
 

 

 

 

 

 انسان یمعنو استکمال در آن آثار و استعاذه

 قرآن ریتفس در مالصدرا نظر بر دیتأک با
 

 ی لک داهللی

 دهیچ 

 کار به میکر قرآن در که است یاله اذکار از ی ی خواستنپناه و بردنپناه گرید عبارتا به یاستعاذه 

 یبررس . باکندیل استفاده آن از او، وساوس و طانیش با ههلواج هنگام ،لؤلن لسکمان و انسان رفته

 نییتب به شیلشرب خوبا توجه به روش و وی  کهبینیم یهمچون لالصدرا ل یبزرگ دانشمند آثار

 تعاذه،قت اسیحقباره در یلطالب توانیل لالصدرا میکر قرآن ریتفس کتاب در .است پرداخته ذکر نیا

 یدائم وجوب و و لزوم (ا الجکهیلستعاذٌ له ) ستعاذ الجکهیلستعاذٌ لنه، لا  لستعاذٌ به، ذ،یلستع

 ذ،یتعلس استعاذه، از: نداعبارت که است استوار رکن پنج بر استعاذه ،لالصدرا نظر افت. ازیدر استعاذه

 ینولع است مال در آن آثار و استعاذه به نوشتار نیا . درستعاذ الجکهیلا  و لستعاذٌ لنه لستعاذٌ به،

 است. شده بحثاز آن  و ،اشاره لالصدرا یعرفان و یعقالن نگاه به با توجه انسان

 .، لالصدرا، آثار استعاذه، شروریآرالش، کمال لعنواستعاذه،  :هادواژهیکک
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 لقدله

درخواست کمک  بردن،پناه یلعنا به «ذ و ع» شهیر استفعال و از باب لصدر لغت در «استعاذه»

 شهیر نیهم از «عُوذه» .(275-274 :2ج ،1378، ینجف یحی)طرو التجاء و التصاق و اعتصام آلده است 

ردن به بپناه یلعنا و در واقع به ؛پناه برده شود یزیکه آن از چیوس که به شودیل گفته یزیبه چ

 .(259 ،258، 257 :8ج ،1368، ی)لصطفوبرتر و واالتر است  یبه قدرت یا کسی یزیترس از چ دلیل

 یدر زبان عبر کهچنان ،است داشته یسال یهازبانن در یرید یاسابقه و لفهوم آن،« عوذ»واژه 

 ز درین اسالم و ش ازیان عرب پیدر ل. است رفتهیل کار گرفتن بهپناه یالعن به« عوذ» باستان،

 لاده نیگرفته از ابر یکه همگ رواج داشته لُعاذ و ُلعَوََّذ چون عَوذ، یاشخاص یهانام صدر اسالم

ر د که« ذُیاستع»و « اعوذُ»همانند  ،ستاشده  ساخته یگوناگون یهاغهیص ،«عوذ» شهیاز ر .است

، 257 :8ج همان:)اند دانسته لعنا کی را به ککمات نیا شناسانلغتاستعمال شده و  ثیاحادقرآن و 

بردن به پناه یلعنا بهث یاست که در احاد «عوذ» از واژه یگریگونه د «لَوذ» واژه .(259، 258

« بسواک الوذُ ال و لذتُ و استغثتُ بک» لانند .(256-255 :10ج همان:) است آلده یزیچ شر از خداوند

 .(320 :1383 ،ی)قم

ه ، فراتر از ذکر است. استعاذینید یم است و به عنوان فرهنگیاز اذکار قرآن کر ی یاستعاذه 

صفات او  یدگار جهان و برخیاز آفر یاریو درخواست  یت الهیه عنایگرفتن در ساپناه ینوع

 یلحمد) است یرونیو ب یت از خطرها و دشمنان درونیلصون یبرا (لانند لدبَّر، ربَّ، لکک و اله)

د دفع آن را داشته باش ییکه توانا بردیلپناه  یدفع شرَّ از خود به کس یانسان برا .(19 :1390، نیک

لتعال  ینافذ دارد و خدا یکه ح م یا صاحب قدرت فائقیا ربَّ و لدبَّر انسان است یو آن کس 

از قرآن،  یلختکف یلتعال در جاهاخداوند  .(905-904 :20ج ،1363، یی)طباطبا دهر سه صفت را دار

 رََّب َّ  قُل وَ»خداوند لتعال فرلوده است: لثالً . کندیلاسالم )ص( را به استعاذه الر  یالبر گرالیپ

 یلختکف یو در جاها (98و  97 :لنونلؤ)« ح ضُرُون ی أَن رَب َّ  ب کَ أَعُوذُ وَ  * ن  یاط یالشََّ هَمَزَات   م ن   ب کَ أَعُوذُ

وسف )ع( در لواجهه با خطر یاز زبان حضرت لثالً . کندیلان یالبران بیزبان پ ن ذکر را ازیا

و لفسَّران در خالل  (23 :وسفی)« ... قالَ مَعاذَ اهلل ...: »دیفرلایلز لصر یهمسر عز یطانیش سهیدس

