواھي دانست و از دائره ابجد حرف مي گيريم و حرف مطلوب اين اتصال را بدست مي آوريم واگرقابل طرح افالكي كه
قاعده كليّه اين اتصال است نشد عدد مراتب ھمه حروف ھم طبع آن را بر او مي افزائيم و به طرح افالكي مي بريم و نتيجع مي
گيريم در اينجا براي اينكه خوب مطلب را دريابي چھار مثال برايتان مي آورم .باقي آن را خودتان بر آنھا قياس كنيد و غنيمت
بشماريد و خداي متعال را سپاسگذار باشيد.
مثال اول :در آنجائي كه دو حرف موافق در طبع با ھم متصل شوند و جمع عدد مرتبه ھردو قابل طرح افالكي باشد مانند»ف«.
و »ش « ھرگاه متصل شوند بدان كه ھر دو آتشي و موافق اند عدد مرتبه ھر دو را با ھم جمع مي كنيم چنانچه» ف« .در مرتبه
پنجم آتشي است و» ش« در مرتبه ششم آن پنج و شش را با ھم جمع مي كنيم يازده مي شود ُنه از آن را كه يك طرح افالكي و
قاعده كليّه اين اتصال است طرح كرده باقي دو مي ماند بعد از حرف » ف « در دائره ابجد دو حرف مي شماريم حرف سوم كه
» ر« مي باشد مطلوب» ف « است در اين اتصال مي نويسيم و بعد از حرف » ش « نيز در ھمان دائره دوحرف مي شماريم
وحرف سوم كه» خ « باشد مطلوب» ش « است مي نويسيم ومي فھميم كه حرف »ر«؛ مطلوب حرف» ف« و حرف» خ «
مطلوب حرف» ش « است.
دوم :در آنجائي كه دو حرف موافق در طبع با ھم متصّل شوند و جمع عدد مرتبه ھر دو قابل طرح افالكي كه قاعده كليّه اين
مثال ّ
اتصال است نباشد مثل » :ج « و» ج « كه ھر دو آبي و موافق و عدد مرتبه ھر دو با ھم دو مي شود و قابل طرح افالكي نيست.
در چنين جائي حكم و قاعده آن اين است كه عدد مراتب حروف ھم طبع» ج « را كه حروف آبي است و آن بيست و ھفت است بر
عدد دو مي افزائيم كه جمعا ً بيست و نه مي شود پس از سه طرح افالكي دو باقي مي ماند از بعد» ج « در دائره ابجد دو حرف
مي شماريم و حرف سوّ م كه» و « است مطلوب» ج « است آن را مي نويسيم چون ھر دو حرف» ج « مي باشد و مماثل مطلوب
ھر دو و مي شود باقي حروف توافق را به ھمين نحو قياس كنيد.
سوم :در آنجائي كه دو حرف طالب و مطلوب با ھمديگر متصل شوند مثل» ض « كه حرف بادي و» م « كه حرف آتشي
مثال ّ
است و اين ھر دو طالب و مطلوب يكديگرند خواستيم حرف مطلوب اتصال عنصري او را بدست بياوريم عدد مرتبه ھر دو را با
ھم جمع مي كنيم چنانچه مرتبه عدد» ض « ھفت و عدد مرتبه» م « چھار است جمعا ً با ھمديگر يازده مي شوند به طرح افالكي
مي بريم دو باقي مي ماند بعد از حرف» ض « در دائره ابجد دو حرف مي شماريم بحرف »ع « مي رسد مي فھميم مطلوب
حرف» ض « در دائره ابجد» ا « و مطلوب حرف» م « و»ع «است.
مثال چھارم :در آنجائي كه دو حرف طالب و مطلوب با ھمديگر متصل شوند و عدد مرتبه ھر دو بطرح افالكي نرود حكم اين
است كه بطرح ديگري ببريم و بعد در گرفتن مستحصله تدارك نمائيم مثالً اگر دو حرف طالب و مطلوب» م«؛ و» ي «  .باشند
كه » م « آتشي و عدد مرتبه آن چھار و» ي « بادي و عدد مرتبه آن سه است جمعا ً ھفت مي شود در دائره ابجد بعد از حرف »
م « ھفت حرف مي شماريم وحرف ھشتم را كه » ش «است مي نويسيم وبعداز حرف »ي«؛ درھمان دائره نيز ھفت حرف مي
شماريم به حرف ھشتم آن كه » صاد« است مي سيم مي فھميم كه مطلوب حرف» م « .در آن دائره» ش « و مطلوب حرف»
ي« و » ص « است.
تبصره :در جمع عدد مرتبه اي اتصال عنصري موافق و مخالف قاعده اين است كه اگر عدد مرتبه دو حرف قابل طرح نشد بايد
بطرح ديگرغير افالكي برد از طرح كواكبي يا عنصري و عمل كرد و اگر به ھيچ طرحي نرفت عدد ما قبل يا ما بعد آن را عالوه
مي كنيم و به طرح مي بريم و در مستحصله تالفي مي كنيم.
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آموزش علم جفر )مرحله سوم(:

روشھای مختلف جفر:
حتما می دانيد که برای بررسی و طی مراحل در علم جفر اول نياز به تبديل حروف به اعداد داريم ،يعنی اولين قدم ،بردن حروف
به دنيای اعداد می باشد که در آنجا روابط بسيار شگرفی در بين آنھا برقرار است .درعلم جفر برای رسيدن به جواب سئوال ،از
روشھای گوناگونی استفاده می شود .اين روشھا بسته به اھميّت سئوال متفاوت و در سطوری چند منتج به جواب میشود .از
انواع روشھا ،میتوان به جفر آدم ،جفر منبری و … اشاره کرد.
پدر او و زمان سئوال به
در علم جفر برای رسيدن به جواب از علوم رياضی و نجوم نيز بھره میگيرند .نام سئوال کننده و نام ِ
عالوه جمله سئوال ،با روش ذکر شده در علم جفر ،مبنای رسيدن به جواب است .يکی از مراحل مھم ،که از آن به “سطر” نام برده
میشود “سطر مستحصله” است که اصحاب علم جفر معتقدند با طھارت روح و… به اين مھم میتوان آگاھی يافت.
از علم جفر با توجه به صعابت دستيابی و کيفيت عمل به آن ،مگر در موارد خاص که ھيچ روشی قادر به پاسخگوئی نباشد،
استفاده نمیشود .شيعيان علم جفر را مخصوص علی ابن ابی طالب میدانند .کتابی بنام جفر جامع که مشتمل بر  ٢٨جزوه ٢٨
صفحهای ) ٧٨۴صفحه( با جدولھائی که  ٢٨در  ٢٨خانه ھستند و با چھار حرف در خانه که با چھار الف شروع و با چھار حرف
غ به پايان میرسد ،بوسيله حضرت علی ابن ابی طالب ترتيب داده شده است که در بعضی روشھا برای مستحصله از آن استفاده
میشود و اعتقاد بر آن است که علوم اولين و آخرين در آن کتاب ملحوظ در ملفوظ است.
البته در اين نوع محاسبه حرف گ = ک و حرف پ = ب و حرف چ = ج و حرف ژ = ز می باشند .برخی ديگر از روشھا
حرف پ ،چ ،گ ،ژ ،را در محاسبه ساقط می کنند ؛ يعنی جزء محاسبه نمی آورند.
و ھمچنين عدد ابجد کبير  ،عدد ابجد وسيط  ،عدد ابجد صغير  ،عدد نقاط و حروف متناظر با آنھا عدد ابتث  ،عدد اطھم  ،عدد ايقغ
 ،عدد افسج  ،عدد ارغی  ،عدد اجدش به طور کامل محاسبه می شوند.

انواع حروف ابجد
معادل ابجدی حروف چند نوع است که انواع آن عبارت اند از :ابجد کبير)جمل(،ابجد صغير،ابجد وضعی،ابجد گمنام)طرح
کوکبی( که معروفترين آنھا و کارآمدترين آنھا ابجد کبير است .و در نوشته ھای ما بجز در جاھايی که صراحتا ً چيز ديگری ذکر
می شود منظور از ابجد ،ابجد کبير است.

