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 کیهت با انسان معنوی مالک در آن نقش و استعاذه

 مالصدرا تفسیری نظر بر

 

 علی محمد انصاری فرد

 

a.ansari7537@gmail.com  

 

  از  یکی  خواستن پناه  و  بردن  پناه   دیگر  عبارتی  به  یا  و  استعاذه: چکیده

 من، وم مسلمان   و انسان رفته   کار  به  کریم  قرآن  در  که است   الهی  اذکار

 بررسی  با  می کند . استفاده  آن  از   او، وساوس   و  شیطان  با  مواجه هنگام 

 ایشان   که می شود   مشاهده  ) ره ( مالصدرا   چون  هم  بزرگی دانشمند  آثار 

 در  است .   پرداخته ذکر  این   تبیین  به مشرب خویش  و  روش  به   توجه با 

حقیقت  مورد   در  مطالبی  می توان  مالصدرا  کریم قرآن   تفسیر  کتاب

) مستعاذٌ له یا   ما یستعاذ الجله منه،   مستعاذٌ  مستعاذٌ به،  مستعیذ،  استعاذه، 

 استعاذه  مالصدرا   نظر  از .دریافت  استعاذه   دائمی  وجوب و  لزوم و   الجله (

  مستعاذٌ به، مستعیذ،   استعاذه، از:  تند عبار  که  است  استوار  نرک پنج   بر

  این  در  ( 651: 6ش؛ ج 6611) مالصدرا  ما یستعاذ الجله .  و  منه  مستعاذٌ

  نگاه  به  با توجه انسان   معنوی استکمال  در   آن آثار   و  استعاذه به   نوشتار

 .  است   شده  بحث و  اشاره  مالصدرا  عرفانی  و  عقالنی 

 شرور  آثار استعاذه،  مالصدرا،  ال معنوی، کم  آرامش،  استعاذه،: واژگان کلیدی

 مقدمه 

و  و  التجاء   کمک  درخواست  بردن،  پناه  معنای  به  « ذ -و -ع» ریشه  از  و  استفعال  باب  مصدر لغت   در استعاذه 

  چیزی  به  ریشه،  همین  از  «  عُوذه  »(   135 / 132؛ 1ش؛ ج 6631طریحی نجفی، ) .  است  آمده اعتصام  و  التصاق 

  چیزی از   ترس  خاطر به   پناه بردن معنای   به  واقع در  و.   شود  برده  پناه  چیزی  از  آن  وسیله  به  که  شودمی گفته

  و  «   عوذ »  ی  واژه (  152 / 151 / 153؛ 1ش؛ ج 6611) حسن مصطفوی، است .    برتر و واالتر قدرتی  کسی به   یا

  معنی  به  « عوذ»   باستان،  عبری  زبان  در  که چنان  است؛  داشته سامی،   های زبان  در  دیرین  ایسابقه آن،  مفهوم

  چون  اشخاصی  نام های  اسالم  صدر  در  نیز  و  اسالم  از  پیش  عرب  میان  در.  است  رفته می  کار به  گرفتن  پناه

  گوناگونی  های  صیغه  ،«   عوذ »   ی ریشه  از . است  ماده  این  از  گرفته بر  همگی  که  داشته  رواج مُعاذ  و  مُعَوََّذ  عَوذ،

  شناسان  لغت  و  است  شده  استعمال  احادیث  و قرآن   در  که «   استعیذُ  »  و  «  اعوذُ  »  همانند است  شده  ساخته

  گونه  »  لَوذ  » واژه . (  152/  151/  153؛ 1ش؛ ج  6611) حسن مصطفوی،  . انددانسته  معنا یک  به  را  کلمات  این
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) حسن   است،  آمده چیزی  شر  از خداوند  به  بردن  پناه معنای  به  احادیث  در  که  است «  عوذ   » واژه  از دیگری

ش؛  6616) عباس قمی؛  . «  بسواک   الوذُ ال و  لذتُ  و  تُاستغث  بک  »  مانند  ( 151/  155؛ 61ش؛ ج  6611مصطفوی؛ 

استعاذه یکی از اذکار قرآن کریم است و به عنوان یک فرهنگ دینی، فراتر از ذکر است . استعاذه نوعی پناه گرفتن در . (  611

سایه ی عنایت الهی و درخواست یاری از آفریدگار جهان و برخی صفات او مانند: ) مدبَّر، ربَّ، ملک و اله ( برای مصونیت از 

انسان برای دفع شرَّ از خود به کسی پناه می برد که (  62ش؛  6621) محمدی،  خطرها و دشمنان درونی و بیرونی است . 

توانایی دفع آن را داشته باشد و آن کس یا ربَّ و مدبَّر انسان است و یا صاحب قدرت فائقی که حکمی نافذ دارد و خدای 

داوند متعال در جاهای مختلفی خ(  215/  212؛ 11ش؛ ج  6616) محمد حسین طباطبایی، متعال هر سه صفت را داراست . 

 أَعُوذُ  رََّب َّ وَقُل »از قرآن، پیامبر گرامی اسالم ) ص ( را به استعاذه امر می کند . به عنوان نمونه : خداوند متعال فرموده است : 

( و در جاهای مختلفی این ذکر  21 و 23سوره ی مومنون آیه « )  یَحْضُرُون  أَن رَب َّ ب کَ وَأَعُوذُ *  الشََّیَاط ین   هَمَزَات  م نْ ب کَ

همسر را از زبان پیامبران بیان می کند . به عنوان نمونه : از زبان حضرت یوسف ) ع ( در مواجهه با خطر دسیسه ی شیطانی 

تفسیر و ران در خالل آیات قرآن به ( و مفسَّ 16سوره ی یوسف آیه ی « ) ......قاَل مَعاَذ اهلل ...... » می فرماید : عزیز مصر 

: مانند اند؛کرده ذکر آن توضیح در را چندی تعابیر مشتقاتش، و واژه این کاربرد حسب بر مفسَّران، تبیین استعاذه پرداخته اند .

؛ 61ش؛ ج  6621حسن طبرسی، ) هنگام خشم و گناه، متذکرشدن و به خدا پناه بردن،  نجات، درخواست برای خدا به اعتصام

 از ترپایین شخص وسیله به شرَّ دفع درخواست(  61؛ 6ج ) ابن کثیر، او،  به توجه و خدا به بردن پناه (  612؛ 61و ج 53

) محمد حسین طباطبایی، .  دادن قرار بدی از حفظ برای چیزی حیازت در را خود و  گرفتن رزح   فروتنی، و خضوع با باالتر

توکل می دانند؛ چون توکل عبارت است از این که انسان زمام تصرف امور خود را به  را استعاذه ( و نیز  121؛ 1ش؛ ج  6616

ما در این نوشتار . (  513؛ 61ش؛ ج  6616دست غیر خود دهد و استعاذه در واقع همین است . ) محمد حسین طباطبایی، 

اذه و آثار آن در استکمال معنوی انسان را بر آن هستیم که با تکیه بر دیدگاه عقالنی، عرفانی مالصدرا در تفسیر قرآن، استع

ند از : استعاذه، مستعیذ، مستعاٌذ به، مورد بررسی قرار دهیم . از نظر مالصدرا، استعاذه بر پنج رکن استوار است که عبارت

اده از آیات قرآن و روایات اصطالحی ارکان مورد نظر، با استف الجله . ما ضمن تعریف و تبیین لغوی و منه و مستعاذٌ مستعاذٌ

 معصومان ) ع ( به آثار استعاذه در کمال معنوی انسان پرداخته ایم . 