 اتش،لشتق و واژه نیا کاربرد حسب بر آنها. اندپرداختهن استعاذه ییر و تبیات قرآن به تفسیآ

 هنگام نجات، درخواست یبرا خدا به عتصامثاًل ال .اندکرده ذکر آن حیتوض در را یچند ریتعاب
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 به بردنپناه ،(104 :16ج و 57 :10ج ،1390، ی)طبرسبردن و گناه، لتذکرشدن و به خدا پناه خشم

 اب باالتر از ترنییپا شخص کهیوس به شرَّ دفع درخواست ،(16 :1جتا، بی ر،یکث)ابناو  به توجه و خدا

، یی)طباطبا دادنقرار یبد از حفظ یبرا یزیچ ازتیح در را خود و حِرزگرفتن ،یفروتن و خضوع

ن ه انسان زلام یچون توکل عبارت است از ا .دانندیلتوکل  را استعاذه زیو ن (896 :2ج ،1363

 .(527 :12ج ،همان) ن استیر خود دهد و استعاذه در واقع همیتصرف الور خود را به دست غ

قرآن، استعاذه  ریلالصدرا در تفس یعرفانیدگاه عقالنیه بر دیم که با ت ین نوشتار بر آنیلا در ا

. از نظر لالصدرا، استعاذه بر پنج رکن استوار میکن یانسان را بررس یو آثار آن در است مال لعنو

ف یر. لا ضمن تعلستعاذٌ الجکهبه، لستعاذٌ لنه و ذ، لستعاذٌ ی: استعاذه، لستعند ازات که عبارتاس

ات لعصولان )ع( به آثار یات قرآن و روایارکان لد نظر، با استفاده از آ یو اصطالح ین لغوییو تب

 .میاپرداختهانسان  یاستعاذه در کمال لعنو

 استعاذه خاستگاه

 خطرها با ییارویرو هنگام انسان. است یزیغر یالر از برخاسته ،آن عیوس یالعن در استعاذه

 یهازلان از جهت نیبد. ابدی دست نانیاطم و آرالش به برتر یقدرت از جستنپناه با وشدکیل

 .است داشته وجود آفات و شرور دفع یبرا یخاص رسوم و آداب بشر، اقوام انیل در دور

 ،هیرُق جمکه از گوناگون یذهایتعو شرور، و هایناگوار از ییرها یبرا زین اسالم از شیپ عرب

 یبیغ لوجودات با رابطه یلدع که کاهنان و ساحران از ای ،بردیل ارکه ب...  و مهیتَم ،نَفره ،نُشره

 لوجودات آن به آنان وساطت با و خواستیل یاری بودند، نهفته یرازها دانستن و( طانیش و جن)

 گزند از خود حفظ یبرا گاه داشتند، جن به که یراسخ اعتقاد با لردم نیا. جستیل توسَّل

 که یجِنَّ پناه در را خود ناشناخته ینیسرزل به سفر هنگام کهچنان ،بردندیل پناه آن به حوادث

  .(195 :8ج ،1367)بادکوبه،  دادندیل قرار بود، یواد آن بزرگ و صاحب

 هب انیآدل از یگروه بردنپناه ،نادرست شهیاند نیا به اشاره با ،6 هیآ ،جن سوره در میکر قرآن

 یهاسوره نینخست نزول با همچنین، .است برشمرده آنان شتریب خسران و یگمراه لوجب را جِنَّ

 یریپذمیکتس که یجاهک ر تف برخالف و پرداخت یقیحق استعاذه نییتب به فکق و ناس لانند یل 

 و یبد و شرَّ  هر از خداوند به بردنپناهراه  تنها را استعاذه داد،یل رواج را یطانیش یروهاین برابر در
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 دانست. یطانیش وسهوس

 نیاطیش با رابطه بر یلبن )ص(، البریپ به لشرکان که را یتهمت یقرآن اتیآ ،اساس نیهم بر

ص( ) البریپ ،یرونیهم از دیشا و (25ر: یت و ؛210: شعراء) است کرده رد صراحتبه ،بستندیل

نحل: ) ببرد پناه خداوند به میرج طانیش از ،یوح اتیآ تالوت از شیپ همواره که است افتهی فرلان

 باشد. آنان یدرپیپ یهاتهمت به یقو یپاسخ کهیوس نیبد تا( 98

 یثالث یهاصورت همه از شتریب که است رفته ارکبه  «عوذ» لشتقات بار 17 د،یلج قرآن در

 و( ذُهایُاع) افعال باب از یصورت بار کی دیلز یثالث در و مَعاذ عوذون،ی اَعوذُ، عُذ ت، لانند آن لجرد

 هک بار کی جز ،اتیآ نیا در. است آلده« ا س تَع ذ » یالرغه یص در( استعاذه) استفعال باب از بار 4

 جألک تنها عنوان به پروردگار ،آیات گرید در ،رفته سخن جِن از انیآدل جستنپناه از ن وهش در