جدول ابجد
الف

ب

ج

د

ه

و

ز

ح

ط

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

ي

ك

ل

م

ن

س

ع

ف

ص

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

ق

ر

ش

ت

ث

خ

ذ

ض

ظ

غ

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

٨٠٠

٩٠٠

١٠٠٠

ابجد = ابتدا كرد

ھوز = در پيوست
ّ

سعفض = زود بياموخت

ّ
حطي = واقف شد

قرشت = در دل گرفت

ثخذ = نگاھداشت

كلمن = سخنگو شد
ضظغ = تمام كرد
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اتصاالتی که در اين علم بايد دانست و ھنگام عمل بکار برد بر سه قسم است:
اوّ ل  :اتصّال کلی جامع – دوّ م  :اتصال عنصری – سوم :اتصال مرتبه ای
اتصال کلی جامع آنستکه حروف بيست وھشت گانه ای که به يکديگر اتصال پيدا ميکنند مشتمل ميشوند بر ھفتصدو ھشتاد وچھار
صورت که از ضرب بيست وھشت در بيست و ھشت حاصل ميشوند زيرا که حروف ابجد بيست و ھشت ميباشند و ھر يک از
آنھا بيست وھشت قسم اتصال می کند لھذا از ضرب بيست وھشت در خود حاصل ضرب ھفتصد وھشتاد وچھار ميشود وبھمين
جھت است که اين اتصال را اتصال کلی جامع ميگويند.
جفر جامع:
علماء جواب جفر را از جفر جامع استخراج می کنند و آنرا جفر کبير می گويند و ھرکه صاحب فھم باشد آنرا خوب می فھمد .بعضی
از اساتيد میفرمايند که استخراج از جفر جامع تحرير کردن ابجد يعنی از دو چھار ابجد است از  ٢٨حروف و  ٢٨جزء و بر
حروف ابجد مقرر کرده اند و ھر حرفی از يک جزئی منيوبست و ھر جزو او  ٢٨صفحه دارد و در ھر صفحه  ٢٨سطر دارد و
در ھر سطری  ٢٨خانه است و در ھر خانه چھار حروف است و تمام صفحات  ٧٨۴خانه حروف دارد و تقسيم  ٢٨جزو بر سبعه
سياره است و ھر سياره از ھر اقليمی تعلق دارد و از قياس يک جزو يک اقليم و ھر صفحه يک شھر و ھر يک سطر يک محله
است و ھر خانه يک مکانی است و در صفحه اول خانه اول جفر جامع  ۴الف می باشد.
وبه اين ترتيب ))اااا(( و خانه دوم از سطر اول جزو اول در صفحه اول سه الف و يک ب می باشد به اين ترتيب ))اااب(( و
خانه سوم ))اااج(( و خانه چھارم ))اااد(( می باشد و آخر خانه چھار غين است ))غ غ غ غ(( واگر بخواھد تمام جفر جامع را
بنويسيد بايد احتياط کند که در حروف غلطی نباشد و اگر يک حرفی از حروف اشتباه باشد تمام غلط می باشد و اين علم تمام نشود.
اول( :بسط سوال يعنی سوال را بحروف مقطعه بايد نوشت حرف حرف.
دوم( :جمع کردن عدد آن حروف به عدد ابجد کبير و جمع آن عدد را مدخل کبير مجموعی می نامند.
سوم(:آنست که آن جمع از حروف حاصل شده و آن مدخل وسيط مجموعی می نامند سه مدخل ديگر از آن درست کنند تا جمع
مداخل اربعه می نامند و ضابطه ی او آنست که سه مدخل ديگر را با اين روش بايد گرفت که آحاد آنھا را با الف جمع می کنند
يعنی تنزل مرتبه الف به آحاد دھند و عشرات را با مآت بعد نوشت مثال مدخل کبير مجموعی  ١٢٢۵بوده ھزار را با پنج جمع
کرديم شد شش بعد از آن بيست بود عقب شش نوشتيم بعد از آن دويست بود عقب بيست نوشتيم چنين شد  ٢٢۶بعد از آن شش را
به ا مآت جمع کرديم يعنی تنزل مآت بآماد که ھشت شده آنرا نوشتيم بعد از آن ھم بيست را نوشتيم بيست و ھشت شده اين مدخل
سوم رامدخل وسيط می نامند که حاصل شده از مدخل وسيط مجموعی که دومی باشد يک مدخل ديگر که مدخل صغيرگويند
بايددرست کرده واو اينست که ھشت را بادو جمع کرده میشود  ١٠پس مدخل چھارم که مدخل صغير بوده  ١٠شد.
چھارم( :عدد ھای مداخل اربع را بايد استنطاق کرد.
پنجم( :آنست که آنحروف را که از مداخل اربعه حاصل شده استنطاق کرديم آنرا ملفوظی و ملبوبی و مسروری بايد کرد يعنی دو
حرفی و سه حرفی را بايد به حرف نوشت مثال ) (١را بايد الف و الم و ميم نوشت.
ششم( :آنست که بعد از ملفوظی جمع بايد تاريخ را مثل روز يا شب يا ماه و سال ھجرت را مثل آنکه بنويسيم سوال را در روز
دوشنبه بيست نھم ماه شعبان المعظم ھزار و دويست و چھل و ھشتم ھجرت و يکی از دقائق اين عمل آنست که طالع وقت را ھم
بايد نوشت يعنی برجی که در آن ساعت طالع است و کواکب که آن برج خانه اوست بايد نوشت مثل ساعت اول روز دوشنبه بوده
که سوال را نوشتيم حساب کرديم آفتاب در برج جدی بوده و جدی خانه زحل است پس زحل را ھم نوشتيم.
ھفتم( :آنست که آن حروف را به تدبير مثل حروف سوال بکنند در عدد که بھر قدری که حروف سوال است حروف اساس نيز
بھم آن عدد بشود و حروف اساس آن حروف را گويند که از مداخل اربعه و از تاريخ بھم رسيده باشد.
ھشتم( :آن است که اين حروف اساس را نظيره کند و نظيره آن است که حرف پانزدھم ابجد را بايد نوشت.
نھم( :آن است که اين حروف نظيره کرده را صدر آخر بايد کرد که آنرا تکثير گويند.
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دھم( :آنست که اين حروف تکثير کرده را مستحصله بايد کرد و قاعده آن اينست که محتاج است به چھار دايره که ترتيب داده
می شود که مراتب دوائر آنست که اول ابجد دوم ابتث سوم اھطم چھارم ايقغ و يکی ديگر که محتاج اليه است در مستحصله
طرح است و طروح ما چھار است.
پس معلوم شد که عملی که در مستحصله بايد بشود چھار دائره است و چھار طرح که ھشت می شود و ھشت و نه عمل که در
اسامی شده ھفده ميشود و يازده عمل ديگر آن باقی مانده است که اول بايد ميزانی حاصل شود که ھريک از حروف خانه را جدا
می کنيد از آن حروف ميزان بسنجيم يعنی عدد آنرا ضم کنيم و ميزان عبارتست از آن که يک حرف از بسط سوال برداريم و يکی
از مداخل اربعه و يکی از طالع وقت و يکی از تاريخ ھجرت مجموع عمل در حروف ميزان باشد تا جواب درآيد و مرتب شده آن
اينست يعنی:
مدخل کبير مجموعی حرفی برداريم باين طريق که بال مرتبه نموده حروف را دوم از مداخل اربعه حرفی برداريم .بدين طريق
که بال مرتبه نموده مراتب مداخل را سوم طالع وقت را که در عمل ششم توضيح داديم .نيز بال مرتبه بايد نوشت چھارم تاريخ
ھجرت را بالمرتبه بايد کرد وبال مرتبه آنست که آحاد و عشرات و مآت و الوف ھمه را بايد آحاد حساب کرد.
مثال :ايقغ را چھار حساب می کنيم بر ميزان حروف آن معلوم شد برای مستحصله پس ھجده عمل در مستحصله شد  ٨دائره ده
و طرح و ده اساس و ميزان سيزده عمل ديگر باقی مانده از بيست و ھشت عمل و آن ده عمل مراد  .از مرتبه و درجه و عدد
سطور و صفحه و خانه است و چھار از عمل عدد سطر و صفحه و جزء و خانه است و عدد آن اينست که حرف اول يکی است .
دوم سه سيم شش و عمل نوزدھم است که دائره اھطم را می نويسيم در عدد سباعی و رباعی که چھار سطر حاصل شود .سطر
اول مرتبه اول » ا ه ط م ف ش ذ « سطر دوم مرتبه دوم» ب و ی ن ص ث ض « سطر سوم مرتبه سوم
» ج ز ک س ق ث ظ « سطر چھارم مرتبه چھارم » د ح ل ع ص خ غ «  ،و مراد از دور عدد از اين دائره آنست که ھر
عددی را در سطری مرتبه بايد قرار داد.
اگر کسی بخواھد که تمام جفر جامع را بنويسد بايد که با احتياط تمام بنويسد که در حروف غلطی نباشد و اگر يک حرف از حروف
غلط باشد تمام غلط در می آيد .و با اين علم ھيج کاری تمام نخواھد شد مگر آنکه با حضور قلب و توجّ ه تمام بنويسد و دل خود را
پريشان و مشوش نکند.
ابجد صغير:
)الف =)،( ١ب =  ) ، ( ٢ج =  ) ، ( ٣د = ) ، ( ۴ه =  ) ، ( ۵و =  ) ، ( ۶ز =  ) ، ( ٧ح =  ) ، ( ٨ط =  ) ، ( ٩ی =
 ) ، ( ١٠ک =  ) ، ( ٨ل =  ) ، ( ۶م =  ) ، ( ۴ن =  ) ، ( ٢س = ساقط (  ) ،ع =  ) ، ( ١٠ف =  ) ، ( ٨ص =  ) ، ( ۶ق
=  ) ، ( ۴ر =  ) ، ( ٨ش = ساقط (  ) ،ت =  ) ، ( ۴ث =  ) ، ( ٨خ = ساقط (  ) ،ذ =  ) ، ( ۴ض =  ) ، ( ٨ظ = ساقط (
)،غ=.(۴
ابجد وضعی:
یطحزوهدجبا
١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠
رقصفعسنملک
١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠
غظضذخثتش
٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨
ابجد کبير يا جمل :
)الف =)،( ١ب =  ) ، ( ٢ج =  ) ، ( ٣د = ) ، ( ۴ه =  ) ، ( ۵و =  ) ، ( ۶ز =  ) ، ( ٧ح =  ) ، ( ٨ط =  ) ، ( ٩ی =
 )، ( ١٠ک =  )، ( ٢٠ل = ) ، ( ٣٠م =  ) ، ( ۴٠ن =  ) ، ( ۵٠س =  ) ، ( ۶٠ع =  ) ، ( ٧٠ف =  ) ، ( ٨٠ص = ( ٩٠
 ) ،ق =  ) ، ( ١٠٠ر =  ) ، ( ٢٠٠ش =  ) ، ( ٣٠٠ت =  ) ، ( ۴٠٠ث =  ) ، ( ۵٠٠خ =  ) ، ( ۶٠٠ذ =  ) ، ( ٧٠٠ض
=  ) ، ( ٨٠٠ظ =  ) ، ( ٩٠٠غ = .( ١٠٠٠
بدانکه جفردر زبان اھل فن علمی است که به آن شناخته ميشود اتصاالت حروف ابجدی بيست و ھشت گانه به يکديگر برای
تحصيل ثمرات مجھوله و فايده آن دانستن وقايع و حوادث مجھوله و امور مبھمه است از گذشته و حال و آينده که آنھا حاصل
نمی شود مگر به دانستن احکام اتصاالت حروف به يکديگر و موضوع آن حروف بيست و ھشتگانه ابجدی است.بزرگان علم
حروف ،حروف را به اشکال مختلفی تقسيم کرده اند از جمله ابجد کبير ،ابجد صغير ،ابتث کبير،ابتث صغير.
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کاربردھای جفر:
الف(; صفحهھای مقدم ٔه بعضی از کتابھا را با اين عددھا شماره گذاری میکنند.
ب( :تاريخ وقايع مھم را با ترکيب حروف ابجد به صورت يک کلمه يا يک عبارت يا يک جمل ٔه معنی دار يا شعر در میآورند که
به خاطر سپردن آن کلمه يا عبارت يا آن جمله يا شعر ،تاريخ مزبور را حساب میکنند.
ج( :در موسيقی پس از اسالم ،در ثبت اصوات و دساتين از حروف ابجد استفاده شدهاست .برای نمونه نغمهھای دستگاه شور با
حروف ابجد عبارت بودهاند از» :يح يه يب ی ح ه ج ا« و فاصلهھا و ابعاد آنھا» :ط ط ج ج ط ج ج« که در موسيقی امروز به
ترتيب نتھای سل ،الکرن ،سی بمل ،دو ،ر ،میبمل ،فا و سل را تشکيل میدھند.
د( :گاھی در نوشتن ،برای جدا کردن مطالب مختلف از يکديگر ،آنھا را با حروف ابجد مشخص میکنند .مثالً در ھمينجا برای
جدا کردن کاربردھای حروف ابجد ،آنھا را با حروف الف ،ب ،ج و … مشخص کرديم.
ترتيب حروف در ابجدھا به نسبت زبان تفاوت دارند به عنوان مثال در زبان فارسی :گ = ٢٠چ = ٣پ = ٢ژ = ٧است.