 استعاذه خواستگاه

 یک از جستن پناه با تا کوشدمى خطرها با رویارویى هنگام انسان. است غریزی امر یک از برخاسته ،آن وسیع معنى در استعاذه

 دفع برای خاصى رسوم و آداب بشر، اقوام میان در دور های زمان از جهت بدین. یابد دست اطمینان و آرامش به برتر قدرت

 ،رُقیه: جمله از گوناگون تعویذهای شرور، و ها ناگواری از رهایى برای نیز اسالم از پیش عرب .است داشته وجود آفات و شرور

 دانستن و( شیطان و جن) غیبى موجودات با رابطه مدعى که کاهنان و ساحران از یا بردند،مى بکار... و تَمیمه ،نَفره ،نُشره

 به که راسخى اعتقاد با مردم این. جستندمى لتوسَّ موجودات آن به آنان وساطت با و خواستندمى یاری بودند، نهفته رازهای

 در را خود ناشناخته سرزمینى به سفر هنگام که چنان بردند؛مى پناه آن به حوادث گزند از خود حفظ برای گاه داشتند، جن

(  625؛ 1ج ش؛  6613) دایره المعارف اسالمی،احمد بادکوبه،  . دادندمى قرار بود، وادی آن بزرگ و صاحب که ىنَّج  پناه

 و گمراهى موجب را نَّج  به آدمیان از گروهى بردن پناه ،نادرست اندیشه این به اشاره با( 1 ی آیه) جن سوره در کریم قرآن

 استعاذة تبیین به فلق سوره و ناس سوره مانند مکى هایسوره نخستین نزول با کریم قرآن .است برشمرده آنان بیشتر خسران
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 پناهراه  تنها را استعاذه داد،مى رواج را شیطانى نیروهای برابر در پذیری تسلیم که جاهلى تفکر برخالف و پرداخت حقیقى

)  پیامبر به مشرکان که را تهمتى قرآنى آیات اساس همین بر .دانست شیطانى وسوسه ی  و بدی و شرَّ هر از خداوند به بردن

 از شاید و(  تکویر سوره 15 آیهو  شعراء سوره 161 آیه ) است کرده رد صراحت به بستند،مى شیاطین با رابطه بر مبنى ،ص (

 آیه ) ببرد پناه خداوند به رجیم شیطان از ،وحى آیات تالوت از پیش همواره که است یافته فرمان) ص ( پیامبر ،روی همین

ه ب « عوذ»  مشتقات بار 63 مجید، قرآن در . باشد آنان درپىپى های تهمت به قوی پاسخى وسیله بدین تا(  نحل سوره 21

 صورتى بار یک مزید ثالثى در و َمعاذ ،یَعوذون اَعوذُ، ،ُعذْت: مانند آن مجرد ثالثى های صورت همه از بیشتر که است رفته کار

 بار یک جز آیات این در. است آمده«  ا سْتَع ذْ»  امری ه یصیغ در(  استعاذه ) استفعال باب از بار 2 و(  اُعیُذها ) افعال باب از

 شده شناسانیده مأوا و ملجأ تنها عنوان به پروردگار موارد، دیگر در رفته سخن نج  از آدمیان جستن پناه از نکوهش در که

 همین به ،( فلق سوره و ناس سوره ) پایانى سوره دو بدانیم که شودمى آشکارتر هنگامى قرآن در استعاذه اهمیت .است

 را استعاذه ارکان درباره بیان ترینجامع شود،مى آغاز ) ص ( پیامبر به خطاب با که سوره دو این. است یافته اختصاص موضوع

 . کرد تلقى سوره دو این مصادیق و مفاهیم از شرحى توانمى را استعاذه به مربوط دیگر آیات که ایگونه به دارند،

 آموزش نظام در ایویژه جایگاه و یافت شهرت « ذتینعوَّمُ»  به نزول عصر همان از مشترک آغازهای سبب به سوره دو این

»  تالوت ) ص ( اکرم رسول .شد جاهلى عصر نادرست تعاویذ انواع جانشین » ذتینعوَّمُ»  نیز دیگر جانب از. کرد پیدا قرآن

) محمد حسین  .کردندمى تعویذ سوره دو این به را ) ع ( سنینحَ بارها عمل در و دانستندمى تعویذ بهترین را « ذتینعوَّمُ

 ،نوح حضرت چون هم پیامبران زبان از برخى ،آمده کریم قرآن در که هایىاستعاذه از. ( 211؛ 11ش؛ ج  6616طباطبایی، 

 دیگر موارد و(  61و 65آیات  عمران آل سوره ) عمران همسر و مریم حضرت نیز و ) ع ( موسى حضرت و یوسف حضرت

 به باشد، نبوده آگاهى یه پای بر که بخواهد چیزی خداوند از که این از ) ع ( نوح حضرت .است ) ص ( اکرم پیامبر به خطاب

 11 آیه ) قتل نیز و شدن سنگسار به را او که فرعونیان برابر در ) ع ( موسى حضرت . ( هود سوره 23 آیه . )است برده پناه وی

 جسته پناه پروردگار به ندارد ایمان حساب روز به که متکبری هر از کردند،مى تهدید(  مؤمن سوره 13 آیهو  ،دخان سوره

 حضرت(  بقره سوره 13 آیه . )است کرده استعاذه باشد، جاهالن زمره در که این از اسرائیلبنى گاو داستان در چنین هم .است

 که آن گاه و(  16آیه ی یوسف سوره ) گفته پاسخ «معاذَاهلل « گفتن با را مصر عزیز  همسر  جویى کام درخواست ) ع ( یوسف

 هم ) ع ( مریم حضرت ( 32آیه  یوسف سوره . )برد پناه خداوند به مجرمان جای به گناهانبى مجازات از ،یافته قدرت مصر در

 عمران همسر و(  61آیه  مریم سوره ) جسته پناه رحمان خداوند به شود، آلوده گناه به که این از ) ع ( یوسف حضرت چون

 های خطاب. ( 61 عمران آل سوره . )است سپرده حق پناه به رجیم شیطان از را اشذریه و او دعایى در ،مریم زادن از پس

 و شیاطین بر غلبه راه سوره دو این در و است « ...برب اعوذ قل » تعبیر با فلق سوره و ناس سوره در ) ص ( پیامبر به استعاذه

 منشأ را کبر که آیه سیاق به توجه با ،است آمده استعاذه به امر که(  51آیه ی ) غافر  سوره در. است شده بیان شرور دفع

 استعاذه کافران عناد و کبر از تا است یافته فرمان ) ص ( پیامبر که آیدبرمى چنین شمارد،مى الهى آیات در جاهالنه جدال

 .است برده پناه خداوند به فرعون گزند از ) ع ( موسى که طورهمان نماید،

) ص  اکرم پیامبر خداوند،( 21 و23آیات   مومنون)  سوره و(  111آیه ی اعراف ) سوره(  61آیه ی  فصلت)  سوره از آیاتى در

 با ) ص ( پیامبر رفتار شیوه درباره آیات سیاق. برد پناه او به شیطان تحریکات و هاوسوسه از که است دستور داده  را (

 البته. برتابد روی نادانان از ،جدل از پرهیز و نیک گفتار و گذشت با و دهد پاسخ نیکى به را آنان بدکرداری که است مشرکان
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 راه خود این و شودمى غضب موجب سفیهان و جاهالن رفتار بسا چه زیرا؛ است دشوار بس مخالفان برابر در کرداری چنین این

 را پیامبران دعوت کار و بخشدمى شدت را ها دشمنی شیطان صورت این در و سازدمى هموار را شیطانى هایوسوسه نفوذ

 شده مطرح قرآن تالوت آداب از یکى عنوان به استعاذه ) ص ( پیامبر به خطاب( 21آیه ی  نحل)  سوره در . کندمى دشوار

 استعاذه الفاظ آوردن زبان به بنابراین و باشد دور به ها لغزش از قاری که روست آن از قرآن تالوت آغاز در استعاذه .است

 شده داده توضیح( نحل  سوره 611 و 22 ) هایآیه در امر حقیقت که چنان ؛است استعاذه نفسانى حالت تحقق برای ایمقدمه

) مکارم شیرازی،  .است شیطان ه ی سیطر و نفوذ برابر در سدَّی دو این و است خداوند به توکل و ایمان داشتن آن و است

 (  266؛ 66ش؛ ج  6615

 استعاذه مراتب 

 به زبان با خاص الفاظی گفتن با انسان که معنا این به .  قلبی استعاذه و زبانی قائلند؛ استعاذه مرتبه دو استعاذه برای برخی

 الفاظ عنوان به کرده بیان الهی اولیای و پیامبران زبان از قرآن در خداوند که واژگانی از نمونه عنوان به.  می برد پناه خدا

 « اعوذبک انی رب»  چنین هم و(  13 آیه بقره )سوره  « باهلل اعوذ»  به توان می جمله آن از.  دکن می یاد استعاذه خاص

 مرتبه.  کرد اشاره(  16 آیه یوسف )سوره «  معاذاهلل »و(  61 آیه مریم ) سوره«  بالرحمن اعوذ انی» و(  63 آیه هود )سوره 

 و باشد می قلبی اذعان و معرفت با همراه خدا به بردن پناه آن و است باالترزبانی  مرتبهاز  که اند دانسته قلبی استعاذه را دوم

 نه است بخش نجات و شفابخش داروی تنها قلبی استعاذه که اند گفته رو این از.  نیست زبانی صرف گفتار یا و زبان لقلقه تنها