 .است شده دهیشناسان لأوا و

 ،(قفک و ناس) یانیپا سوره دو میبدان که شودیل ارتر آش یهنگال قرآن در استعاذه تیاهم

 شود،یل آغاز )ص( البریپ به خطاب با که سوره دو نیا. است افتهی اختصاص لوضوع نیهم به

 ار استعاذه به لربوط گرید اتیآ که یاگونه به دارند، را استعاذه ارکان درباره انیب نیترجالع

 .ردک یتکق سوره دو نیا قیلصاد و میلفاه از یشرح توانیل

 و افتی شهرت «نیُمعوَّذت» به نزول عصر همان از لشترک یآغازها سبب به سوره دو نیا

 ذیعاوت انواع نیجانش «نیمُعوَّذت» زین گرید جانب از. ردک دایپ قرآن آلوزش نظام در یاژهیو گاهیجا

 در و دانستندیل ذیتعو نیبهتر را «نیمُعوَّذت» تالوت )ص( اکرم رسول .شد یجاهک عصر نادرست

 .(900 :20ج ،1363، یی)طباطبا کردندیل ذیتعو سوره دو نیا به را )ع( نیحَسن بارها عمل

 حضرت ،نوح حضرت چونهم البرانیپ زبان از یبرخ ،آلده میکر قرآن در که ییهااستعاذه از

بقیه  واست  (36-35آل عمران: ) عمران همسر و میلر حضرت زین و )ع( یلوس حضرت و وسفی

  .)ص( اکرم البریپ به خطاب

 ردهب پناه یو به باشد، نبوده یآگاه هیپا بر که بخواهد یزیچ خداوند از  هنیا از )ع( نوح حضرت

و  20دخان: ) قتل زین و شدنسنگسار به را او که انیفرعون برابر در )ع( یلوس حضرت .(47هود: ) است

 .تاس جسته پناه پروردگار به ندارد مانیا حساب روز به که یلت بر هر از ،کردندیل دیتهد (27: لؤلن

 .(67بقره: ) است کرده استعاذه باشد، جاهالن زلره در  هنیا از لیاسرائیبن گاو داستان در ،نیچنهم



 ر قرآنيتفس در مالصدرا نظر بر ديتأک با انسان یمعنو استکمال در آن آثار و استعاذه 

 

 

147 

 (23: وسفی) گفت پاسخ «اهلل معاذَ » گفتن با را لصر زِیعز همسرِ ییجوالک درخواست )ع( وسفی حضرت

 .(79وسف: ی) برد پناه خداوند به لجرلان یجا به گناهانیب لجازات از ،افتی قدرت لصر در که آنگاه و

 رحمان خداوند به شود، آلوده گناه به  هنیا از ،)ع( وسفی حضرت چونهم ،)ع( میلر حضرت

 طانیش از را اشهیذر و او ییدعا در ،میلر زادن از پس عمران همسر و (18م: یلر) جسته پناه

 .(36آل عمران: ) است سپرده حق پناه به میرج

 در .است «... برب اعوذ قل» ریتعب با فکق و ناس سوره در )ص( البریپ به استعاذه یهاخطاب

 به الر که 56ه یآ غافر سوره در. است شده انیب شرور دفع و نیاطیش بر غکبه راه سوره دو نیا

 ،دشمریل یاله اتیآ در جاهالنه جدال لنشأ را برک که ،هیآ اقیس به توجه با ،است آلده استعاذه

 طورمانه د،کن استعاذه کافران عناد و برک از تا است افتهی فرلان )ص( البریپ که دیآیبرل نیچن

 .است برده پناه خداوند به فرعون گزند از ()ع یلوس که

 البریپ خداوند،( 98 و 97 اتیآ) لؤلنون و (200ه ی)آ اعراف ،(36 هیآ)فصکت  سوره از یاتیآ در

 اتیآ اقیس. برد پناه او به طانیش  اتیتحر و هاوسوسه از که است دستور داده را (ص) اکرم

 با و دهد پاسخ ی ین به را آنان یبدکردار که است لشرکان با ()ص البریپ رفتار وهیش درباره

 رابرب در یکردار نیچن نیا البته. برتابد یرو نادانان از ،جدل از زیپره و کین گفتار و گذشت

 خود نیا و شودیل غضب لوجب هانیسف و جاهالن رفتار بساچه رایز ،است دشوار بس لخالفان

 شدت را هایدشمن طانیش صورت نیا در و سازدیل هموار را یطانیش یهاوسوسه نفوذ راه

 ()ص البریپ به خطاب 98 هیآ نحل سوره در .کندیل دشوار را البرانیپ دعوت ارک و بخشدیل

 .است شده لطرح قرآن تالوت آداب از ی ی عنوان به استعاذه

 انزب به نیبنابرا و باشد دوربه هالغزش از یقار که ستا روآن از قرآن تالوت آغاز در استعاذه

 در الر قتیحق کهچنان ،است استعاذه ینفسان حالت تحقق یبرا یالقدله استعاذه الفاظ آوردن