طريقه استفاده از جفر كبيره


ابتدا اعداد جفر كبيره را كه به حروف و عدد داده شده است را در جدول رمز پيدا كرده و كلمه را حرف حرف
نموده و حروف مشدده و تكراري و ھمينطور الف و الم )ال( را ساقط )حذف( ميكنيم.



سپس كليه حروف را با ھم جمع مينماييم .عدد به دست آمده عدد ابجد كبيره آن كلمه ميباشد.



توجه داشته باشيد كه ھمزه ) ء ،ئ ( در جفر و ابجد ،يك حساب ميشود.

مثال :كلمه صمد به اين ترتيب حساب ميشود :ص ) ( ٩٠

م ) ( ۴٠

د)(۴

كه مجموع  = ۴ + ۴٠+ ٩٠ميشود  ،١٣۴لذا عدد ابجد كبيره كلمه صمد =  ١٣۴ميباشد.





در جفر كلمهھاي ﷲ ،اعلي ،عالي ،علي ،استثناء وجود دارد .دليل آن را از استاد بپرسيد.
س َلم( ھر كلمه ميبايست جدا جدا حساب
در كلمات مركب ،مثل حفي و خفي يا خيرالناصرين يا
)السالم و َ
َّ
شود و حرف )و( وسط ساقط ميباشد.
مثال :جفر كلمه خير الناصرين به طريقه زير حساب ميشود:

خ ) ( ۶٠٠ي ) ( ١٠ر )  ( ٢٠٠كه جمع  = ٢٠٠ +١٠ + ۶٠٠ميشود) ٨١٠ :ال حذف ميشود(.
ن ) ( ۵٠

ا)(١

ص ) ( ٩٠

ر ) ( ٢٠٠

ي ) ( ١٠

)ن حذف ميشود(.

كه جمع  = ١٠ + ٢٠٠ + ٩٠ + ١ + ۵٠ميشود٣۵١ :
حال جمع  = ٣۵١ + ٨١٠ميشود  ١١۶١كه ابجد كبيره كلمه خيرالناصرين ميباشد.
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طريقه استفاده از جفر متوسطه
ابتدا جفر كبيره آن را حساب نموده و اعشار آن را ميگيريم يعني آن را در  ٠/١ضرب كرده و يا تقسيم بر  ١٠ميكنيم و
سپس در عدد به دست آمده اولين رقم بعد از مميز را به بخش صحيح آن اضافه ميكنيم.
مثال  :جفر كبيره كلمه صمد  ١٣۴ميباشد .حال براي بدست آوردن جفر متوسطه آن ،عدد  ١٣۴را بر ١٠
تقسيم كرده ،حاصل آن عدد  ١٣/۴ميشود .سپس اولين رقم بعد از مميز ،يعني  ۴را به بخش صحيح ،يعني ١٣
اضافه ميكنيم و حاصل عدد  ١٧ميشود .يعنی  = ۴ + ١٣می شود ١٧پس جفر متوسطه كلمه صمد  ١٧ميبا
شد.



طريقه استفاده از جفر صغيره
در مورد گرفتن جفر صغيره ،ابتدا ميبايد جفر كبيره آن را حساب كرده ،سپس تك تك ارقام آن را با ھم جمع كنيم ،عدد
حاصل ،جفر صغيره آن كلمه ميباشد.
مثال :جفر صغيره كلمه صمد از جمع اعداد  = ۴ + ٣+ ١می شود عدد  ٨كه ارقام جفر كبيره آن ميباشند به دست
ميآيد .



طريقه استفاده از جفر جمل
در محاسبه جفر جمل ،تماميقواعد جفر كبيره را كه در باال توضيح داده شد را عمل مينماييم ،با اين اختالف كه حروف
مشدد و تكراري را نيز حساب ميكنيم اما  ،الف و الم اول کلمه را حذف وحساب نمی کنيم .
مثال :كلمه جليل
جفر جمل :ج ) - (٣ل ) - (٣٠ي )  – (١٠ل ) ( ٣٠با ھم جمع مي كنيم ميشود  :عدد ٧٣
مثال :كلمه الجبّار
جفر جمل :ال ساقط ج ) - (٣ب ) - (٢ب ) -(٢ا ) - (١ر ) (٢٠٠جمع مي كنيم و ميشود٢٠٨ :
صور
مثال :كلمه م ّ
جفر جمل :م ) - (۴٠ص )  - (٩٠و ) - (۶و ) - (۶ر ) (٢٠٠كه جمع آن ميشوند٣۴٢ :

عجايب و شگفتيھاي قرآن پايان ناپذير است .قرآن
ظاھرش خوشايند و باطنش عميق است .عجايبش را
نميتوان شمرد و غرائبش ھرگز كھنه نخواھد شد.
)حضرت محمد»ص«(
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شماره نامھاي مبارك چھارده معصوم )عليھم السالم( بر اساس حروف ابجد براي اھداي ختم صلوات و كارھاي نيك
ديگر

ص ﱢل عَلی ُم َح ﱠم ٍد َو آ ِل ُم َح ﱠم ٍد َو ع ﱢَجل فَ َر َج ُھم!"
"اَللّ ُھ ﱠم َ

رديف
١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١۴

نام مبارك معصوم )ع(
محمد )ص(
علي )ع(
فاطمه )س(
حسن )ع(
حسين )ع(
علي )ع(
محمد )ع(
جعفر )ع(
موسي )ع(
علي )ع(
محمد )ع(
علي )ع(
حسن )ع(
)محمد( مھدي )عج(

لقب خجسته معصوم )ع(
مصطفي )ص(
اميرالمومنين )صلوات ﷲ عليه(

زھرا )سالم ﷲ عليھا(
مجتبي )صلوات ﷲ عليه(
سيد ال ّ
شھدا )صلوات ﷲ عليه(
زينالعابدين )صلوات ﷲ عليه(
باقر العلوم )صلوات ﷲ عليه(

صادق )صلوات ﷲ عليه(
كاظم )صلوات ﷲ عليه(
رضا )صلوات ﷲ عليه(
جواد )صلوات ﷲ عليه(
ھادي )صلوات ﷲ عليه(
عسكري )صلوات ﷲ عليه(
مھدي )صلوات ﷲ عليه(

شماره ابجد
٩٢
١١٠
١٣۴
١١٨
١٢٨
١١٠
٩٢
٣۵٣
١١۶
١١٠
٩٢
١١٠
١١٨
۵٩
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طريقه استفاده و کاربرد علم جفر درعلوم قرآنی:
قبل از ھرچيز الزم و واجب می دانم که عرض کنم  :اسرار الھي مقولهاي نيست كه ما انسان ھا قادر به وقوف آن باشيم .ھرچه
در اين مبحث گفته می شود استنباط شخصی است که تا به امروز آن را درک کرده ايم؛ حقيقت قرانی چيزی است که فقط نزد
خداوند است بس.
ط مِنْ َو َر َق ٍة ِاالّ َيعْ َلمُھا َو ال َح َّب ٍة في ُ
ب ال َيعْ َلمُھا االّ ھُو َو َيعْ َل ُم ما فِي ا ْل َبرِّ َو ا ْل َبحْ ر َو ما َتسْ قُ ُ
رض َو ال
} ) َو َع ْندَ هُ َمفا ِت ُح ا ْلغَ ْي ِ
ظلُما ِ
ت االَ ٍ
رَ ْط ٍ
س ِاالّ في كِتا ٍ
ب مُبين( { ؛ و كليدھاى غيب ،تنھا نزد اوست .جز او ]كسى[ آن را نمىداند ،و آنچه در خشكى و درياست
ياب ٍ
ب َو ال ِ
مىداند ،و ھيچ برگى فرو نمىافتد مگر ]اينكه[ آن را مىداند ،و ھيچ دانهاى در تاريكيھاى زمين ،و ھيچ تر و خشكى نيست مگر
اينكه در كتابى روشن ]ثبت[ است) .سوره النعام آيه (۵٩؛

در چھارده قرن اخير نوشتهھاي بيشمار ادبي شامل كتاب ،مقاله و گزارشات پژوھشي درباره كيفيت معجزه آساي قرآن به رشته
تحرير درآمده است .در اين نوشتهھا فصاحت بيان ،فضيلت ادبي ،معجزات علمي ،سبك و حتي جاذبه آھنگ تالوت قرآن تشريح
شده است.
با وجود اين ،تحقيق در اعجاز قرآن متاسفانه در برخی از تفاسيربه علت احساسات بشري ،بيطرفانه صورت نگرفته و بسته به
عقيده و سليقه شخصی ،اين پژوھش ھا صورت گرفته و باعث شده که افرادی نادان ،عليه آن قلم فرسايي کنند.
يكي از پديدهھاي بينظيري كه در قرآن وجود دارد و درھيچ كتاب نوشته شده دست بشر يافت نميشود ،تركيب رياضي عناصر
آن است .ھمچون سورهھا  ،آيهھا  ،لغات  ،تعداد حروف  ،تعداد كلمهھاي ھم خانواده  ،تعداد و انواع اسمھای الھي ،طرز نوشتن
بعضي لغات ،عدم وجود يا تغيير عمدي بعضي حروف در بعضي لغات و بسياري از عوامل ديگر قرآن ،به غير از محتوياتش،
ھمگي داراي تركيبي خاص ھستند .سيستم رياضي قرآن دو جنبه مھم دارد؛ انشاء رياضي و ساختمان رياضي قرآن كه شامل شماره
سورهھا و آيهھا است .به خاطر ھمين كدھای رياضي جامع است که ،كوچكترين تغيير در متن يا ساختمان تركيبي قرآن ،بالفاصله
آشكار ميشود.