 است موثر چه آن و نداشته فایده تنهایی به زبانی استعاذه که دارد معنا این به اشاره ؛فصلت سوره 61 آیه.  زبانی گفتار

 دانسته قلبی مرتبه همان تنها را استعاذه برخی. (  12؛ 6ج ق؛  6211) سلطان علیشاه،  . باشد می قلبی استعاذه درحقیقت

 حاصل حق فعلی توحید مقام به ایمان و برهانی کامل علم از که است روحانی حالتی و نفسانی کیفیتی استعاذه اند گفته و اند

 که است دو این و اوست عذاب و کیفر شدت کرد یاد و خداوند بزرگ های نعمت یادآوری ؛استعاذهگفته اند که  و شود می

 اساس براین.  کند پرهیز نافرمانی از و کرده عمل شریعت به تا شود می موجب و سازد می دور نفسانی هواهای از را بنده

 مقام در و یابد می شرها با مقابله در انسان که است حالتی به اشاره و است حقیقی استعاذه از ای نشانه تنها زبانی استعاذه

 و دانسته گانه سه را مراتب این برخی.  ( 12 ؛6 ج ق؛ 6211 علیشاه، سلطان)  . گریزد می آن ها از عقیده و عمل و گفتار

 در هم و فعل مقام در هم بایست می استعاذه بنابراین.  کنند می بیان استعاذه برای را مرتبه گانه، سه سه توحید مقامات برپایه

 توحید بیان گر که دهد می انجام چنان را کارهایش فعل مقام انسان در پس.  متحقق شود ذات، مقام در هم و صفات مقام

 توحید بیان گر که درآورد حالتی به را خود نفسانی صفت و کند چنان دل در و باشد فعل توحید مقام به پناه جویی و فعل

 پناه الهی ذات مقام به خویش ذات مقام در و نبیند حق جز که بپروراند چنان را ذاتش و باشد مقام این به استعاذه و صفات

 به خوبی به ایشان به منسوب دعای از توان می را مطلب این و است بوده گونه این پیامبر که اند داده احتمال برخی.  جوید

 که گونه همان  «منک  بک اعوذ و سخطک من برضاک اعوذ و عقابک من اعوذ بعفوک» : فرماید می که جایی آن آورد دست

 می بیان سلوک و سیر در مرتبه سه این به رسیدن برای را هایی راه و بینند می مرتبه سه در را استعاذه ،دل اهل و عارفان

 خاصی واژگان انسان که است آن زبان به استعاذه که باورند این بر واقعی استعاذه مقام به رسیدن برای نیز شریعت اهل ،کنند

 و نرود خدا جز قلبش و دل در و نیاورد نظر در را خدا جز عمل در و کند مراعات را آن نماز و عمل مقام در و برد کار به را

 (  161ش؛  6636و  661ش؛  6611) موسوی خمینی،  . آورد درنظر را وی قدرت همواره
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 حقیقت استعاذه از دیدگاه مالصدرا 

 آن به ذیل در که است نموده بحث استعاذه ومراتب ارکان ،حقیقت درباره عرفانی و عقالنی مشرب با قرآن تفسیر در مالصدرا

: علم، حال و عمل . منظور علم از نظر مالصدرا، علم ه با سه چیز تمام و کامل می گردداز دیدگاه مالصدرا استعاذ . پردازیم می

دنیوی عاجز است و این که علم پیدا کند که بجز خداوند قادر، هیچ بنده به خود است که در جلب منافع و دفع مضارَّ دینی و 

کسی قادر و توانا به جلب منافع و دفع مضارَّ دینی و دنیایی نخواهد بود . و زمانی که این علم به صورت اعتقاد در قلب حاصل 

قادر است . و این انکسار و تواضع گردد، منجر به پیدایش و ایجاد حال می شود که همان حالت انکسار و تواضع برای خداوند 

لب و هم در زبان ایجاد می گردد؛ که بنده قلباً به خدای قادر پناهنده می شود و از خداوند می خواهد که او را از آفات هم در ق

، سته« اعوذ باهلل » که همان قول  نگه دارد و به او حسنات و خیرات افاضه کند . ولی آن حال در زبان به صورت استعاذه

پدیدار می گردد . از نظر مالصدرا آن چه که در استعاذه مهم است، علم بنده به خود و پروردگارش است . تا وقتی کسی عزَّت 

ایشان بیان می کند که آن چه که از ربوبیَّت و ذلَّت عبودیَّت را نشناسد و درک نکند، استعاذه او به خداوند صحیح نیست . 

که در این دو در نهایت عجز و ناتوانی است . پس بنده در رفع و از بین بردن شبهات و دفع  بنده بر می آید، علم و عمل است

وساوس و شکوک، نیاز قطعی به استعاذه به خداوند قادر دارد و در عمل نیز به کار بردن قوانین برای رفع شبهات و دفع 

ر و زیرک و دارای فضل و علم و تجربه بوده اند  وساوس و شکوک کافی نیست؛ چون که بسیاری از محققین و دانشمندان مشهو

که در طول عمرشان در یک شبهه باقی ماندند و جواب آن را نیافتند . و همین نهایت عجز و ناتوانی بنده است که منجر به 

 هب انسان چقدر پس ی در امت رسول اکرم ) ص ( هفتاد و سه فرقه گشتند .اختالف ملل و مذاهب شده تا جایی که حتَّ

و از این روست که خدای متعال به طور مطلق به است .  نیازمند جان و انس خالق و عرفان و حکمت واهب از استعاذه

 ی سوره« )  یَحْضُرُون  َأن رَب َّ ب کَ وَأَعُوذُ*    الشََّیَاط ین  هَمَزَات  م نْ  ب کَ  َأعُوذُ رََّب َّ َوقُل» پیامبرش دستور استعاذه میدهد . 

مالصدرا استعاذه را به طور دائم واجب می داند . ایشان بیان می کند که چون انسان دارای کثرت . (  21 و 23 آیه مومنون

م جسمانی تنزل می دهد و لعالئق و وابستگی های عدیده ای می باشد که خیلی وقت ها اورا از اوج عالم روحانی به حضیض عا

نهایت است و از طرفی هم رحمت و کمال و قدرت الهی نیز بی نهایت  دارای جهات نقصانی و درجات فقرو قصور و سستی بی

اعوذ » در تمام اوقات واجب است و بر انسان واجب است که در آغاز هر قول و فعلی، قلبًا و لساناً، ذکر  است، پس استعاذه عقالً 

: به خاطر این که انسان به سکون و آرامش یده را یادآوری می کند و می فرماایشان لزوم استعاذرا بر زبان جاری سازد . « باهلل 

و اطمینان برسد و از درد دوری و آتش هجران و جدایی از پروردگارش نجات یابد و از تشتَّت و اضطراب و سردرگمی خالص 

 لحظه بهشود و از سراب به آب و از درد به دوا و از سایه به اصل و از جدایی به وصل برسد، الزمه اش استعاذه و رجوع لحظه 

 . ( 651تا  651: 6ج  ؛ ش 6611) مالصدرا به خالق هستی است . 

در این رکن از استعاذه به این پرداخته می شود که به چه شود . مى برده پناه آن به که چیزى یا کسى گاه ( پناه ) به مستعاذٌ

خداوند متعال می  . برد پناه او به باید که است خداوند، قرآن دیدگاه از گاه پناه تنهاچیزی شایسته است پناه برده شود؟ 

سوره ) کهف « مَوْئ لًًا  ُدون ه  م ن یَج دُوا ....لَن »: فرماید می یا و(  13 آیه کهف )سوره «  داًحًلتَمُ دونه نم  دَج  تَ لن وَ » ....فرماید: 

 آن علت اند گفته برخی.  است شده تأکید اله و ملک و رب مانند الهی اسمای از برخی روی بر قرآنی آیات در البته(  51آیه 

 مربی یا کس آن و باشد داشته را آن دفع توانایی که برد می پناه کسی به خود از شر دفع برای طبیعی طور به انسان که است

 خداوند و است وی معبود و اله یا پادشاهان، از پادشاهی مانند دارد؛ نافذ حکمی که فائقی قدرت صاحب یا است انسان مدبر و



 68-211، ص 2931،  خرداد 1، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir  
 

  

47 
 

 و است انسان به مربی بودن تر نزدیک شده مقدم ناس سوره در دو آن بر رب صفت که این راز و داراست را صفت سه هر

 مادی طبع لحاظ به نه کند؛ می توجه او به اخالص روی از انسان که است ای ولی ،اله و است مربی والیت از اعم پادشاه والیت

) محمد حسین  .  هاست آن از کدام هر علیت استقالل بیان برای صفات، این از یک هر گردیدن ذکر مستقل و نشدن عطف. 