 است خداوند به توکل و مانیا داشتن آن و است شده داده حیتوض نحل سوره 100و  99 یهاهیآ

 .(431 :11ج ،1385، یرازیل ارم ش) است طانیش طرهیس و نفوذ برابر در یسدَّ دو نیا و

 استعاذه لراتب

 با سانان که لعنا نیا به .یقکب استعاذه و یزبان استعاذه ؛نداقائل لرتبه دو استعاذه یبرا یبرخ
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 البرانیپ زبان از قرآن در خداوند که یواژگان از لثالً . بردیل پناه خدا به زبان با خاص یالفاظ گفتن

 عوذا» به توانیل جمکه آن از. کندیل ادی استعاذه خاص الفاظ عنوان به کرده انیب یاله یایاول و

« اهلل معاذ» و( 18 :میلر) «بالرحمن اعوذ یان»و  (37 :هود)« بک اعوذ یربان» نیهمچن و( 67: بقره)« باهلل

 آن و است باالتر یزبان از لرتبه که انددانسته یقکب استعاذه را دوم لرتبه. کرد اشاره (23 :وسفی)

. ستین یزبان صرف گفتار ای زبان لقکقه فقط و است یقکب اذعان و لعرفت با همراه خدا به بردنپناه

 هیآ. ینزبا گفتار نه است بخشنجات و شفابخش یدارو تنها یقکب استعاذه که اندگفته رونیا از

 است رلؤث آنچه و ردندا دهیفا ییتنهابه یزبان استعاذه که دارد لعنا نیا به اشاره فصکت سوره 36

 .(24 :1ج ،1408شاه، ی)سکطان عک است یقکب استعاذه قتیحق در

 و یفسانن یتیفیک استعاذه اندگفته و انددانسته یقکب لرتبه همان فقط را استعاذه یبرخ

 و شودیل حاصل حق یفعک دیتوح لقام به مانیا و یبرهان کالل عکم از که است یروحان یحالت

 و ستا او عذاب و فریک شدت ادکردی و خداوند بزرگ یهانعمت یادآوری ،که استعاذه اندگفته

 و ندک عمل عتیشر به شودیل لوجب و کندیل دور ینفسان یهواها از را بنده که است دو نیا

 اشاره و است یقیحق استعاذه از یانشانه فقط یزبان استعاذه ،اساس نیا بر. دزیپرهب ینافرلان از

 آنها از دهیعق و عمل و گفتار لقام در و ابدییل شرها با لقابکه در انسان که است یحالت به

 .(24 :1ج ،همان) زدیگریل

 استعاذه یبرا را لرتبه ، سهگانهسه دیتوح لقالات هیپا بر و دانسته گانهسه را لراتب نیا یبرخ

 ذات، لقام در هم و صفات لقام در هم و فعل لقام در هم باید استعاذه ،نیبنابرا. کنندیل انیب

 و فعل دیتوح انگریب که دهدیل انجام چنان را شیکارها فعل لقام انسان در پس. شودلتحقق 

 رآوردد یحالت به را خود ینفسان صفت و کند چنان دل در و باشد فعل دیتوح لقام به ییجوپناه

 ندیبن حق جز که بپروراند چنان را ذاتش و باشد لقام نیا به استعاذه و صفات دیتوح انگریب که

 گونهنیا البریپ که اندداده احتمال یبرخ. دیجو پناه یاله ذات لقام به شیخو ذات لقام در و

 که ییآنجا ،آورد دست به یخوببه شانیا به لنسوب یدعا از توانیل را لطکب نیا .است بوده

 عارفان که گونههمان .«منک بک اعوذ و سخطک من برضاک اعوذ و عقابک من اعوذ بعفوک»: دیفرلایل

 ریس در لرتبه سه نیا به دنیرس یبرا را ییهاراه و نندیبیل لرتبه سه در را استعاذه دل، اهل و

 به تعاذهاس لعتقدند یواقع استعاذه لقام به دنیرس یبرا زین عتیشر اهل ،کنندیل انیب سکوک و
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 و کند لراعات را آن نماز و عمل لقام در و برد کار به را یخاص واژگان انسان که است آن زبان

 نظر در را یو قدرت همواره و نرود خدا جز قکبش و دل در و اوردین نظر در را خدا جز عمل در

 .(232 :1373 ؛ همو،136 :1360، ینیخم ی)لوسو آورد

 دگاه لالصدرایقت استعاذه از دیحق

 حثب استعاذه لراتب و ارکان ،قتیحق درباره یعرفان و یعقالن لشرب با قرآن ریتفس در لالصدرا

ز تمام و کالل یاستعاذه با سه چ ،دگاه لالصدرایاز د .میپردازیل آن به لیذ در که است دهکر

عکم، عکم بنده به خود است که در جکب لنافع و از لالصدرا : عکم، حال و عمل. لنظور دشویل

قادر  یچ کسیخداوند قادر، ه جز بهدا کند که ی ه عکم پنیعاجز است و ا یویو دن ینیدفع لضارَّ د