و اما رمزھاي اعجاز آميز قرآن منحصراً از اين قرارند:
 (١اولين آيه قرآن »بسم ﷲ الرحمن الرحيم« داراي  ١٩حرف عربي است.
 (٢قرآن مجيد از  ١١۴سوره تشكيل شده است و اين عدد به  ١٩قابل تقسيم ميباشد.
 (٣اولين سورهاي كه نازل شد سورة علق )سورة شمارة  ( ٩۶نوزدھمين سوره از آخر قرآن است.
 (۴سورة علق  ١٩آيه دارد.
 (۵سورة علق  ٢٨۵حرف دارد و اين عدد به  ١٩قابل تقسيم ميباشد.
 (۶اولين بار كه حضرت جبرئيل با قرآن فرود آمد  ۵آية اولي سورة علق را آورد كه شامل  ١٩كلمه است.
 (٧اين  ١٩كلمه ،كه به تعداد حروف »بسم ﷲ الرحمن الرحيم« است  ٧۶ ،حرف دارد.
 (٨دومين باري كه حضرت جبرئيل فرود آمد  ٩آيه اول سوره قلم )سورة شماره (۶٨را آورد كه شامل  ٣٨كلمه است.
 (٩سومين بار كه حضرت جبرئيل فرود آمد  ١٠آية اول سورة مزمل )سورة شمارة  (٧٣را آورد كه شامل  ۵٧كلمه است.
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آيا در تاريخ ،كتابي را می شناسيد که مانند قرآن بر طبق يك سيستم عددي قوی اين چنين تنظيم شده باشد.
الف :كلمه ﷲ  ٢۶٩٨مرتبه در قرآن تكرار شده است كه مضربي از عدد  ١٩است ) (١٩ x١۴٢و تعداد حروف
»بسمﷲالرحمنالرحيم« نيز  ١٩مورد ميباشد .مسئلة جالب اين كه در سوره اخالص بعد از »قل ھو ﷲ احد« جمله »ﷲ
الصمد« آمده است؛ در صورتي كه اگر »ھو الصمد« ميآمد ،جمله صحيح بود ».از نظر دستور زباني بايد ﷲ كه فاعل است
و ضمير آن »ھو« ميشود ميآمد؛ اما با اين حال ﷲ آمده است «.اگر به جاي ﷲ ضمير »ھو« ميآمد ،سيستم رياضي قرآن
به ھم ميريخت و اين مسئله شباھت زيادي به ھمان »اخوان« و »قوم« در سوره ق دارد.
ب :مورد جالب ديگر ،در سوره مريم حروف مقطعه »كھيعص« ميباشد كه به صورت حروف آغازين آمده است .اين حروف
در سورة مريم ،به صورت جداگانه با اين تعداد به كار رفتهاند ،حرف»ك«  ١٣٧مرتبه ،حرف»ه«  ١۶٨مرتبه ،حرف»ي«
 ٣۴۵مرتبه ،حرف»ع«  ١٢٢مرتبه ،حرف»ص«  ٢۶مرتبه.

در قرآن بعضي از كلمات با كلمهھاي ديگر كه از نظر معني با ھمديگر تناسب دارند يكسان به كار رفتهاند .مثال:
 -١كلمه»حيوه«  ١۴۵بار با مشتقات آن در قرآن به كار رفته است و به ھمان تعداد)١۴۵بار( كلمه »موت« با مشتقاتش به كار
رفته است.
 -٢كلمه »دنيا« ١١۵بار و كلمة »آخرت« ھم  ١١۵بار به كار رفته است.
 -٣كلمه »مالئكه«  ٨٨بار در قرآن آمده است و كلمة »شياطين« نيز به ھمان تعداد  ٨٨بار به كار رفته است.
 -۴كلمه »حر«» گرما «  ۴٠بار و كلمه »برد«» سرما « نيز  ۴٠بار به كار برده شدهاند.
 -۵كلمه »مصائب«  ٧۵بار و كلمة »شكر« نيز  ٧۵بار.
 -۶كلمه »زكات«  ٣٢بار و كلمه »بركات« نيز  ٣٢بار.
 -٧كلمه »عقل« و مشتقات آن  ۴٩بار و كلمة »نور« نيز با مشتقاتش ۴٩بار.
 -٨كلمه »يوم«» روز « و »شھر«» ماه « در قرآن به ترتيب  ٣۶۵بار و  ١٢بار به كار رفتهاند.
 -٩كلمه »رجل«» مرد « و كلمة »امرأه«» زن « نيز  ٢۴بار در قرآن به كار رفتهاند.
 -١٠كلمه »امام« به صورت مفرد و جمع ١٢ ،بار در قرآن آمده است.

آيا اين پديدهھای بينظير تصادفي است؟
تعداد سورهھا ،آيهھا و …
تعداد كل سورهھاي قرآن كريم  ١١۴سوره ميباشد كه از اين ميان  ٨۶سوره آن م ّكي )يعني در مكه بر رسول ﷲ نازل شده است(
و تعداد  ٢٨سوره آن مدني است )در مدينه بر رسول ﷲ نازل شده است( .قرآن  ٣٠جزء و تعداد  ١٢٠حزب )قسمت( است.
كل آيات قرآن  ۶٢٣۶آيه ميباشد.
كل كلمات قرآن  ٧٧٩٢٧كلمه ميباشد.
كل حروف قرآن  ٣٣٠٧۴٩حرف ميباشد.
كل كلمات نقطه دار قرآن  ١۵۵٠٧٢كلمه ميباشد كه از اين ميان  ۶٣۶۵۴نقطه تكي و تعداد  ٣٨١۵٢نقطه دوتايي و تعداد ٣۵٣٨
نقطه سهتايي ميباشد.
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ھدف از تمامي آنچه كه حضرت محمد صلي ﷲ عليه و آله و سلم بر ما از جانب خداوند متعال آورده ،در آن است كه قرآن
را خوب بخوانيم و درك كنيم و به آن عمل نماييم تا راه و رسم زندگيمان با آگاھي و بينش صحيح دنبال شود .لذا خداوند
متعال در تمامي كتاب خود تأكيد نموده است تا ما فقط قرآن خوان نباشيم ،بلكه قرآن را بپا داريم ،يعني بايد بعد از درك و
فھم ،آنچه را گفته شده است عمل كنيم.

حروف ّ
مقطعه اول سورهھاي قرآن كريم


سورهھاي بقره ،آل عمران ،عنكبوت ،روم ،لقمان و سجده با حروف الم شروع ميشود.



سورهھاي يونس ،ھود ،يوسف ،ابراھيم و حجر با حروف الر شروع ميشود.



سورهھاي مؤمن ،فصلت ،زخرف ،دخان ،جاثيه و احقاف با حروف حم شروع ميشود.



سورهھاي شعرا و قصص با حروف طسم شروع ميشود.



سوره اعراف با حروف المص شروع ميشود.



سوره رعد با حروف المر شروع ميشود.



سوره مريم با حروف كھيعص شروع ميشود.



سوره طه با حروف طه شروع ميشود.



سوره نمل با حروف طس شروع ميشود.



سوره يس با حروف يس شروع ميشود.



سوره صاد با حرف ص شروع ميشود.



سوره شوري با حروف حمعسق شروع ميشود.



سوره ق با حرف ق شروع ميشود.



سوره قلم با حرف ن شروع ميشود.

حروف مقطعات نيز جزو علوم غريبه ميباشد كه ھر كسي به قدر درك و فھم خود و لياقتي كه پيدا می کند می تواند از آن
بھرهمند شود ،نه بيشتر .يکی از راه ھای وارد شدن به اين رموز  ،استفاده از علم جفر } حروف ابجد كبيره و جفر ترتيبی { است.

ابتدا بايست بدانيد که از مجموع يكصد و چھارده سوره قرآن كريم ،بيست و نه سوره با حروف تھجي )به معني تھديد يا توجه
دادن مطلبي مھم( شروع ميشود .كه اين سورهھاي بيست و نه گانه را مق ّطعات ميگويند.
حروف ّ
مقطعه اول سورهھاي قرآن  ٧٨حرف است .مثل ؛ الم  ،المر ،يس...،و كه پس از حذف حروف تكراري آنھا ،چھارده
حرف ،باقی می ماند .يعني نصف مجموع حروف الفبا كه آن را حروف نوراني ميگويند وشامل }:ا ،م ،ص ،ر ،ك ،ه ،ي ،س،
ح ،ق ،ن ،ط ،ع ،ل{؛ ميباشد كه از مجموعه اين حروف اين جمله را می توان استخراج نمود:

سك ُه
لي َح ْق َن ْم َ
صِ را َط َع ٌ
ھركه راه خدا را ميخواھد ،ميبايست راه علي )ع( را دنبال كند.
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پس اولين نتيجه ای که از استخراج حروف مقطعه گرفتيم اين بود که  ١١۴ :سوره قرآن خالصه شد به بيست و نه سوره مقطعه
و از  ٢٩سوره خالصه شد به  ٧٨حرف مقطعه و بعد از ساقط کردن حروف تکراری به  ١۴حرف نورانی جمله } صِ َ
راط عَ ليٌ
حَ ْق َنمْ سَ ك ُه { را استخراج نموديم.

حال برای وارد شدن به مرحله دوم استخراج اسرارحروف مقطعات؛ آن الزم است محاسبات ديگری را انجام بدھيم.

ابتدا بايست:

 ٢٩سورهاي كه با آنھا حروف مقطعات شروع می شود را  ،تك تك  ،حروف آن را انتخاب نموده و از طريق

جفر كبيره ) جفرحروف شان را (؛ ھر يك را جدا جدا محاسبه می کنيم .
بطور مثال سوره » طه « را انتخاب می کنيد :ابتدا جفر كلمه } طه { را طبق قوانين جفركبيره که در باال ذکر شد را حساب نموده
و عدد آن به دست ميآوريد .حرف ط مساوی با  ٩می باشد و حرف ه مساوی با  ۵می شود .حاصل جمع اين دوعدد می شود عدد
١۴؛ } (٩) = ١۴ط  (۵) +ه {؛
بنابراين عدد  ١۴که ازاين محاسبه بدست آمده ؛ می شود عدد آيه سوره طه ؛ آن آيه را کنار گذاشته ياد داشت می کنيد و به سراغ
ديگر حروف مقطعه رفته و به ھمين صورت آنھا را نيز محاسبه می کنيد و ياد داشت بر می داريد .ھر کدام را تک تک مورد
بررسی قرار می دھيم تا ببينيم حرف و يا کلمه مورد نظر در آيه چه بوده و منظور آن چيست .مثالً :
الصلو َة لِ ِذ ْكري { می باشد کدام است ؟
كليد سوره طه در آيه  ١۴آن که } ِا َّنني اَنا ﷲُ ال اِل َه ِاالّ اَنا َف ْ
اع ُبدْ ني َو اَق ِِم َّ
معنی آيه  :اوالً بدان كه منم خداي يكتا ھيچ خدايي جز من نيست پس مرا به يگانگي بپرست و نماز را مخصوصا ً براي ياد من
بپادار.
الصلو َة { ؛ )نماز را بپاداريد( بيشتر توجه ما را جلب می کند .با
با کمی بررسی و تفحص در اين آيه درمی يابيد جمله ؛ } اَق ِِم َّ
برداشتی شھودی دراين آيه متوجه خواھيم شد كه } يکی از نکته ھای کليدی دراين آيه و سوره می تواند ھمين باشد؛ نماز را
بپاداريم نه آنكه فقط نماز خوان باشيم { ) .عمل کردن (؛
سوره العلق
لى ؛ بندهاى را آن گاه كه نماز مىگزارد؟ )(١٠؛
ص َّ
َع ْبدًا إِ َذا َ
لى ال ْھدَى ؛ چه پندارى اگر او بر ھدايت باشد )(١١؛
أَ َر َء ْي َت إِن كاَنَ َع َ
َيا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا لِ َم َتقُولُونَ َما َال َت ْف َعلُونَ ؛ اال ای کسانی که ايمان آوردهايد ،چرا چيزی به زبان میگوييد که در مقام عمل
خالف آن میکنيد؟)سوره صف آيه (٢؛
ﷲ أَنْ َتقُولُوا َما َال َت ْف َعلُونَ ؛ اين عمل که سخن بگوييد و خالف آن کنيد بسيار سخت خدا را به خشم و غضب
َك ُب َر َم ْق ًتا عِ ْن َد َّ ِ
میآورد) .سوره صف آيه (٣؛
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بقيه سورهھا را نيز به اين ترتيب حساب ميكنيم توجه داشته باشيد؛ اگر در برخی از سوره ھا تعداد آيه آن از عدد به دست آمده
كمتر بود .بايست عدد به دست آمده را به جفرصغيره تبديل نمود تا عدد بدست آمده ؛ به عدد يك يا دورقمي ختم شود .مانند سوره
رعد كه جفرکلمه ) المر( را حساب نموده ،عدد  ٢٧١؛ به دست ميآيد .يعنی الف )  (١و الم ) ( ٣٠و ميم )  (۴٠و ر )(٢٠٠
که جمع اين اعداد می شود؛ )  ( ٢٧١در اينجا ميبينيم كه سوره رعد اين تعداد آيه ندارد و تعداد آيات آن سوره کمتر است .در
اين مورد ؛ الزم است كه جفر کبيره اين کلمه را )المر ( به جفرصغيره عدد تبديل کنيد } .جفر کبيره اين کلمه را )المر ( که عدد
آن می شود  { ٢٧١را به جفر صغيره آن تبديل می کنيد {١ + ٧ + ٢ } .؛ می شود )عدد .( ١٠
پس عدد باقی مانده يعنی عدد  ١٠می شود شماره آيه سوره )المر ( .آن را در جدول خود منظور می کنيد .