 به جویی پناه به دستور اما و نیست جایز خدا غیر به استعاذه قرآنی، بینش در(  215/  212؛ 11ش؛ ج  6616طباطبایی، 

 پناه طول در بلکه نیست آن واقعی معنای به چیزی یا و کس به جویی پناه معنای به(  61 آیه کهف )سوره  در غار و کهف

 و خداست به بردن پناه حقیقت در بلکه اشکال،بى بوده، خداوند دستور و اجازه با و چون است مراد آن، ابزاری معنای به جویی

   . جست پناه او به و آید نظر در گاه پناه عنوان به بایست می خداوند تنها بنابراین .ندارد  منافاتى استعاذه در توحید با

 مالصدرا دیدگاه از به مستعاذ  

؟ مالصدرا با استناد به آیات قرآن کریم و روایات از جمله: سخن به از دیدگاه مالصدرا چه کسی استحال باید دید که مستعاذٌ 

سوره ی مبارکه نحل به تبیین مستعاذٌ به  21و به استناد آیه « التَّامَّات أعوذُ ب کلمات اهلل » پیامبر اسالم ) ص ( که فرموده اند : 

؟ ایشان بیان می کند که بین خداوند و و چرا باید به آن ها استعاذه شودمی پردازد و بیان می کند که کلمات اهلل چه هستند 

لقند و مانند تابش های خورشید، حائلی عالَم خلقت؛ روابط و واسطه های نوری قرار دارند که باالتر از مخلوقات و پایین تر از خا

بین ذات نورانی و اشیای نورانی شده به آن نور قرار دارند، از این رو کلمات اشاره دارد به اشخاص نوری که توسط آن ها فیض 

وجود به اجسام و جسمانیات می رسد . این وسائط حقایقی بسیط هستند که از مواد جسمی مجرد و از عالم زمان و مکان 

وجودش عین علم و ادراک است، آن ها نیز وجودشان عین علم و از آن جا که هر موجود روحانی ایشان بیان می کند؛ برترند . 

ات گفته می شود که تمام کماالت آنان ادراک است . آن ها عقل های قدسی و ارواح عالی اند، و از این جهت به آن ها تامَّ

به دست  استعداد ندارند و نیز کمالی که باید آن را انتظار بکشند و حاالتی که باید بعداًه و بالفعل است و هیچ آمیختگی با قوَّ

سوره ق؛ به عالم امر تعبیر می کند، چنان که  51به استناد آیه « ات امَّ کلمات اهلل التَّ» آورند، در آن ها نیست . مالصدرا از آن 

گوید . پس تمام آن چه در عالم اجسام است از خداوند به واسطه آن عالم اجسام و آن چه را با اجسام است را، عالم خلق می 

سوره نحل؛ از آن ها به قول خداوند تعبیر می کند و گاهی هم از حیث این  21ها صادر می شود . او هم چنین به استناد آیه 

آن ها کلمات می گوید . و از  که به واسطه آن ها حقایق از جانب خداوند اعالم می شود، به استناد دعای پیامبر) ص (؛ به

الهی و قضای حتمی الهی می  در وقتش واجب می شود، به آن ها امرحیث این که به واسطه آن ها وجود هر یک از کائنات 

به آن ها روح می گوید و بیان می کند که آن ها در ذات یکی و از آن جهت که حیات موجودات به واسطه  آن ها است گوید 

ات همان عقول هستند . او دلیل بر امَّ بنابراین از نظر مالصدرا، کلمات التَّ اد انواع آثارشان، متعدد می شوند .هستند و به تعد

و یا فوق تمام . ناقص مانند اجسام و آن چه در  ستکفی و یا تامَّ این مطلب را چنین بیان می کند: موجود یا ناقص است و یا مُ

فارق، از مانند عقول مُ نفوس فلکی و نفوس انبیاء، مادامی که در این عالم هستند . تامَّستکفی مانند است . مُ قرار گرفته اجسام

ت هر کدام همراه آن است و غایتش از آن جدا نمی شود . فوق تمام و غایات الغایات ه ندارند و تمامیَّآن جهت که کمال بالقوَّ

صف شده است، فهمیده می شود که ات متَّکلمه به تامَّ« ت اامَّ التَّ اهلل اعوذ بکلمات» هم خداوند است . از آن جایی که در 

از نظر مالصدرا، استعاذه از بدی ها به این دلیل به کلمات اهلل واقع شده است که آن ها از عالم امر منظور همان عقول است. 

از شر، بدی  است،  مملوَّ خیر و نیکی است و هرگز شر و بدی در آن راه ندارد . اما هرچه در عالم خلق الهی هستند که تماماً

ایشان بیان می کند که استعاذه به کلمات اهلل، همان استعاذه به خداوند و استعانت از اوست و نه ها، کمی ها و آفات است . 
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استعاذه به غیر او، زیرا جسمانیات حدوثشان تدریجی است، اما ابداعیات حدوثشان دفعی است، مانند: حرف که به طور دفعی 

ه موصوف می شوند، و از شود و تمامش مانند آغازش است، به جهت همین مشابهت، ابداعیات کلمه هستند و به تامَّ  ایجاد می

طرفی هم کالم امری خارج از ذات متکلم نیست، هر چند امکان دارد چیزی غیر از متکلم اعتبار شود . کلمات اهلل هم همین 

های صمدیت خداوند هستند . آن ها از جمله عالم و ماسوی نیستند، زیرا طورند . از این حیث که کلمات اهلل هستند، حجاب 

نابودی، امکان، حدوث و تعدد برآن ها عارض نمی شود . پس استعاذه به آن ها نیکوست، اما به اعتبار آثار  ؛ر باشندر این طواگ

تکثر هستند و به این می شود، آن ها امور مُر نوعی برای انواع جسمانی که از آن ها صادر وَمختلف و اجرام و نفوس متکثر و صُ

اعتبار از جمله عالم خلقت و حادث و متغیر می باشند . و استعاذه به آن ها زمانی شایسته است که از این جهت باشد که آن 

. اما اگر استعاذه  ها کلمات اهلل و اوامر اوهستند و استعاذه به آن ها از این جهت، استعاذه به خداوند است نه استعاذه به غیر او

به آن ها از این جهت باشد که آن ها موجودات جوهری موجود به امکان فقری هستند، به معنای استعاذه و استعانت از غیر 

از نظر مالصدرا تا زمانی که بنده هنوز به مقام خلوص بندگی و مقام خداست و استعاذه و استعانت از غیر خداوند، ذلت است. 

ه و در نظرش توجه به غیر اهلل باقی مانده است، او هنوز خودش را می خواهد و منفعت خودش را قصد می نرسید رجوع تامَّ

ات از این جهت که موجودات متغایر با ذات پروردگار هستند، شایسته و سازگار با شأن و مقام امَّکند و استعاذه به کلمات اهلل التَّ

اشد و به گونه ای باشد که غیر از خداوند را در وجود و هستی نبیند، تنها به اوست . اما اگر در دریای توحید غوطه ور شده ب

« . نک ک م ب  اعوذُ» همان طور که رسول اکرم ) ص ( فرمودند: « ن اهلل باهلل م  باهلل و اعوذُ اعوذُ» خدا پناه می برد و می گوید: 

خداوند باقی است و مقام انبیاء و اولیاء برتر و باالتر از این مقام از نظر ایشان در این مقام هم، در قلب بنده هنوز اشتغال به غیر 

تعلیم امت بوده است و یا هنگام نزولشان به مقام است، بنابراین این استعاذه و دعا که بر زبانشان جاری شده است، یا برای 

مناجات و استعاذه به خداوند از شدائد و بشریت و مباشرت با خلق واقع شده است، زیرا مرتبه آن ها باالتر است از این که به 

سختی ها بپردازند، چون کسی که در این مرتبه است، طلب راحتی و دفع اذیت از خودش را دارد، پس او هنوز اسیر هوی و 

هوس است و در طلب آن چه بر ای نفسش بهتر است یا به خاطر دفع ترس و جلب امید و منفعت نشسته است و استعاذه و 

چنین  ند . که این ها همه اشتغال به غیر خداست . زمانی که بنده از این مقام ترقی کند و از خودش فانی شود و همدعا می ک

مستغرق در نور بسم اهلل می شود . از فنای از نفسش نیز فانی شود، پس در این جاست که از مقام استعاذه ترقی می کند  و 