ن عکم به صورت یکه ا یو زلان نخواهد بود؛ ییایو دن ینیو توانا به جکب لنافع و دفع لضارَّ د

که همان حالت ان سار و  شودیلجاد حال یش و ایدایلنجر به پاعتقاد در قکب حاصل گردد، 

ه ک ،دشویلجاد ین ان سار و تواضع هم در قکب و هم در زبان ایو ا ؛خداوند قادر است یتواضع برا

که او را از آفات نگه دارد و به او  خواهدیلو از خداوند  شودیلقادر پناهنده  یبنده قکبًا به خدا

 «اعوذ باهلل»که همان قول  ،آن حال در زبان به صورت استعاذه یافاضه کند. ولرات یحسنات و خ

در استعاذه لهم است، عکم بنده به خود و  آنچه ،. از نظر لالصدراگرددیلدار یهست، پد

ت را نشناسد و درک ن ند، استعاذه یت و ذلَّت عبودیعزَّت ربوب یکس یپروردگارش است. تا وقت

 ن دوی، عکم و عمل است که در ادیآیلاز بنده برآنچه گوید وی لیست. یح نیاو به خداوند صح

ن بردن شبهات و دفع وساوس و ش وک، یاست. پس بنده در رفع و از ب یت عجز و ناتوانیدر نها

و  رفع شبهات ین برایکاربردن قوانز بهیبه استعاذه به خداوند قادر دارد و در عمل ن یاز قطعین

رک و ین و دانشمندان لشهور و زااز لحقق یاریچون بس. ستین یفدفع وساوس و ش وک کا

لاندند و جواب آن را  یک شبهه باقیکه در طول عمرشان در  اندبودهفضل و عکم و تجربه  یدارا

 ییبنده است که لنجر به اختالف لکل و لذاهب شده تا جا یت عجز و ناتوانین نهایو هم افتند؛ین

 اهبو از استعاذه به انسان چقدر در الت رسول اکرم )ص( هفتاد و سه فرقه گشتند. پس یکه حتَّ

لتعال به طور لطکق  یست که خداا رونیو از ا ؛است ازلندین جان و انس خالق و عرفان و ح مت

 أَن رَب َّ ب کَ أَعُوذُ وَ * ن یاط یالشََّ هَمَزَات  م ن  ب کَ أَعُوذُ رََّب َّ قُل وَ» :دهدیلالبرش دستور استعاذه یبه پ
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 . (98-97 :لنونلؤ)« ح ضُرُون ی

کثرت عالئق و  یچون انسان داراگوید وی لی. داندیلدائم واجب  طور بهلالصدرا استعاذه را 

 یض عالم جسمانیبه حض یرا از اوج عالم روحان او هاوقت یکیکه خ است یادهیعد یهایوابستگ

م ه یو از طرف ،است تینهایب یو قصور و سست و درجات فقر یجهات نقصان یو دارا دهدیلتنزل 

است، پس استعاذه عقالً در تمام اوقات واجب است و بر  تینهایبز ین یرحمت و کمال و قدرت اله

د. کن یرا بر زبان جار« اعوذ باهلل»، قکبًا و لساناً، ذکر یانسان واجب است که در آغاز هر قول و فعک

و  نان برسدین ه انسان به س ون و آرالش و اطمیاگوید یلو  کندیل یادآوریلزوم استعاذه را  وی

 یابد و از تشتَّت و اضطراب و سردرگمیاز پروردگارش نجات  ییو آتش هجران و جدا یاز درد دور

 اشالزلهبه وصل برسد،  ییه به اصل و از جدایخالص شود و از سراب به آب و از درد به دوا و از سا

 .(156-152: 1ج ،1366 شیرازی،) است یاستعاذه و رجوع لحظه به لحظه به خالق هست

 شود.یل برده پناه آن به هک یزیچ ای یکس( گاهپناه) به لستعاذٌ

 .دسته است پناه برده شویشا یزیکه به چه چ شودیلن پرداخته ین رکن از استعاذه به ایدر ا

 وَ ...: »دیفرلایلخداوند لتعال  برد. پناه او به دیبا که است قرآن، خداوند دگاهید از پناهگاه تنها

 در البته .(58: )کهف« مَو ئ لًاً دُون ه  م ن ج دُوای لَن... »: دیفرلایل ای ؛(27: کهف)« مُلتَحًداً دونه م ن تَج دَ لن

 یبرخ. است شده دیتأک «اله» و «لکک» ،«رب» لانند یاله یاسما یبرخ در خصوص یقرآن اتیآ

 که دبریل پناه یکس به خود از شر دفع یبرا یعیطب طور به انسان که است آن عکت اندگفته

 که یفائق قدرت صاحب ای است انسان لدبر و یلرب ای کس آن و باشد داشته را آن دفع ییتوانا

 را صفت سه هر خداوند و است یو لعبود و اله ای پادشاهان، از یپادشاه لانند ،دارد نافذ یح م

 تاس انسان به یلرب بودنترکینزد شده لقدم ناس سوره در دو آن بر رب صفت ن هیا راز ود دار