طريقه بدست آوردن رمز سوم حروف مقطعات
براي اين منظور الزم است ابتدا در جدولی را که در اختيارتان قرار داده ايم را آورده و نگاه دقيق به ان کنيد.
اولين سوره را كه سوره بقره ميباشد ،آن را به عنوان نشانه اصلی و پايه جدول قرار داده .
سپس در فرست جدول از سوره بقره تا  ١١سوره ديگر را بشماريد .می بينيد به سوره طه ميرسيد .نام و عدد آن سوره را نيز
ياداشت کنيد.
بعد از سوره طه ؛ بار ديگراز روی جدول  ١١سوره ديگر را شمرده ؛ به سوره مؤمن ميرسيد .نام و عدد آن سوره را نيز
ياداشت کنيد.
حاال عدد سوره ھای بدست آمده را جدا جدا شماره کنيد يعنی :
عدد سوره بقره که  (١) :می باشد را
و عدد سوره طه را ) (١١می باشد را
و عدد سوره مؤمن که ) (٢١است را
از طريق جفر ترتيبی محاسبه کنيد؛ يادتان باشد فقط خود اعداد آن را حساب کنيد ،که اينگونه می شود  (١ ) .و ) (١١و) (٢١به
اين صورت حساب می کنيد  (١+١+١+١ +٢) ...جمع آن می شود ) عدد .( ۶
حاال از روی جدول داده شده دوباره از سوره مؤمن  ۶تا سوره ديگر بشماريد به سوره )احقاف  . (٢٧می رسيد آن را نيز
يادادشت و نام و عدد آن را بنويسيد .نتيجه اين محاسبات می شود .

} سوره بقره =  { ۶و } سوره طه = {١۴و } سوره مؤ من =  { ٢١و} سوره احقاف =  { ٢٧است.
حال با استفاده از جفر ترتيبي از بين اين  ۴سوره فوق بايست؛ اولين سوره يعنی سوره } بقره { و آخرين سوره؛ يعنی سوره
احقاف را انتخاب و آن دو را حذف نموده  .در پايان دو سوره باقی می ماند :يعنی ) سوره طه و سوره مؤمن ( .
در جدول نمودار ذيل نام و عدد اين دو سوره را پيدا کنيد !.لطفا در اين مرحله کمی دقت بيشتری کنيد .مفاھيم و معانی که
روبروی اين دو سوره مشخص شده است را انتخاب نموده؛ يعنی اول سوره طه كه عدد آن ) (١١است .را با شماره و سپس
سوره مؤمن كه عدد آن ) (٢١ميباشد را در کنار يک ديگر بگذاريد؛ می بينيد درقسمت توضيحات مقابل سوره ) طه ( ،نوشته
شده است )بپاداري( و در مقابل سوره )مؤمن ( نوشته شده است ) :عدالت ( .با بررسی نھايی می توان چنين نتيجه گرفت که :

) عدالت را بپا داريد (
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اصول خلق

نيك آمد عدالت

عدالت چون شعار ذات
عدالت چون يكي دارد ز

پس از وي حكمت و عفت ،شجاعت

او شد
اضداد

به زير ھر عدد سري نھفت است
ظھور نيكويي در اعتدال

است

ندارد ظلم از آن خلقش نكو شد
ھمي ھفت آمد اين اضداد ز اعداد
از آن درھاي دوزخ نيز ھفت است
عدالت جسم را اقصي كمال است

» شيخ شبستری«

نتيجه سخن اينكه تمامي دروس الھی که از طريق کتاب آسمانی به ما داده شده است .ھمچنين تمامي آنچه را كه در اسرار حروف
مقطعات آمده است؛ اين است که؛ خداوند متعال تمامی امورھستی را بر اساس عدالت پايه گذاری نموده و عدالت او در تمامي
مراحل ھستی جاری و ساری است  .و اگر انسان آن را در تمامی مراحل زندگي خود رعايت كنيد بی شک رستگار خواھد شد.
اگر ابر مردي چون حضرت علي)ع( در طول قرون؛ زبان زد خاص و عام ميشود .به خاطر اين است كه او در طول زندگي
خود ھيچگاه پای را فراتر از عدالت الھی نگذاشت و در تمامي امور زندگيش سعي نمود؛ چه در حق خود چه در حق ديگران
عدالت را ايجاد و اجرا نمايد.
دليل سوم آن اين است که اگر دقت کنيد؛ می بيند در اصول دين ما مسلمانان؛ دومين اصل از اصول دين ما)) :عدل است (( .و
اين مھم برآن است که حضرت حق خداوند متعال؛ عادل است و تمامی جھان ھستی را بر اساس عدالت بنيان نھاده  .لذا الزم است
كه تمامي مؤمنين نيز عدالت را چه در حق خود و چه در حق ديگران رعايت کنند ،تا رضايت حضرت دوست را ايجاد نموده و
رستگار شوند.

سك ُه
لي َح ْق َن ْم َ
صِ را َط َع ٌ
ھركه راه خدا را ميخواھد ،ميبايست راه علي )ع( را دنبال كند.

38

جدول حروف مقطعه سورهھاي قرآن كريم
رديف

سوره

حروف مقطعه

جفر

كلمه

توضيح

جفر

١

بقره

الم

٧١

َف َذبَحو

ذبح كردن ) كمال (

٧١

٢

آل عمران

الم

٧١

َت ْك ُتمون

پوشش

٧١

٣

اعراف

المص

١۶١

َن ْغفِرْ لَ ُك ْم

توبه

١۶١

۴

يونس

الر

٢٣١

اختالف

ضد

۶

۵

ھود

الر

٢٣١

كتابٌ مُبين

لوح محفوظ

۶

۶

يوسف

الر

٢٣١

تأويل االحاديث

علم تعبير خواب

۶

٧

رعد

المر

٢٧١

سوا ٌء

عدالت

١٠

٨

ابراھيم

الر

٢٣١

ا ُ ْذ ُكر نعم َة ﷲ

ذكر نعمت

۶

٩

حجر

الر

٢٣١

مجنون

صاحبان ذكر بايد از ھمه چيز بگذرند

۶

١٠

مريم

كھيعص

١٩۵

يوم يبعث حيا ً

نيك بودن روز والدت)وفات(پايانتجرد

١۵

١١

طه

طه

١۴

اقم الصلوة

بپا داريد

١۴

١٢

شعرا

طسم

١٠٩

اجري

پاداش را فقط خدا ميدھد

١٠٩

١٣

نمل

طس

۶٩

الية

قدرت خداوند

۶٩

١۴

قصص

طسم

١٠٩

رب ْطنا
ِ

ايمان

١٠

١۵

عنكبوت

الم

٧١

ِبوالِ َد ْي ِه

احسان به پدر و مادر

٨

١۶

روم

الم

٧١

اَجَ ٌل ُم َسمّي

ھمه چيز به غير از خدا زمان دارد

٨

١٧

لقمان

الم

٧١

جَ ُ
نات ال َنعيم

ايمان وبه فعل بودن

٨

١٨

سجده

الم

٧١

ما ٍء َمھين

گنج در خرابه است

٨

١٩

يس

يس

٧٠

حَ يا ً

دل سپرده

٧٠

٢٠

ص

ص

٩٠

َوھاب

بخشندگي

٩

٢١

مؤمن

حم

۴٨

َح َكم

عدالت

۴٨

٢٢

فصلت

حم

۴٨

كانوا َي ْدعون

شرك  :شريك گذاشتن براي خدا

۴٨

٢٣

شوري

حمعسق

٢٧٨

الميزان

عدالت

١٧

٢۴

زخرف

حم

۴٨

اَ ْك َب ُر

بزرگي خداوند دليل محكم

۴٨

٢۵

دخان

حم

۴٨

صبّوُ ا
ُ

نتيجه عمل)مدار بيضي(

۴٨

٢۶

جاثيه

حم

۴٨

َت ْش ُكرون

شكر گذار باشيد

١٢

٢٧

احقاف

حم

۴٨

صدَّق
ُم َ

تأييد كننده كتب الھي ) تورات (

١٢

٢٨

ق

ق

١٠٠

َنضي ٌد

نظم

١٠

٢٩

قلم

ن

۵٠

صالحين

صالح

۵٠

) (١بقره (١١) ،طه (٢١) ،مؤمن (٢٧) ،احقاف
) ) (٢عدالت را بپا داريد (
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جدول اسماءالحسني
شماره