» را بیان نمودند .  سپس از این مقام ترقی کرد و فرمود: « نک ک م ب  اعوذُ» همان طور که رسول اکرم ) ص ( در سجودشان، 

 (  652تا  651: 6ج  ؛ ش 6611) مالصدرا «. علی نفسک  انت کما اثنیتَ

  پناهنده ( کسی که پناه می برد ) ستعیذمُ

ه باشد . همان خداوند متعال استعاذه داشتطبق آن چه که در آیات و روایات آمده است؛ این است که هر انسانی باید به درگاه 

ها در قرآن به پیامبرش دستور استعاذه داده است . هم چنین در قرآن از زبان انبیای الهی، نیز استعاذه بیان طور که خداوند بار

 خداوند به باید پناهندهشده است . این مطلب بیان گر این است که انبیاء و اولیاء نیز استعاذه می کرده اند . مستعیذ یا انسان 

 در کهچنان است، استعاذه براى الزم شرط است، مطمئن گاهى پناه خدا که باور این زیرا باشد، داشته راسخ عقیده او قدرت و

 هیچ کردند یقین که شد تنگ آنان بر عرصه چنان آن، پى در و زدند باز سر تبوک غزوه از مسلمانان از اندکى شمار اسالم صدر

 بردمى نام بزرگى هاى انسان از قرآن(  661سوره  ) توبه آیه  « ا لَیه ا الَّ  اللَّه  م نَ  مَلجَاَ  ال اَن ظَنَّوا : »ندارد وجود خدا جز پناهى

 پاسخ در خداوند.  برهاند شدنغرق از را پسرش تا خواست خداوند از طوفان ماجراى در(  ع )نوح.  اندبرده پناه خداوند به که
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 لى لَیسَ  ما لَکَأاَسـَ اَن ب کَ اَعوذُ ا نَّى رَب َّ... : »گفت( ع )نوح( .  21سوره ) هود آیه . ... « نیست تو اهل از تو پسر...» : فرمود وى

 عُذتُ  وا نَّى : »گفت و برد پناه خدا به آنان رجم از فرعون قوم با رویارویى هنگام( ع  )موسى( .  23سوره ) هود آیه .  « ...ع لمٌ  ب ه 

 گفتن با را مصر عزیز همسر جویى کام درخواست نیز( ع  )یوسف. (  11آیه  دخان )سوره  « تَرجُمون اَن ورَب َّکُم ب رَبَّى

 گفتن با بنیامین، جاى به برادرانش از یکى گیرىگروگان پیشنهاد ماجراى در وى(  16آیه  یوسف )سوره .  کرد ردَّ «معاذاهلل»

 زادن هنگام نیز مرانع همسر ( . 32آیه  یوسف)سوره   « اللَّه معاذ قال : »کرد خوددارى آنان پیشنهاد پذیرش از جمله، همین

 جبرئیل که گاه آن. (  61آیه  عمرانآل ) سوره  «الرَّجیم الشَّیطـن  م نَ وذُر َّیَّتَها اُعیُذهاب کَ  ا نَّى : »گفت خداوند به( س  ) مریم

 مریم )سوره  . « تَقیـَّا کُنتَ ا ن م نکَ ب الرَّحمـن  َاعوذُ ا نَّى : »گفت او به( س  )مریم ،یافت تمثَّل ( س )مریم بر بشر شمایل در

  . ( 61آیه 

 مُستعیذ از دیدگاه مالصدرا

استعاذه بر هر انسانی واجب است . و ایشان بیان می کند که استعاذه  به طور کلی،  از دیدگاه مالصدرا به استناد آیات و روایات،

از ی و انسی الزم و واجب بوده است . نَّشیاطین ج  بر پیامبر اکرم ) ص ( و همه انبیاء الهی ) ع ( به استناد آیات قرآن، از شرَّ

انی است، آن جهت که همراه اشیاء جسمستعیذ است، همان نفس انسان جزئی است؛ زیرا نفس جزئی، از نظر ایشان آن که مُ

ات الهی رآن عارض می شود و از جهت این شرور است که پناه می برد . ولی عالم امر الهی و کلمات تامَّ شرَّهایی در این عالم، ب

می  لعقبرَّا هستند، به استعاذه نیازی ندارند . هم چنین نفس ناطقه انسان که معقوالت را تو آفات مُ که از هر وجهی از شرَّ

کند و به به ذات مرتبط با پروردگارش برگشته است، نیازی به استعاذه ندارد، زیرا هر امری که به ذاتش بر می گردد، امر 

روحانی عقلی است و هر امر عقلی موجود در عالم امر و قضاء، مجرد از عالم خلق است، و هر آن چه که این چنین باشد، شیء 

در برخورد با او وجود ندارد و بر تمام ترین کمالی است که سازگار با طبعش می باشد . ی هم مزاحمی ندارد و هیچ ضدَّ

 (  616تا 611: 6ج  ؛ ش 6611) مالصدرا بنابراین؛ نیازی به استعاذه و پناهندگی ندارد . 

 ( برد پناه ها آن از باید که امورى ) نهمِ مستعاذ  

 . کرداستمداد ها برآن غلبه براى خداوند از و برد پناه خدا به ها آن از باید که است امورى استعاذه آیات محور بیشترین

  شیطان

 سخن وى اعمال به اشاره بدون شیطان از که آیاتى نخست، دسته ؛دارد وجود شیطان از استعاذه درباره آیات دسته دو قرآن در

 ب اللَّه   فَاستَع ذ القُرءانَ قَرَأتَ فَا ذا »و ( 61آیه عمرانآل )سوره  «الرَّجیم الشَّیطـن  م نَ وذُر َّیَّتَها ب کَ اُعیذُها ا نَّى : »مانند ;است گفته

 و آن نشدن طرح علت شیطان، گرىوسوسه و شرَّ بودن روشن آیات، گونهاین در . ( 21آیه  نحل)سوره  « الرَّجیم الشَّیطـن  م نَ

 اىآیه در کهچنان ،بشود شرها همه شامل که اىگونهبه هاست، آن به بخشیدن عمومیت براى شیطان زشت کارهاى ذکر عدم

 از بردن پناه به آیاتى در حال، این با( .  1و  6سوره ) فلق آیه .  شودبرده پناه خدا به مخلوقات همه شر از شدهسفارش قرآن، از

 .است شیطان هاىوسوسه خطر به توجه اهمیت از حاکى که شده امر خدا، به شیطان خود

 ؛است گردیده سفارش استعاذه به یا شده استعاذه آن از و بازگو شیطان رسانى شرَّ آنها در که است آیاتى دوم، دسته
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 الشَّیـطین هَمَزت  م ن ب کَ اَعوذُ رَب َّ وقُل » ؛ببرد پناه خدا به شیاطین هاىوسوسه از که شده داده فرمان( ص  )اکرم پیامبر به

) حسن مصطفوی،  . است اغواگرى و وسوسه مقصود آیه، در و اشاره معناى به لغت در « هَمْز » ( 23آیه مؤمنون)سوره  «

) حسن مصطفوی، .  است شده معنا( جنون) « موته » به شیطان هَمْز( ص  )پیامبر از روایتى در (  111؛ 66ش؛ ج  6611

 ،شود واقع قلب در که شیطان وسوسه از هرچه و گناه و باطل به دعوت دمیدن، ، « نَزْغ »(  111/  116؛ 66ش؛ ج  6611

 آیدمى دستبه مشرکان به مربوط آیات سیاق در آیه گرفتنقرار از ( 11؛ 61ش؛ ج  6611) حسن مصطفوی،  . است شده معنا

 تعدد یا آن تنوع یا وسوسه تکرار مفید «هَمَزات» جمع صیغه و است شیطان همز از تکذیب و شرک به مشرکان ابتالى که

 » ؛ببردپناه خدا به شیاطین حضور از دهدکهمى فرمان پیامبر به استعاذه، به سفارش پى در خداوند، .است گروسوسه شیاطین

 حضور یا طاعت از ها آن بازداشتن ،شیاطین شدن حاضر از منظور(  21آیه  مؤمنون)سوره  « یَحضُرون اَن رَب َّ ب کَ واَعوذُ

 : »ببرد پناه خدا به شیطان نزغ از انسان که است شده امر آیه دو در . است مواقع و احوال همه در یا قرآن تالوت یا نماز هنگام

 « نَزْغ ( » 111آیه  اعرافو سوره ) 61آیه  فصَّلت )سوره  « العَلیم السَّمیعُ هُوَ  ا نَّهُ ب اللَّه  فَاستَع ذ نَزغٌ الشَّیطـن  م نَ یَنزَغَنَّکَ وا مَّا