 توجه او به اخالص یرو از انسان که است یایول اله، و است یلرب تیوال از اعم پادشاه تیوال و

 انیب یبرا صفات، نیا از کی هر شدنذکر لستقل و نشدنعطف. یلاد طبع لحاظ از نه ،کندیل

  .(905-904 :20ج ،1363، یی)طباطبا ستا آنها از کدام هر تیعک استقالل

 غار در و کهف به ییجوپناه به دستور الا و ؛ستین زیجا رخدایغ به استعاذه ،یقرآن نشیب در

 رد بک ه ،ستین آن یواقع یلعنا به یزیچ ای کس به ییجوپناه یلعنا به ،10 هیآ ،کهف سوره

 ال اشبی بوده، خداوند دستور و اجازه با است و چون لراد آن یابزار یلعنا به ییجوپناه طول
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فقط  ،نیبنابرا .ندارد لنافاتی استعاذه در دیتوح با و ستا خدا به بردنپناه قتیحق در ه بک ،است

 جست. پناه او به و دیآ نظر در گاهپناه عنوان به باید خداوند

 لالصدرا دگاهید از به لستعاذٌ 

م یرات قرآن کیبا استناد به آ وی .است یدگاه لالصدرا چه کسیکه لستعاذٌ به از دد ید دیحال با

ناد و به است« أعوذُ بِ کمات اهلل التَّالَّات: »اندفرلودهالبر اسالم )ص( که یات از جمکه سخن پیو روا

د یاباهلل چه هستند و چرا ککمات»گوید: لیو  پردازدیلن لستعاذٌ به ییسوره نحل به تب 40ه یآ

رار ق ینور یهاواسطهروابط و  ،ن خداوند و عالَم خکقتیب به نظر لالصدرا، «.استعاذه شود؟ آنهابه 

ات ن ذیب ید، حائکیخورش یهاتابشند و لانند ااز خالق ترنییپادارند که باالتر از لخکوقات و 

اشاره دارد  یبه اشخاص نور «ککمات»رو نیاز ا .شده به آن نور قرار دارندینوران یایو اش ینوران

ند ط هستیبس یقین وسائط حقای. ارسدیلات یض وجود به اجسام و جسمانیف آنها از طریقکه 

 یهر لوجود روحان گوید چونوی لیلجرد و از عالم زلان و ل ان برترند.  یکه از لواد جسم

 یقدس یهاعقل آنهان عکم و ادراک است. یز وجودشان عین آنهان عکم و ادراک است، یوجودش ع

که تمام کماالت آنان بالفعل است و  شودیلن جهت به آنها تالَّات گفته ی، و از ااندیعالو ارواح 

د یکه با ید آن را انتظار ب شند و حاالتیکه با یز کمالیبا قوَّه و استعداد ندارند و ن یختگیچ آلیه

به  ،سوره ق 50ه یبه استناد آ« اهلل التَّامَّاتکلمات »ست. لالصدرا از یآورند، در آنها ن دست بهبعداً 

. پس دیگویل، عالم خکق چه را با اجسام استعالم اجسام و آن کهچنان، کندیلر یعالم الر تعب

 هین به استناد آیچن. او همشودیلصادر  آنهادر عالم اجسام است از خداوند به واسطه  آنچهتمام 

آنها  واسطه بهن ه یث ایهم از ح یو گاه کندیلر یبه قول خداوند تعب آنهااز  ،سوره نحل 40

از  و ؛دیگویلها ککمات به آن ،ص() البریپ ی، به استناد دعاشودیلق از جانب خداوند اعالم یحقا

و  ی، به آنها الر الهشودیلک از کائنات در وقتش واجب ی ه به واسطه آنها وجود هر نیث ایح

ها روح آنها است به آن ات لوجودات به واسطهیو از آن جهت که ح دیگویل یاله یحتم یقضا

 .وندشیلهستند و به تعداد انواع آثارشان، لتعدد  ی یدر ذات  آنهاکه  کندیلان یو ب دیگویل

ن ین لطکب را چنیل بر ای. او دلککمات التَّالَّات همان عقول هستنداز نظر لالصدرا،  ،نیبنابرا

در  هچآنا فوق تمام. ناقص لانند اجسام و یا تامَّ ی یا لُست فیا ناقص است ی: لوجود کندیلان یب
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. هستند ن عالمیکه در ا یا، لادالیو نفوس انب یلانند نفوس فک  یاجسام قرار گرفته است. لُست ف

 کدام همراه آن است و ت هریتامَّ لانند عقول لُفارق، از آن جهت که کمال بالقوَّه ندارند و تمال

اعوذ »که در  ییجا. از آنات هم خداوند استیالغااتی. فوق تمام و غاشودینمتش از آن جدا یغا

 که لنظور همان عقول است. شودیلده یککمه به تالَّات لتَّصف شده است، فهم« بکلمات اهلل التَّامَّات