اسم

معني

عدد
كبير

عدد
وسيط

عدد
صغير

عدد
جمل

ختم به قصد و منظوري كه داريد

١

ﷲ

واجب الوجود و ثابت الوجود

٣٧

١٠

١٠

۶۶

اسم جامع و كامل الھي )به ھر
مقصد گفته شود برآورده است(

٢

احد

يگانه و واحدي كه ثاني ندارد

١٣

۴

۴

به قصد عزت يافتن

٣

اكرم

كريم يا كرامت بخشنده

٢۶١

٢٧

٩

وسعت زندگي و بزرگواري

۴

اول و االخر

شروع و پايان ندارد )ازلي و ابدي(

٨٣٨

٩١

١٩

به ھر امر خير مفيد است

۵

بارّ ي

خالق

٢١٣

٢۴

۶

۶

باسط

گسترش دھنده

٧٢

٩

٩

توسعه معاش و گسترش علم

٧

باطن

پوشيده از چشم سر و بينا به بصيرت
دل

۶٢

٨

٨

كشف سوء و وقوف به اسرار

٨

باعث

برانگيزنده ھر نفس متحرك و
ھر مرده و زنده

۵٧٣

۶٠

١۵

برانگيختن به مقام ظاھري و باطني

٩

باقي

به وجود آورنده بدون حدوث و بقاء

١١٣

١۴

۵

براي طول عمر و ادامه نعمت

١٠

بديع

تازه و بي مانند و شگفت انگيز

٨۶

١۴

١۴

ابداع و اختراع ،برآوردن حوائج

١١

بصير

بيناي به ھمه امور پوشيده و پنھان

٣٠٢

٣٢

۵

مصونيت از امراض و آفات

 ۴١٣موفقيت در اختراع و اكتشاف

١٢

توّ اب

قبول كننده توبه

۴٠٩

۴٩

١٣

٨٠٩

اجابت دعا و خواستهھا

١٣

جبّار

قھّار و كفايت كننده و جبران كننده

٢٠۶

٢۶

٨

٢٠٨

مصونيت و جبران گناه

١۴

جليل

غني و بي نياز ،قادر و مقتدر

۴٣

٧

٧

براي يافتن مقام

١۵

جواد

عطا كننده و بخشنده بدون عوض

١۴

۵

۵

به قصد بھره برداري از كار

١۶

حسيب

حسابدار و حساب نگھدار

٨٠

٨

٨

تأمين مؤنه زندگي مادي و معنوي

١٧

حفيّ و خفي

لطيف و رحيم و از چشمھا پوشيده

٧٨٨

٨۶

٢٣

پوشاندن اسرار و قضاء حوائج

١٨

حفيظ

حافظ و نگھبان

٩٩٨

١٠٧

٢۶

امان از خرق و غرق

١٩

ّ
حق

ثابت و دايم در مقابل باطل

١٠٨

١٨

٩

٢٠

حكيم

عالم كه عملش با علمش بر مصلحت
استوار است

٧٨

١۵

١۵

بركت در كشت و زرع

٢١

حليم

بردبار و صبور و شكيبا

٨٨

١۶

١۶

شرح صدر و وقوف به اسرار

٢٢

حميد

شايستهو پسنديده

۶٢

٨

٨

براي شفاء مرضي

٢٣

حيّ

زنده غير قابل وصف و كامل

١٨

٩

٩

٢۴

خالق

آفريننده ھرچيز به مقدار و به ھر اندازه

٧٣١

٧۴

١١

براي ساختمان و تشكيالت

٢۵

خبير

با خبر از ھمه چيز و عالم به حقايق امور

٨١٢

٨٣

١١

به قصد وقوف بر امور

٢۶

خير ال ّناصرين

بھترين يار و ياري كننده

١١۶١

١١٧

٩

به قصد كمك و ياري گرفتن

 ٢٠٨كشف حقايق و نيل به حق

٢٨

به قصد بقاء و دوام تحرك
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٢٧

ديّان

بسيار ادا كننده ديون و جزا دھنده

۶۵

١١

١١

٧۵

براي اداي قروض ظاھر و باطن

٢٨

ذاري

خالق و باريّ و موجد است

٩١١

٩٢

١١

٩٢١

اطالع بر عيب و نقص

٢٩

رائي

علم و بصيرت الھي است بر موجودات

٢١٢

٢٣

۵

به قصد بلندي درجه و ديد وسيع

٣٠

ّ
رزاق

بسيار روزي بخش و روزي دھنده

٣٠٨

٣٨

١١

بركت و وسعت در روزي

٣١

رب

ملك و سيّد و مقتدر

٢٠٢

٢٢

۴

٣٢

رحمن

بخشاينده به جميع مخلوقات

٢٩٨

٣٧

١٩

الطاف خفيّه الھي

٣٣

رحيم

بخشنده به مؤمنين

٢۵٨

٣٣

١۵

الطاف خاص پروردگار

٣۴

رقيب

حفيظ و مراقب و نگھدار

٣١٢

٣٣

۶

مصونيت اعضاء

٣۵

رئوف

رحيم و مھربان و بخشاينده

٢٨٧

٣۵

١٧

طلب مھرباني در سايه بندگي

٣۶

سبّوح

منزه از ھر عيب ،بسيار تسبيح شده

٧۶

١٣

١٣

صفاي دل و روشني باطن

٣٧

سَالم و سَ َلم

صدارت و صولت و بي نقص

٢۶١

٢٧

٩

رضاي به قضا و تسليم شدن دل

٣٨

سميع

او شنواست

١٨٠

١٨

٩

اجابت دعا

٣٩

سيّد

ملك و بزرگتر ،رھبر و بھتر

٧۴

١١

١١

مطاع شدن و زعامت و رھبري

۴٠

شافي

شفادھنده ،شفا بخشنده

٣٩١

۴٠

١٣

۴١

شكور

بسيار شكر پذير و كرامت بخش

۵٢۶

۵٨

١٣

شكر پذيرفتن

۴٢

شھيد

شاھد در ھر مكان و ھر زمان

٣١٩

۴٠

١٣

وسعت رزق و مقام

۴٣

صادق

حقيقت و تزكيه كننده

١٩۵

٢۴

١۵

جھت وفاي به عھد

۴۴

صانع

سازنده و پردازنده و آموزنده

٢١١

٢٢

۴

مقبول القول شدن

۴۵

صمد

چيزيست كه قادر به وصف
نيست )بي نياز(

١٣۴

١٧

٨

جھت بينيازي

۴۶

طاھر

پاك كننده و مطھر

٢١۵

٢۶

٨

براي پاكي و تخليه شدن از رذائل اخالقي

۴٧

ظاھر

پيدا و آشكار به آثارش

١١٠۶

١١۶

٨

براي استخراج معادن و منابع كشور

۴٨

عدل

راستپندار ،راستگفتار ،راستكردار

١٠۴

١۴

۵

يافتن خزائن

۴٩

عزيز

قوي و ارجمند ،نفوذ ناپذير ،شديد

٨٧

١١۵

١۵

كشف اسرار و علوم كيميا

۵٠

عظيم

بزرگ ،جليل و سيّد

١٠٢٠

١٠٢

٣

بزرگ منشي و مھابت

۵١

عفو

بخشيدن جرايم و محو گناھان

١۵۶

٢١

١٢

نيل به حسنات و نيكوكاري

۵٢

عليم

دانا ،داناي لنفسه ،بنفسه ،في نفسه

١۵٠

١۵

۶

سعه ذھن و شرح صدر

۵٣

علي اعلي عالي

ّ
منزه از صفات مخلوق

١١١

١٢

٣

غلبه بر دشمن ،رفع فقر ،ارتقاء مقام

۵۴

غفور

پوشاننده زشتيھا ،آمرزنده جرمھا

١٢٨۶

١٣۴

١٧

رفع وسواس

۵۵

غني

بي نياز از ھر چيز و ھركس

١٠۶٠

١٠۶

٧

بي نيازي و مناعت طبع

۵۶

غياث

مغيث ،فريادرس

١۵١١

١۵٢

٨

دستگيري و دادرسي و فرياد خواھي

۵٧

فاطر

خالق و مبدع و آفريننده

٢٩٠

٢٩

١١

قضاء حوائج ،قدرت ،صنعت

٢٠۴

۶٩١

حفظ خانه و تربيت فرزند

شفاي امراض دروني و بيروني
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۵٨