 (  561ق؛  6216) راغب اصفهانی،  . انددانسته افساد را آن برخى و است آن کردن فاسد براى چیزى در شدن داخل لغت در

 به وسوسه، ابتداى داده،فرمان آن به خدا چه آن از بازداشتن و شیطان از عوارضى رسیدن قلب، تحریک انداختن، غضب به

 گیردمىصورت شیطان ناحیه از که را اىوسوسه کمترین و دهد،مى رخ غضب حال در بیشتر که کردنگمراه و درآوردن حرکت

 آیه معناى آیات، سیاق به توجه با برخى(  16/  11/  16؛ 61ش؛ ج  6611) حسن مصطفوی، .  اندبرشمرده نَزْغ معانى از نیز

 سوء و جاهالن اعمال برابر در را شما بخواهد شیطان هرگاه که انددانسته خدا به استعاذه با انتقام، و غضب از بودنبرحذر را

 (  626؛ 6ش؛ ج  6621) علی اکبر قرشی،  . ببریدپناه خدا به کند تحریک انتقام و غضب به رفتارشان،

 م نَ فٌائط مَسَّهُم ا ذا اتَّقَوا الَّذینَا نَّ » ؛یابندمى بصیرت کرده، یاد را خدا آنان برسد پرهیزگاران به شیطان از اىوسوسه هرگاه

 تا گرددمى چیزى دراطراف که شودمى گفته کسى به « طائف ( » 116آیه  اعراف )سوره «  مُبص رون هُم َفا ذا تَذَکَّروا الشَّیطـن 

 حد کمترین یا اصابت از کنایه و چیزى بر گذاشتندست « مسَّ »(  626؛ 3ش؛ ج  6611) حسن مصطفوی، . کند شکار را آن

 و شود آن وارد تا گرددمى قلب اطراف در که شیطانى را « طائف » برخى،(  213ق؛  6216راغب اصفهانی، .  است اصابت

ق؛ 6216) راغب اصفهانی،  . باشد خدا یاد به حال آن در باید انسان که انددانسته غضب نیز برخى و شیطان وسوسه برخى

 استعاذه به امر از پس آن ذکر و شیطان مسَّ  قرینه به ولى نیامده میان به سخن استعاذه از صراحت به شده، یاد آیه در (  612

 استعاذه مفاد همان که است شیطان وسوسه از خدا به بردن پناه نتیجه در و شدن متنبه « تَذَکََّروا » از مقصود پیشین، آیه در

) علی اکبر قرشی،  . اندکرده معرفى تذکر نوعى را استعاذه و دانسته استعاذه به امر براى تعلیل منزله به را آیه نیز برخى است،

 (  531؛ 1، ج 6616و محمد حسین طباطبایی،  626؛ 6ش؛ ج  6621

 به کند،مى وسوسه مردمان هاى سینه در که(  انسان یا جنَّ  ) نهانى گروسوسه از شده داده دستور( ص  )اکرم رسول به

 « والنَّاس الج نَّة  م نَ*  النَّاس ُصدور  فى یُوَسو سُ اَلَّذى*  الخَنَّاس الوَسواس  شَر َّ  م ن* ...  النَّاس ب رَب َّ اَعوذُ قُل » ؛برد پناه پروردگار

 آوردن.  است آرام و نهفته صداى معناى به « وسواس » از آن اصل و پست و بد اندیشه وسوسه،(  1 تا 6 آیات ناس )سوره . 

 این، بر افزون است، وسوسه خود  شیطان، گویا ترتیب بدین اوست، کار در مبالغه براى شیطان نام جاى به وسواس صفت

 .گرفت تقدیر در را « ذى » مانند مضافى توانمى
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 متکبّران

 ) ع ( موسى(  11سوره ) غافر آیه  « ...مُوسَى أَقْتُلْ ذَرُون ی ف رْعَوْنُ وَقَالَ   » ؛کرد تهدید قتل به را(ع  )موسى فرعون که گاه آن

 که است کسى متکبر از منظور. (  13آیه غافر )سوره  « الح ساب ب یَوم  یُؤم نُ ال مُتَکَب َّر کُل َّ م ن ورَب َّکُم ب رَبَّى عُذتُ ا نَّى : »گفت

 . ورزد تکبَّر او از اطاعت و خدا الوهیت به اقرار به نسبت

 خطر

سوره )  « تَرجُمون اَن ورَب َّکُم ب رَبَّى عُذتُ  وا نَّى : »برد پناه خداوند به آنان رجم از قومش، و فرعون دعوت هنگام موسى حضرت

 و زدن بدگویى، کشتن، کردن،سنگسار سحر، اتهام یعنى قول، به رجم ؛است شده ذکر مصادیقى رجم، براى . ( 11دخان آیه 

 .گیرددربرمى را شده یاد موارد همه  « تَرجُمون اَن » جمله.   کردن اذیت

 جهالت

 خداوند از دید شدن غرق حال در طوفان ماجراى در را پسرش وقتى (ع  )نوح: است شده برده پناه خدا به جهالت از آیه دو در

 تو خانواده از او که داد پاسخ خداوند(  25آیه  هود )سوره  « الحَقُّ وعدَکَ  وا نَّ اَهلى م ن ابنى ا نَّ رَب َّ » و گفت: خواست مدد

 ب ه  لى لَیسَ  ما لَکَ أاَسـَ اَن ب کَ  اَعوذُ  ا نَّى رَب َّ » و گفت:  برد پناه خدا به باشد داشته اىجاهالنه درخواست که این از نوح.  نیست

 شدن متهم و آنان به اشوحیانى رهنمودهاى و اسرائیلبنى گاو ذبح ماجراى در نیز( ع  )موسى( .  23آیه هود )سوره  « ع لمٌ

 جاهالن از مقصود آیه، سیاق قرینه به . ( 13آیه  بقره )سوره  « الجـه لین م نَ اَکونَ اَن ب اللَّه  اَعوذُ  » :گفت خود قوم استهزاى به

 . خیزدبرمى جهل از استهزا که روستآن از جاهالن به آنان از تعبیر و هستند استهزاکنندگان

 دامن آلودگى

 »و گفت:  برد پناه رحمان خداوند به او از مریم شد لمتمثِّ او براى متعادل انسانى صورتبه مریم خلوت در جبرئیل که زمانى

 از گاه خلوت در مصر عزیز همسر که هنگام آن( ع  )یوسف( .  61آیه  مریم )سوره  « تَقیـَّا کُنتَ ا ن م نکَ ب الرَّحمـن  اَعوذُ ا نَّى

  ( 16آیه  یوسف )سوره  « مَثواىَ اَحسَنَ رَبَّى ا نَّهُ اللَّه  مَعاذَ  ... » و گفت:  برد پناه خدا به خواست کام او

 ظلم

: گفت ) ع ( یوسف گیرد گروگان به را برادران از دیگر یکى بنیامین جاى به که خواستند وى از( ع  )یوسف برادران که هنگامى

 ( 32آیه  یوسف )سوره  « لَظــل مون ا ذًا ا نَّا ع ندَهُ مَتـعَنا وجَدنا مَن ا الَّ  نَأخُذَ اَن اللَّه  مَعاذَ  »

 ) تاریکی فراگیر، جادوگران، حسودان، عناد کافران ( شرور موجودات

 آتش، گزندگان، و درندگان شیاطین، و جنَّ و انسان آخرت، و دنیا شرور شامل را شرَّ برخى.  گیردبرمى در را بدى نوع هر ،شرَّ

 موجودات گونهاین شرَّ از استعاذه به( مطلق صورتبه) بار یک قرآن، در. اندبرشمرده بیمارى و قحطى بار، زیان غذاهاى آب،

 به را ها آن ، « شرَّ » و شودمى آفریدگان همه شامل « َخلَقَ مَا ». (  1آیه  فلق )سوره  « َخلَق مَا شَرِّ م ن » ؛است شده سفارش
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 خدا به ها آن از باید که است شده بیان شرور براى مصادیقى نیز دیگر آیاتى در .باشند شرَّ منشأ که کندمى مقیَّد مخلوقاتى

 .  برد پناه

  فراگیر تاریکى

 غاس ق » تعبیر.  « وَقَب إ ذا غَاس ق شَرِّ م ن »؛ استشده داده فرمان پروردگار به تاریکى شرَّ از بردن پناه به ،فلقسوره  6 آیه در

 کسوف ماه، غروب دیگر، اىستاره یا ثریا غروب شود، داخل اشتاریکى با که هنگامى شب به روایات، و تفاسیر در « وَقَب ا ذا