الم از ع آنهااهلل واقع شده است که ل به ککماتین دلیبه ا هایبداز نظر لالصدرا، استعاذه از 

در آن راه ندارد. الا هرچه در عالم  یاست و هرگز شر و بد ی یر و نیهستند که تمالًا خ یالر اله

اهلل، همان گوید استعاذه به ککماتوی لی. و آفات است هایکم، هایبدلمکوَّ از شر،  خکق است،

 یجیات حدوثشان تدریرا جسمانیز .ر اویست و نه استعاذه به غا استعاذه به خداوند و استعانت از او

و تمالش  شودیلجاد یا یاست، لانند حرف که به طور دفع یات حدوثشان دفعیاست، الا ابداع

 ،شوندیلککمه هستند و به تالَّه لوصوف  اتیابداعن لشابهت، یبه جهت هم .لانند آغازش است

ر از لت کم یغ یزیچست، هرچند ال ان دارد یخارج از ذات لت کم ن یهم کالم الر یو از طرف

 تیصمد یهاحجاباهلل هستند، ککمات ث کهین حی. از اطورندنیاهلل هم همککمات اعتبار شود.

، ال ان، حدوث و ینابود ،باشند طورنیارا اگر یستند، زین یاز جمکه عالم و لاسو آنها. خداوندند

اعتبار آثار لختکف و اجرام و ست، الا به ا  وین آنها. پس استعاذه به شودینمعارض  آنها تعدد بر

ن یالور لُت ثرند و به ا آنها، شودیلصادر  آنهاکه از  یانواع جسمان یبرا ینفوس لت ثر و صُوَر نوع

ز سته است که ایشا یزلان آنهاو استعاذه به  هستند؛ر یاعتبار از جمکه عالم خکقت و حادث و لتغ

ن جهت، استعاذه به یاز ا آنهاند و استعاذه به هست اهلل و اوالر اوککمات آنهان جهت باشد که یا

لوجودات  آنهان جهت باشد که یاز ا آنهار او. الا اگر استعاذه به یخداوند است نه استعاذه به غ

ست و استعاذه ا ر خدایاستعاذه و استعانت از غ یهستند، به لعنا یلوجود به ال ان فقر یجوهر

 رخداوند، ذلت است.یو استعانت از غ

در  ده ویو لقام رجوع تامَّ نرس یکه بنده هنوز به لقام خکوص بندگ یتا زلان ،نظر لالصدرااز 

و لنفعت خودش را قصد  خواهدیللانده است، او هنوز خودش را  یاهلل باقرینظرش توجه به غ

ر با ذات پروردگار ین جهت که لوجودات لتغایاز ا «ککمات اهلل التَّالَّات»و استعاذه به  کندیل

شده باشد و  ورغوطهد یتوح یای. الا اگر در درستا سته و سازگار با شأن و لقام اویهستند، شا

: دیگویلو  بردیلبه خدا پناه  فقطند، ینب یر از خداوند را در وجود و هستیباشد که غ یاگونهبه 
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از نظر «. اعوُذ ب ک م نک»که رسول اکرم )ص( فرلودند:  طورهمان ،«اعوذُ باهلل و اعوُذ م ن اهلل باهلل»

ا یلا و اویاست و لقام انب یخداوند باقرین لقام هم، در قکب بنده هنوز اشتغال به غیدر ا لالصدرا،

م یتعک یراا بیشده،  ین استعاذه و دعا که بر زبانشان جاریا ،نیبنابرا .ن لقام استیبرتر و باالتر از ا

باالتر  هاآنرا لرتبه یز .اشرت با خکق واقع شده استو لب یا هنگام نزولشان به لقام بشریالت بوده 

ر که د یچون کس .بپردازند هایسخت ه به لناجات و استعاذه به خداوند از شدائد و نیاست از ا

و هوس است  ار هویپس او هنوز اس .ت از خودش را داردیو دفع اذ ین لرتبه است، طکب راحتیا

د و لنفعت نشسته است و یدفع ترس و جکب الرای ا بینفسش بهتر است  یابر آنچهدر طکب  و

 ین لقام ترقیکه بنده از ا ی. زلانستا رخدایهمه اشتغال به غ نهایاکه  ،کندیلاستعاذه و دعا 

 یشود، از لقام استعاذه ترق یز فانیاز نفسش ن ین از فنایچنشود و هم یکند و از خودش فان

اعوُذ »که رسول اکرم )ص( در سجودشان،  طورهمان. شودیل اهللبسمو لستغرق در نور  کندیل

 «فسکن یتَ علیانت کما اثن: »ندو فرلود ندکرد ین لقام ترقیسپس از ا فرلودند.ان یرا ب« ب ک م نک

 .(159-156: 1ج ،1366شیرازی، )

 بردیلکه پناه  یپناهنده( کس) ذیلُستع

 ،خداوند لتعال استعاذه داشته باشدد به درگاه یبا یهر انسان ،ات آلده استیات و روایچه در آطبق آن

در قرآن از  ،نیچنالبرش دستور استعاذه داده است. همیکه خداوند بارها در قرآن به پ طورهمان