فالق

شكافنده و آفريننده و جدا سازنده

٢١١

٢٢

۴

ھدايت به راه مستقيم ) به حالت تعادل (

۵٩

فتاّح

گشاينده

۴٨٩

۵٧

٢١

گشايش كارھا ،كشف معضالت

۶٠

فرد

تنھا ،يگانه منفرد به ربوبيت

٢٨۴

٣٢

١۴

مصونيّت از چشم مردم

۶١

قابض

گيرنده

٩٠٣

٩٣

١٢

جھت طول عمر

۶٢

قاضي

قضاوت كننده ،داور

٩١١

٩٢

١١

قضاء حوائج و حكم به حق

۶٣

قاھر

عالج خدعه و حيله و نيرنگ

٣٠۶

٣۶

٩

غلبه بر دشمن

۶۴

قادر و قدير

توانا بر ھر چيز و ھر كس

۶١٩

٧٠

١۶

سلطه بر كار ،چيرگي بر خصم

۶۵

قدّوس

طاھر و تقديس و تطھير

١٧٠

١٧

٨

مصونيت از زشتي و پليدي

۶۶

قديم

مقدّم بر ھمه چيز بوده و ھست

١۵۴

١٩

١٠

طول عمر با ّ
عزت

۶٧

قريب

به ھمه كس و ھر چيز نزديك است

٣١٢

٣٣

۶

براي تقرّ ب و قرب به حق

۶٨

قوي

نيرومند ،توانا ،قادر

١١۶

١٧

٨

حفظ از شرور و فِتن

۶٩

قيّوم

قائم ،دائم ،پايدار

١۵۶

٢١

١٢

رفع خوف و وحشت

٧٠

كافي

كفايت كننده از معاش و برآورنده حوائج ١١١

١٢

٣

براي كفايت امور و انجام حوائج

٧١

كاشف العز

برطرف كننده ضرر و زيان

۴٧٨

۵۵

١٩

رفع الم ،دفع ستم

٧٢

كبير

بزرگ ،بزرگوار ،منزه از شبھه

٢٣٢

٢۵

٧

براي ھدايت به مقصد

٧٣

لطيف

غير قابل اشاره به حسيّه

١٢٩

٢١

١٢

رفع شدايد

٧۴

مالك ملك

فرمانرواي ك ّل ھستي

١٨١

١٩

١٠

دوام حكومت و دوستي

٧۵

مبين

مظھر و روشنگر و واحد

١٠٢

١٢

٣

حفظ از گرسنگي

٧۶

متكبّر

مستحق كبريايي و تعظيم

۶۶٢

۶٨

١۴

دوستي خلق

٧٧

مجيد

شريف ،كريم ،اكبر

۵٧

١٢

١٢

جمال و جالل يافتن

٧٨

مجيب

اجابت كننده دعوات

۵۵

١٠

١٠

جھت ازدواج و امر خير

٧٩

محيط

احاطه داشتن به تمام موجودات و خلق

۶٧

١٣

١٣

تسلط بر امور

٨٠

مصوّ ر

تصويرگر و نقشبند

٣٣۶

٣٩

١٢

٨١

مقيت

حافظ و رقيب و قدير

۵۵٠

۵۵

١٠

نظم بر امور

٨٢

مؤمن

مصدق به توحيد و عامل

٩٧

١۶

١۶

حفظ از شرور ،نيل به حقيقت

٨٣

مھيمن

شاھد و شھيد و نگھدار

١٠۵

١۵

۶

صفاي باطن و روشني ضمير

٨۴

م ّنان

م ّنت گذارنده و احسان كننده

٩١

١٠

١٠

٨۵

محيي

زنده كننده و حيات بخش

۵٨

١٣

١٣

براي زنده داشتن و اثر دادن

٨۶

مميت

ميراننده و جان ستان

۴۵٠

۴۵

٩

براي بياثر گذاشتن و سركوبي دشمن

٨٧

ناصر

يار و ياور و كمك كننده

٣۴١

٣۵

٨

غلبه و پيروزي

٨٨

نور

منوّ ر و مفيد و ھدايت كننده

٢۵۶

٣١

١٣

روشني دل ،ھدايت به كمال

٨٩

واحد

ثبات و اثبات

١٩

١٠

١٠

جھت عزت يافتن

٣۴٢

١۴١

بھترين صورت و شاھكار

كسب نيكويي
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٩٠

وارث

ميراثبر و بازستاننده

٧٠٧

٧٧

١۴

بسط كالم ،نفوذ كلمه

٩١

واسع

گسترش دھنده و پھن كننده

١٣٧

٢٠

١١

دوستي در خلق و خويشان

٩٢

ودود

دوست دارنده

١٠

١

١

٩٣

وفيّ

وفا كننده به عھد

٩۶

١۵

١۵

٩۴

وكيل

قائم به حفظ حقوق

۶۶

١٢

١٢

حفظ از خرق و غرق و زيان و ضرر

٩۵

وتر

فرد ،يگانه

۶٠۶

۶۶

١٢

خالصي از ذلت

٩۶

وليّ

صاحب اختيار و مالك

۴۶

١٠

١٠

دوستي خاليق و واليت داشتن

٩٧

وھّاب

بسيار بخشنده

١۴

۵

۵

براي طلب فرزند صالح

٩٨

ھادي

رھبر ،راھنما ،دليل

٢٠

٢

٢

ھدايت به كمال مطلق

٩٩

ھو يا ھو

در لغتعبري :حقتعالي

٣٢

۵

۵

براي نيل به اسرار

صدق گفتار
١٧۶

وفا به عھد

طريقه استخاره نمودن :
اگر در جايي درمانديد و دسترسي به استاد نداشتيد بشرط اينكه تمام تالش خود را تا آخر انجام دادهايد ولي بر سر دو راھي
مانده ايد آنگاه خواستيد استعالم كنيد و نيك وبد كار خود را بدانيد  .بدين ترتيب عمل مي كنيد  .ابتدا سوره حمد را يكبار و
سوره توحيد را سه مرتبه بخوانيد .سپس آيه  ۵٩سوره انعام ) َو عِ ْندَ هُ مَفا ِت ُح َ
ب ال َيعْ لَمُھا ِاالّ ھو ( ...را تا آخر آيه يكبار
الغ ْي ِ
بخوانيد .آنگاه تفأل نماييد )يا با تسبيح يا با نخود يا با سنگ(.
بدين ترتيب كه مقدار يك مشت ،از نخود يا سنگ را بياختيار گرفته ،سپس آنھا را ريخته و به صورت ھشت تا ھشت تا
جدا كنيد .اگر باقيمانده )سنگھا يا نخودھا يا دانهھاي تسبيح ( تعداد  ١يا  ٣يا  ۴يا  ۶باشد ،جواب استعالم شما خوب است.
آن كار را انجام دھيد به لطف و كرم خداوند.
اگر تعداد باقيمانده  ۵باشد ،به اين معني است كه جواب استعالم شما خيلي خيلي خوب است و آن كار را خيلي سريع انجام
دھيد.
اگر تعداد باقيمانده  ٧باشد ،يعني تفأل شما خوب است ،ولي زماني طوالني براي انجام آن الزم است و ميبايست كه صبر
نماييد.
ولي اگر تعداد باقيمانده  ٢باشد ،جواب استعالم شما خوب نيست و اما اگر ھيچ نماند به اين معني است كه جواب استعالم
شما اصالً خوب نيست و بايد به ھر صورت ممكن از آن سر باز زنيد ،چراكه بدبختي ھمراه دارد.
)نقل از حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السالم(.
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طريقه ذكر گفتن براي خود يا فرد ديگر به شرط اجازه از استاد :
 -١ابتدا مقصود شخص يا خود را در جدول اسماءالحسني پيدا ميكنيد كه چه اسمي را بگوييد ،به چه منظور و به چه
نيتي .تعداد عدد جفر کبيره آن را ياداشت کنيد .
 -٢اسم شخصي را كه ميخواھيد برايش ذكر بگوييد به ابجد كبيره حساب كنيد) .با توجه به مقررات علم جفر كه قبالً
ذكر شد(.
 -٣سپس به تعداد ابجد اسم شخصي را كه ميخواھيد برايش ذكر بگوييد بايد به ھمان عدد جفر اسم شخص ھرروز به
تعداد اسماء الحسنی ای که در جدول برای او انتخاب کرده ايد ذکر بگويد  .يعنی اگر اسم شخص محسن است ...جفر
اسم او  ١۵٨می شود بايد  ١۵٨روز آن ذکری را که در جدول اسماء الحسنی برای اسم محسن انتخاب کرديد به
ھمان تعداد ذکر بگويد تا  ١۵٨روز تمام شود  ،البته بايد بدانيد تمامی اين موارد بايد ))با اجازه استاد و استعالم((
باشد و بعد ذكر بگوييد.
مثال :شما ابتدا در جدول اسماءالحسني كه داريد بگرديد .مثالً اگر شخص مشكل مالي و اقتصادي
دارد ،كلمه شھيد را براي او انتخاب كنيد .بعد اسم شخص كه مثالً محسن و قرار است برايش ذكر
بگوييد را به جفر حساب كنيد ميشود  .١۵٨پس بايد وقتي اجازه از استاد گرفتيد ١۵٨ ،روز براي
او ذكر يا شھيد يا شھيد به تعداد  ٣١٩بار بگوييد .انشاءﷲ اجابت شود .

رمز وارد شدن به اطالعات قرآن عدد  ١٩ميباشد.
من الرَّ حيم :بود .حال اگر توجه كنيد ،ميبينيد
ھمانطوري كه در باال گفته شد اولين آيهاي كه به رسول ﷲ ابالغ شد ،آيه ِبسْ ِم ِ
ﷲ الرَّ حْ ِ
من الرَّ حيم « از  ١٩حرف تشكيل شده است .اگر حرف مشدد آنرا ھم حساب كنيد با تشديد ميشود ) ٢٢
كه جمله » ِبسْ ِم ِ
ﷲ الرَّ حْ ِ
حرف (  .پس عدد  ١٩را با عدد  ٢٢جمع ميكنيد ) ۴١می شود  (١٩+٢٢پس عدد ۴١ميشود عدد كليدي شما براي ورود به
اسرار قرآن .بھتر است در ھنگام ذکر گرفتن و گفتن السماء الحسنی  ،عدد جفر آن را كه مربوط به اسم ذات احديت ميباشد،
ھميشه يکی از عدد را گرو  ،نگه ميدارند) .يعني اگر عدد به دست آمده  ۴١باشد ،بايد  ۴٠تاي آن را حساب كنيد يا بگوييد( مثل
ﷲ ھو كه جفر عددي آن  ١٠٠١ميباشد ؛ اما  ١٠٠٠تاي آن را ميگوييد .يعني  ١٠٠٠بار ميگوييد :ﷲ دم ،ھو بازدم.
ﷲ
حال براي اينكه وارد اطالعات و برخی از اسرار قرآنی شويم  ،ميبايست عدد  ١٩را كه رمزه ورودی قرآن بود با عدد ِبسْ ِم ِ
من الرَّ حيم كه  ۴٠ميشود و کليد قرآن بود  ،جمع می كنيد و بعد جفر صغيره آن را حساب نمود كه ميشود عدد چھارده .
الرَّ حْ ِ
 = ١٩+ ۴٠می شود  ۵٩به صغيره تبديل شود يعنی  = ۵ +٩می شود  ١۴عدد کليدی ديگرقرآن بدست می آيد .
براي خواست خود ،يكي از اسماء الحسني را كه به موضوع خواسته شما نزديك باشد را انتخاب می كنيد .جفر كبيره آن را حساب
نماييد وآن عدد را با عدد کل سوره ھای قرآن کريم يعنی ) ( ١١۴می باشد جمع می كنيد .سپس عدد بدست آمده را به عدد صغيره
تبديل می کنيم تا عددمان به عدديک يا دو رقمی برسد .اين عدد بدست آمده عدد سوره می باشد که انتخاب می کنيم  .سپس اعداد
سن خود يا فردي را كه ميخواھيد در مورد آن سئوال بپرسيد را با ھم جمع کنيد و به صغيره برسانيد عدد آخر )عددآيه( بدست
می آيد که جواب سئوال شما است .
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حاصل کالم اين است که:
 -١حقيقت اصلی و نھايی علم جفر در نزد حضرت مھدی موعود است و ھيچ کس چون او از حقيقت جفر آگاه نيست.
 -٢حقيقت علم جفر ھمان لوح قضا است و لوح قضا ھمان عقل ک ّل است و مراد از عقل کلّ ،ظاھراً عقل فعّال يا عقل اوّ ل است.
 -٣علم جفردرحقيقت تأويل کتب آسمانی است و روشن است که جز امام معصوم ،کسی از تمام تأويالت کتب آسمانی آگاه نيست.
از کالم وی بوی اين مطلب استشمام می شود که غير معصوم نيز به اندازه سعه وجودی خود و به اندازه ارتباطش با عقل مجرّ د
می تواند ازعلم جفرآگاه شود ولی اين آگاھی تا ّم نخواھد بود .ھمچنين از کالم وجه تسميه علم جفر به علم الحروف نيز تا حدودی
مشخص می شود چون از عقول مجرّ ده تعبير به موجودات حرفی نيز می شود .در برخی روايات نيز از حرف به عنوان مخلوق
اوّ ل ياد شده است کما اينکه از عقل نيز به عنوان مخلوق اوّ ل ياد شده است.
} ک ّل ذلک على حسب االستحسانات التی عندھم أو ضوابط مجعولة لک ّل منھم .و لعلنا أتعبنا القاری بتفصيل الکالم فی ھذه التقسيمات،
غير أنه لم يکن بدّا من إيراد ذلک الموجز لما استفاد الشارح من أکثرھا فی مطاوی الکتاب علما أنّ بعض القرّ اء إذ لم يحتاجوا -ح ّتى
اآلن -إلى مثل ھذه المسائل فلم يسمعوا منھا شيئا ،و ھذا ھو عذرنا -فی ھذا التطويل» -و العذر عند کرام الناس مقبول {؛ بقی کالم،
و ھو ھل لھذا القسم من االستحسانات حجّ ية أو اعتبار عند العقل؟
و الجواب الذی يمکن التعويل عليه أ ّنه ال يمکننا نفی ھذه المطالب بالجملة -فإ ّنه قد ثبت ص ّحة استخراج بعض المستخرجين لھذه
المسائل من أمثال ھذه العلوم -مثل الجفر و الرمل -بالتواتر ،کما أ ّنه ال يمکننا قبول ھذه االدّعاءات -الواضحة بطالن أکثرھا -بالجملة،
فمثال نرى فی مکتوب صائن الدين ل »بايسُنقُر« يدعی أنه يستخرج من اسم السلطان »شاھرخ« أ ّنه يملک فی سنين القرن التاسع،
استنادا إلى أنّ »رخ«  ٨٠٠و »شاه«.
ھو الملک بالفارسية و ال نشک فی بطالن ھذا االستنتاج علما أنّ صاحب ھذا االسم -ممن کان قبل شاھرخ الملک أو بعده أو معاصره-
کثير بين الفرس ،و لم يکن أحد منھم ملکا غيره ،کما أنّ على سياق ھذا االستدالل يجب أنّ من کان اسمه »شاھنواز« سلطانا فی
القرن األول ،و »شاه دوست« ملکا فی القرن الخامس -و قس عليه غيره من أمثال ھذا األسماء -على کثرتھا بين الفرس-فال يمکن
اعتبار ھذه االستنتاجات و االعتقاد بھا ما لم يتبيّن وجه االستنتاج و االرتباط علميّا .و أما ما ثبت من صحة استنتاج بعض من أشرنا
إليه فالظن الغالب أ ّنه ليس الشأن فيھا مسألة علم الحروف ،بل ذلک أثر نفسيّة المستخرج،
يؤيّد ذلک أنّ الذين کانت نتيجة استنتاجاتھم صحيحة ،ھم الذين کانوا يخبرون بأمثال ھذه المطالب من غير محاسبة و استفادة من أمثال
ھذه العلوم أيضا .فلسنا ننکر أنّ اإلنسان إذا ارتاض نفسه بالرياضات المخصوصة يصير ذا قوّ ة روحيّة تمکّنه من إجراء أعمال أو
إخبارات عن الماضی و المستقبل محيّر للعامّة و الخاصّة ،و أمّا أنّ ذلک يستخرج من أمثال تلک الحسابات فادّعاء بال دليل و قول
واضح البطالن -و ﷲ أعلم و ھو يھدی السبيل.