.  اندکرده حمل نخست معناى بر را آن مفسران بیشتر امَّا ؛است شده تفسیر شرورى، مهاجم هر و سیاه مارهاى زدن نیش ماه،

.  است شب هنگام به اذیت و آزار به درندگان و حشرات اقدام و فجور و فسق به فاسق اقدام دلیل به آن ذکر صورت این در

 شرَّ  پس کند،مى کمک شرَّ دادن انجام براى شریر به خود تاریکى با که انددانسته سبب این به را شب به شرَّ دادن نسبت برخى

 به دادن اهمیت براى و عام از پس خاص ذکر باب از نیز را « خَلَقَ  مَا » از پس شب ذکر.  افتدمى اتفاق روز از بیشتر شب، در

 . انددانسته عموم بر داللت براى را آن آوردن نکره عکس، به نیز برخى. اندکرده بیان آن

 جادوگران

 « العُقَد ف ى ت اثـاالنَّفَّـ شَر َّ وم ن »؛ شو برده پناه پروردگار به ها گره در دمندگان شرَّ از شده داده فرمان فلق سوره ادامه در

 « نفَّاثات » از مقصود و هاست گره و هارُقیه در دمیدن آن، از منظور و است دمیدن لغت، در « نفث ».  ( 2آیه  فلق )سوره 

 خود دوستى به را مردان قلب که هستند زنانى آنان: شده گفته.  دمندمى ،بند هاى گره در جادوکردن، براى که است زنانى

 . گردانندمى باز خود رأى به را آنان و داده تغییر را مردان تصمیم که زنانى یا ربایندمى

 براى ساحران، شر از خدا به بردنپناه لزوم: اندگفته و نپذیرفته را آن تأثیر برخى، اما . شودمى استفاده سحر تأثیر آیه، این از

 و خیر کارهاى انجام به قادر یا بخشند شفا یا کنند بیمار را انسان دارند قدرت که کنندمى ایجاد را توهم این آنان که است این

 آن با که اىفتنه از استعاذهو  آنان جادوى گناه و جادوگرى از استعاذه را جادوگر زنان از استعاذه از مقصود که این یا شرَّند

 . انددانسته کندمى ایجاد آنان جادوى هنگام خداوند را آن که شرى از استعاذه و دهندمىفریب را مردم

 حسودان

 حاس د شَر َّ م ن و » ؛شود برده پناه پروردگار به ورزدمی  حسد که زمانى حسود، شر از شده داده فرمان فلق سوره پایانى آیه در

 عمل آن طبق داده، اثر ترتیب خویش حسد به که است این « حَسَد إذا » قید از مقصود. (  5آیه  فلق )سوره .  « حَسَد ا ذا

 مصداق را یهود برخى،.  کندمى بیان را وى زخم چشم و حسود نفس از بردن پناه آیه،در این : شده گفته. کند

 . اندبرشمردهحاسد

 کافران عناد

 در زیرا ببرد، پناه خدا به خدا، آیات درباره کافران دلیلبى عناد و جدال برابر در که است داده دستور پیامبرش به خداوند

 فاستَع ذ غیه بال ب  ُهم ما ک برٌ ا الَّ صُدور ه م فى ا ن هُمااَتـ سُلطـن ب غَیر  اللَّه  یـت آء فى لونَجادیُ الَّذینَ ا نَّ » ؛نیست کبر جز دلشان

با توجه به آیه  .استکافران عناد و جدال از خدا به بردن پناه معناى به آیه، در استعاذه بنابراین، . ( 51سوره ) غافر آیه  « ب اللَّه
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 ی متعال خدا خشم از و او عفو به ی متعال خدا کیفر از که  است خداوند منه، مستعاذٌ مصادیق از سوره توبه، یکی  661

  باید پناه برد .  رضاىبه

 ستعاذ  منه از نظر مالصدرامُ

از نظر مالصدرا چون در عالم امر الهی هیچ گونه شری وجود ندارد، چیزهایی که باید از آن ها پناه ببریم، ذات هایی است که 

داخل در باطن انسان هستند؛ مانند قوای مدرکه و  خلق و تقدیرند . این ها یا از اشیاء مضرَّ دارای شرور الزم یا عارض در عالم 

خارج از انسان  که که رئیسش قوه وهمیه است که مطیع اغوای شیطان و وسوسه های باطلش است، یا از اشیاء مضرَّمحرَّ

مانند وحوش و درندگان موذی از قبیل مار و عقرب هستند؛ خواه انسان باشد مانند دشمنان دینی یا دنیوی وخواه حیوان باشد 

، خواه جماد باشد مانند شمشیر، تیر و چاقو و غیر این ها، و یا یا و خواه گیاه باشد مانند سم های مهلک و ادویه های مضرَّ

ر عناصر مانند ثیرشان در گرما و سرما و یا کواکب در نحوستشان و یا سایأاجسام فلکی باشد مانند خورشید وماه به خاطر ت

 ب و زلزله و رعد و برق و و غیره و یا ظلمات عدم و یا شرَّطوفان و سقوط کوه و وزش بادهای شدید و باران های مخرَّ

قوای حیوانی مانند  شرَّ و مبادی شرور داخلی در بدن انسان از غواسق جسمانی و قوای ظلمانی موجودات عالم اجسام و شرَّ

است و همه ی این ها را خدای تعالی در دو سوره معوذتین بیان « نفاثات فی العقد » اق آن قوای نباتی که مصد حسد و شرَّ

 ایشان بیان می کند که این موجودات هر چند دارای خیرات زیادی هستند، اما در بعضی از اوقات دارای شرَّ  نموده است . 

ببرد . مالصدرا برای تایید نظرش دو دلیل نقلی را بیان  هستند . برای همین بر انسان واجب است که از همه این ها به خدا پناه

اعوذ بوجه »  است که در آن دعا از جمیع شرور به خداوند پناه جسته است  کند: یکی از آن ها دعای پیامبر اسالم ) ص ( می

ما ینزل من االرض و  فیها و شرَّ ما ینزل من السماء و ما یعرج رٌّ و ال فاجر من شرَّاهلل الکریم و بکلمات اهلل التی الیجاوزهن ب 

و دلیل نقلی دیگر را دوسوره « طوارق اللیل و النهار اال طارقاً یطرق بخیر  ف تن اللیل و النهار و من شرَّ مایخرج منها و من شرَّ

معوذتین می داند که در آن ها خداوند متعال دستور  به استعاذه از جمیع شرور واقع در عالم خلق، را داده است . نکته مهم 

تش بیشتر باشد، واجب است که یَّچه شرَّ بودنشان متفاوت است و هر این است که از نظر مالصدرا مراتب این شرور در شرَّ

استعاذه از آن نیز بیشتر باشد . و ایشان بیان می کند که شرور آخرت از شرور دنیا شدیدتر است، بلکه هیچ نسبتی بین این دو 

ستعاذه خیرات دنیا و آخرت نیست؛ زیرا بقای آخرت نامتناهی است، بنابراین باید اشرور نیست ، هم چنان که هیچ نسبتی بین 

به خداوند از آن چه که در آخرت ضرر می زند، از استعاذه به خداوند از آن چه که در دنیا، ضرر می زند، شدیدتر باشد . و 

ایشان بیان می کنند که بزرگ ترین اموری که به جوهر نفس آدمی به حسب نشأه اخروی ضرر می زند، امور داخل در وجود 

که اند؛ زیرا این قوا اگر به ریاضت دینی و آداب عقلی تأدیب نشوند، از اولیاء درکه و محرَّانسان است که همان قوای حیوانی م

طاغوت و جنود شیطان محسوب می شوند، چون این قوا طبعا بر افعال و اعمالی هستند که انسان را از دار کرامت و محل قرب 

ت این قوای نفسانی یَّد .  خود شیطان هم که که مبدأ شرَّالهی دور می نمایند و انسان به ناچار دعوت شیطان را اجابت می کن

) مالصدرا ت قوا می باشد، لذا باید استعاذه از شیطان و قوا شدیدترین استعاذه ها باشد . یَّت آن مانند شرَّیَّو حیوانی است، شرَّ

 ( 615تا  616: 6ج  ؛ ش 6611

 . کنیم می استعاذه آن، به رسیدن برای که یاآن چه شودمى برده پناه آن آوردن دست به براى که مقصدى و هدف له: ستعاذٌمُ

 (  166ش؛  6636) موسوی خمینی، و آن عبارت است از کمال و سعادت .  . استعاذه غایت یعنى
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 مالصدرا  رمُستعاذ  له از نظ

دارد و هم چنین استعداد هر از نظر مالصدرا چون انسان به نحوی آفریده شده است که استعداد هر گونه کمال و فضیلتی را 

گونه رذیلت و دنائت را نیز دارا می باشد، و از طرفی هم مطلوب های کمال و فضیلت و خواسته های رذیلت و دنائت برای 

واجب است که به خاطر هر مطلوب، از آن چیزی که انسان را از آن مطلوب و  یانسان نامتناهی است، در نتیجه بر هر انسان

کمال منع می کند، خواه وجودی باشد و خواه عدمی، استعاذه کند . ایشان شرور مقابل خیرات را اعتقادات حاصل در نفوس و 

این باور است که انسان در برابر این شرور، و بر اعمال صادر از قوای نفس و ابدان و انفعاالت خارجی وارد بر انسان، می داند . 