» شرح فصوص )ابن ترکه(  ،المقدمة ،ص « ۴٩؛

نھايت اينکه :حقيقت علم جفر تنھا در اختيار معصوم است لذا ھيچ کس به حقيقت و تماميّت آن آگاه نيست .لذا بسياری اوقات
محاسبات دارندگان غير معصوم اين علم نادرست از آب در می آيد .بخصوص زمانی که قواعد اين علم را در زبانھای عجمی
)غير عربی  ،عبرانی و سريانی( جاری کنند .لذا برخی عرفا چون ابن عربی  ،فائده اصلی اين علم را فھم خطابات نبوی و قرآنی
معرّ فی کرده اند که منشاء وحيانی دارند.
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بنابر اين ،می توان گفت که جفر ائمه )ع( به معنای عام کلمه شامل حقايق و علوم الھی است ،اعم از شرايع ،علوم باطنی،
حکمت ،قدرت و … که يا به صورت اجمالی و سرّ ی در يک کتاب آمده )کتاب جفر( ،يا به طور تفصيلی ھمچون مجموعه ای
گران سنگ از کتب بوده است؛ و يا شامل سالح پيامبر بوده )جفر احمر( که مظھر قدرت و قھر الھی است.
طبيعی است که امامان در باطن خود صاحب اين علوم و آثار ھستند و نياز به نوشته و کتاب به معنای معھود کلمه ندارند و مھم
حقيقت باطنی اين کتب است ،ولی منافاتی ندارد که در ظاھر نيز به طور تدوينی اين علوم را ھمان گونه که پيامبر امالء نموده و
علی )ع( نوشته است دارا باشند و در اين بين اسرار و مجھوالت زيادی است که ما از درک آنھا عاجزيم.
پس جفر ائمه )ع( بر خالف آنچه مشھور شده است؛ صرفا ً بخشی از علم حروف و اعداد عرفانی که بتوان با آن کارھايی شبيه به
رمل و اسطرالب و … انجام داد نيست .ھر چند »کتاب جفر« )عنوان اول از سه موردی که برای جفر ذکر شد( که در يک
نوشته شامل ھمه اسرار و اخبار و حقايق عالم است ،يقينا ً نوشته ای معمولی نبوده و شباھتی به نوشته ھای سرّی دارد که با زبان
اعداد يا حروف منفصل تدوين شده و ھمه تفصيالت توسط امام از آن قابل استخراج است.
ولی آنچه در دست برخی مدعيان علم عدد و حروف است که پيش از اسالم نيز وجود داشته را نمی توان ھمان جفر ائمه دانست.
ھر چند می توان گفت که اين علوم ھم نوعی برداشت و استفاده ناقص از معارف الھی بوده که تبديل به يک فن شبيه به رمل يا
علم نجوم )طالع شناسی و کھانت( شده که ھدف از آن استخراخ اخبار غيبی مثل پيش گويی آينده و برخی امور ديگر است .طبق
آنچه گذشت روشن می شود که جفر ،اسرار عرفان و معارف اھل بيت عليھم السالم است که طبق روايات جايگاھی بی بديل در
معارف الھی داشته و يقينا ً فراتر از فوت و فن ھايی است که تحت عنوان علوم غريبه در دست برخی مدعيان است.
با اين توضيح که در تاريخ نبوت و امامت ھمواره معارف و علوم عرفانی در معرض سوء استفاده و تبديل به ابزار بوده ،يا با
نگاه ابزاری مورد توجه اھل کھانت و عالقه مندان به قدرت ھای ماورائی قرار گرفته است .البته حقيقت علم اعداد عرفانی که
عرفای واصل از آن به طور لدنی برخورداراند ،بسی فراتر از اموری ھمچون دعا نويسی و سحر و رمل و … بوده و تفاوت
بين اين دو بسيار است .و به قول حافظ اسرار الھی با اوراق شعبده قابل مقايسه نيست ھرچند که در برخی امور شباھت ھايی با
ھم داشته باشند.
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنيم

سِ ّر حق بر ورق شعبده ملحق نکنيم

واقعيت اين است که بنده در اين مقوله تنھا به قسمت کوچکی از اسرار و خواص اعداد اشاره کردم وبيشتر قصد داشتم با نگارش
وعنوان نمودن آن ،توجه شما را به اين مھم جلب نمايم که وجود اعداد در زندگی بشر بی دليل نيست و دارای اھميت ويژه در کل
ھستی دارد .به نوعی که می توان گفت اعداد يکی از موارد خيلی مھم برای ارتباط ما انسان ھا با سيستم الھی است و نبايد آن را
کم اھميت و يا ناديده گرفت.
البته بحث اعداد تنھا به اين مثال ھايی که بنده برايتان بطور نه کامل ،بلکه فقط اشاره کوتاه آورده ام خالصه نمی شود .زيرا صالح
ندانستم آنھا را کامل عنوان کنم زيرا به دو دليل امکان پذير نبود ،چون اول اينکه حجم آنھا صدھا عنوان و کتاب خواھد بود و دوم
اينکه بسياری از اين محاسبات تکنيکی و فنی است که بدون حضور استاد آن و راھنمايی او فايده ای برای شخص محقق ندارد و
به جايی ھم نمی رسد .اما مشکل اصلی آنجاست که متاسفانه عده ای بی خرد اين مھم را به بازی گرفته و ندانسته به مواردی اشاره
می کنند که اساسا ً نه تنھا اعتباری ندارد بلکه عموما ً بيشتر آنھا خياالت و وھم است.
سفارش بزرگان اھل کمال و معنا اين است که طالبان کمال و قرب خداوند عمر ارزشمند و سرمايه نفس جوانی را صرف اموری
ماندگار و اساسی که آنھا را به عالم معنا و به ھدف آفرينش و خلقت نزديکتر سازد ,بنمايند و از فرصت محدود عمر و جوانی,
بھترين و بيشترين استفاده را بنمايند.
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به ھمين خاطر بزرگان اھل کمال و متخصصين علوم الھی و سير الی ﷲ مانند مرحوم ” قاضی اعلی ﷲ مقامه الشريف ” فرزندان
خود را از آموختن علوم غريبه و صرف عمر در راه تحصيل آنھا منع می کردند در عوض آنھا را به ياد و ذکر و مراقبه پروردگار
و تالش در راه بندگی و معرفت او ترغيب و تشويق می کرده اند.
اين گونه علوم با وجود داشتن آثاری مطلوب ,دارای آفات و آثار نامطلوب فراوانی نيز می باشند و ھر چند مدعيان فراگيری و
برخورداری از اين علوم زياد و فراوان می باشند ولی در عين حال اساتيد اين فن که ھم در کار خود خبره و متخصص باشند و
ھم قابل اعتماد و وثوق باشند و اھل شيادی و کاله برداری و شھرت و مريد پروری و اسم و رسم به ھم زدن نباشند ,بسيار کم
است.
ورود در اين راه عالوه بر خطراتی که دارد و امور ناشناخته ای که انسان با آنھا مواجه می شود که ممکن است ايمان و اعتقاد و
سالمت فکر و انديشه او را با خطر مواجه سازد ,از نظر ثمرات و بازدھی امر مشخص و شناخته شده ای نمی باشد .عده زيادی
که وارد اين وادی شده اند به انحرافات دچار شده اند.
مانند تسخير جن دچار محرمات شده اند و از اسرار مردم سر درآورده و آبروی مردم را بر باد داده اند يا با احضار ارواح و
ارتباط با مردگان و نقل اخبار و اسرار مردم وارد ورطه غيبت و تھمت و اين گونه محرمات شده اند .بنابراين توصيه ما اين است
که وقت و عمر و جوانی خود را صرف امور ضروری تر و مھم تر بنماييد.
ھدف از بيان و مطرح کردن اين بحث چنين بود که بنده به شما بگويم علم اعداد را در زندگی خود دست کم نگيريم و سعی کنيم
اعدادی که در طی روز و ھفته راه ارتباطی ما را با دنيای خارج بوجود می آورند را سرسری نگيريم و دقت بيشتربه اين علوم
داشته باشيم و شناخت خود را در باره آنھا گسترش دھيم! اما مراقب خرافات و توھمات آن باشيم تا فضای زندگی خود را آلوده
نکنيم.
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