بالقوه است و باید برای کسب خیرات، از آن شرور، استعاذه کند . و بیان می کند که خیرات را باید تحصیل کرد و شرور را باید 

و در این  دفع و باطل نمود . و اگر کسی این کار را نکند، بعضی از صفات و اخالق در او رسوخ می نماید و ملکه می شود

 1سوره نمل و آیه  13سوره قصص و  11صورت است که استعاذه به حالش سودی نخواهد داشت . و دلیل این مدعا را آیه 

مالصدرا شرور را سه قسم می داند . قسم اول تمام عقاید باطل را در بر می گیرد . این  سوره زمر می داند .  36سوره بقره و 

طور که معلومات نامتناهی هستند . تمام آرا و مذاهب باطل و فرقه های گمراه در عالم در این  عقاید نامتناهی هستند . همان

در این « اعوذ باهلل » عقاید باطل قرار دارند . هفتاد و دو تا از این فرقه های باطل در اسالم و بقیه خارج از اسالم هستند و 

م که متعلق به اعمال نفسی و بدنی است، بخشی از آن ها چیزهایی است قسم، استعاذه از هر کدام از این ها می باشد . قسم دو

که در آخرت ضرر می زند و بخشی از آن ها در دنیا . آن بخشی که در آخرت زیان می زند، عبارت است از آن چه که بر اساس 

مارش نیستند . آن بخشی که در ت، اجماع، قیاس و اجتهاد، خداوند از آن ها نهی کرده است  و این ها قابل شقرآن، سنَّ نصَّ

همان دنیا ضرر می رساند، عبارت است از تمام درد ها، بیماری ها، مشکالت و سختی ها که آن ها نیز قابل شمارش نیستند . 

قسم  طور که در علم طب مشخص شده که در هر یک از اعضاء  بدن، می تواند انواع دردها و بیماری ها وجود داشته باشد .

انفعاالتی که از خارج بر انسان وارد می شوند و آن ها عبارت است از تمام مکروهاتی که بر انسان وارد می گردد از  سوم؛ یعنی

قبیل: سوختن، غرق شدن، فقر، قتل، غارت، دزدی، دشمنی، بهتان، افتراء، و آثار ظلم و جور و غیره که قابل شمارش نیستند و 

شرور استعاذه کند . و هرگاه که بخواهد و اراده کند که استعاذه کند باید تمام این  بر هر انسان عاقلی واجب است که از این

اقسام سه گانه شرور را در در ذهن و خیال خود حاضر کند . سپس بداند که قدرت تمام مخلوقات برای دفع این شرور کافی 

ست و علمش به آن ها احاطه دارد، پناه می نیست . در این هنگام است که به علیم قدیری که قدرتش شامل تمام مقدورات ا

 (  611تا  611: 6ج  ش؛  6611) مالصدرا « . ما علمت و ما لم اعلم  ما خلق و من شرَّ اعوذ باهلل من شرَّ» برد و می گوید: 

 جمع بندی و نتیجه گیری 

و از دیدگاه مفسران با توجه  اصطالحیآن چه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، ذکر استعاذه است که آن را از نظر لغوی و 

به آیات و روایات، مورد بحث قرار داده ایم و از خواستگاه استعاذه و اهمیت و آثار و ارکان آن به خصوص از دیدگاه مالصدرا، 

از غفلت، بحث نموده و به تبیین آثاراستعاذه از قبیل: مصون ماندن از خطرات شیطان، توجه بنده به خدا، توکل بر خدا، دوری 

مصون ماندن از خطر متکبران، دور ماندن ازدرخواست های نابجا از خداوند متعال، نجات از آلوده شدن دامن به گناه، پرهیز از 

ظلم، مصون ماندن از شرَّ موجودات شرور و سایر خطرات پرداخته ایم . استعاذه دارای چهار رکن است؛ مستعیذ، مستعاٌذ به، 

له ) الجله ( . از نظر مالصدرا استعاذه مسأله ای نقلی است که می تواند مورد بحث عقلی قرار گیرد . مستعاذٌ منه، مستعاذٌ 
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ایشان استعاذه را بر پنج رکن می داند که عبارتند از: استعاذه، مستعیذ، مستعاٌذ به، مستعاذٌ منه و ما یستعاذ له ) مستعاٌذ له ( . 

 تبیین کرده است . به طور کامل را  ایشان در تفسیر قرآن هر یک از این ارکان

  منابع 

  قرآن کریم 

  العلمیه الکتب دار بیروت، حسین، محمد الدین شمس تحقیق العظیم، القرآن تفسیر عمر، بن اسماعیل کثیر، ابن

 ه ش، مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی  6613بادکوبه هزاوه، احمد، دایره المعارف اسالمی، مدخل استعاذه، 

  گلشن انتشارات تهران، ش، ه 6633 پژوهی، قرآن و قرآن ی دانشنامه الدین، بهاء شاهی، خرم

   العربی التراث احیاء دار بیروت،ه ق،  6216 القرآن، غریب فی المفردات محمد، بن حسین ابوالقاسم اصفهانی، راغب

   بیدار قم، ش، ه 6611 الکریم، القرآن تفسیر ابراهیم، بن محمد شیرازی، الدین صدر

 للمطبوعات االعلمی موسسه بیروت، ق، ه 6211 العباده، مقامات فی السعاده بیان  حیدر، بن محمد سلطان  شاه، علی سلطان

 رضوی قدس آستان انتشارات مشهد، ش، ه 6635 نمونه، تفسیر اساس بر قرآن لغات تفسیر و شرح جعفر، شریعتمداری،

  طباطبایی عالمه فکری و علمی بنیاد قم، همدانی، باقر محمد ترجمه ش، ه 6616 المیزان، تفسیر حسین، محمد طباطبایی،

 ه ش، ترجمه محمد بیستونی، قم، بیان جوان  6621 القرآن، تفسیر فی البیان مجمع حسن، بن فضل طبرسی،

  اسالمی فرهنگ نشر دفتر قم، حسینی، احمد تحقیق ، ش  ه6631 البحرین، مجمع الدین، فخر نجفی، طریحی

  اسوه انتشارات قم، ق، ه 6262 العین، احمد، بن خلیل فراهیدی،

  االسالم فیض انتشارات تهران، ش، ه 6611 سجادیه، کامله صحیفه شرح و ترجمه علینقی، االسالم، فیض

  بعثت بنیاد نشر و چاپ مرکز تهران، ش، ه 6621 الحدیث، احسن ،تفسیر اکبر علی قرشی،

  ه ش، قم، انتشارات آل علی ) ع ( 6616مفاتیح الجنان، ترجمه الهی قمشه ای، قمی، عباس، کلیات 

  اسوه انتشارات قم، ، ش ه 6611 علَّییَّن، تفسیر عباس، حسینی، کریمی

  اسالمی معارف و تاریخ مطالعات دفتر قم، ش، ه 6632 کافی، اصول یعقوب، بن محمد کلینی،

  ارشد کارشناسی نامه پایان ش، ه 6621 حدیث، و قرآن دیدگاه از استعاذه شناختی روان آثار نرگس، نیک، محمدی

  اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات تهران، ش، ه 6611 الکریم، القرآن کلمات فی التحقیق حسن، مصطفوی،
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   االسالمیه الکتب دار تهران، ش، ه 6615 نمونه، تفسیر ناصر، شیرازی، مکارم

 ه ش، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ) ره ( 6636اهلل، آداب الصلوه، موسوی خمینی، روح 

  آزادی پیام تهران، فهری، احمد ترجمه ش، ه 6611 السالکین، معراج و العارفین صلواه اهلل، روح خمینی، موسوی

 النور طلیعه قم، ق، ه 6211 المعین، تفسیر محمد، الهویدی،