ز استعاذه ین ایا و اولین است که انبیگر اانین لطکب بی. اشده است انیز استعاذه بین یاله یایزبان انب

 نیا رایز .باشد داشته راسخ دهیعق او قدرت و خداوند به دیبا پناهندها انسان یذ ی. لستعاندکردهیل

 شمار اسالم صدر در هکچنان است، استعاذه برای الزم شرط است، لطمئن پناهگاهی خدا هک باور

 نیقی هک شد تنگ آنان بر عرصه چنان آن، پی در و زدند باز سر کتبو غزوه از لسکمانان از یکاند

 یهاانسان از قرآن (.118)توبه:  «هیا لَ ا الَّ اللَّه  م نَ ملجأ ال اَن ظَنَّوا: »ندارد وجود خدا جز پناهی چیه ردندک

 رشپس تا خواست خداوند از طوفان لاجرای در( ع) نوح. اندبرده پناه خداوند به هک بردلی نام بزرگی

 (ع) . نوح(46 :هود) «ستین تو اهل از تو سرپ»: فرلود وی پاسخ در خداوند. برهاند شدنغرق از را

 قوم با ییارویرو هنگام( ع) یلوس. (47)هود:  «ع لمٌ ب ه  یل سَیلَ ما کاَسـَألَ ان بک اَعوذُ یا نَّ رَب َّ»: گفت

 وسفی. (20 :دخان) «تَرجُمون اَن مکرَب َّ و یب رَبَّ عُذتُ یا نَّ و: »گفت و برد پناه خدا به آنان رجم از فرعون
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 در وی .(23 :وسفی)رد ک ردَّ «اهلل لعاذ» گفتن با را لصر زیعز همسر ییالجوک درخواست زین( ع)

 رشیذپ از جمکه، نیهم گفتن با ن،یالیبن جای به برادرانش از یی  رییگگروگان شنهادیپ لاجرای

 .(79 :وسفی) «اللَّه معاذ قال: »ردک خودداری آنان شنهادیپ

 ن  اطیالشَّ م نَ  تَهایذُر َّ و کب  ذُهایاُع یا نَّ: »گفت خداوند به( س) میلر زادن هنگام زین همسر عمران

 او هب( س) میلر افتی تمثَّل (س) میلر بر بشر لیشما در لیجبرئ هک گاه. آن(36 عمران:آل) «میالرَّج

 .(18 م:یلر) «ـَّایتَق نتَک ا ن کم ن ن اب الرَّحم اَعوذُ یا نَّ»: گفت

 دگاه لالصدرایذ از دیلُستع

وی  .واجب است یاستعاذه بر هر انسان ،یات، به طور ککیات و روایبه استناد آ ،دگاه لالصدرایاز د

ن یاطیات قرآن، از شرَّ شی)ع( به استناد آ یاله یایالبر اکرم )ص( و همه انبیاستعاذه بر پ گویدلی

 یذ است همان نفس انسان جزئیآن که لُستع وی،الزم و واجب بوده است. از نظر  یو انس یجِنَّ

آن  ن عالم بریدر ا ییاست، شرَّها یجسمان یای، از آن جهت که همراه اشیرا نفس جزئیز .است

 یو ککمات تالَّات اله یعالم الر اله ی. ولبردیلن شرور است که پناه یو از جهت ا شودیلعارض 

نفس ناطقه انسان  ،نیچن. همندارند یازیاز شرَّ و آفات لُبرَّا هستند، به استعاذه ن یکه از هر وجه

اذه به استع یازیو به ذات لرتبط با پروردگارش برگشته است، ن کندیلکه لعقوالت را تعقل 

لوجود در  یاست و هر الر عقک یعقک ی، الر روحانگرددیلکه به ذاتش بر یرا هر الریز .ندارد

چ یندارد و ه یلزاحمء ین باشد، شیچننیچه ا، لجرد از عالم خکق است، و هر آنعالم الر و قضا

. استاست که سازگار با طبعش  یکمال نیترتمامهم در برخورد با او وجود ندارد و بر  یضدَّ

 .(161-160: 1ج ،1366 شیرازی،) ندارد یبه استعاذه و پناهندگ یازین ،نیبنابرا

 (برد پناه آنها از دیبا هک یالور) لِنه لستعاذٌ 

 کبهغ برای خداوند از و برد پناه خدا به آنها از دیبا هک است الوری استعاذه اتیآ لحور نیشتریب

 .کرد استمداد آنها بر

 طانیش

 نطایش از هک اتییآ نخست، دسته .دارد وجود طانیش از استعاذه درباره اتیآ دسته دو قرآن در
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 «میالرَّج ن اطیالشَّ م نَ تَهایذُر َّ و کب  ذُهایاُع یا نَّ: »لانند ؛است گفته سخن وی اعمال به اشاره بدون

 ات،یآ گونهنیا در .(98 :نحل) «میالرَّج ن اطیالشَّ م نَ ب اللَّه  فَاستَع ذ القُرءانَ  قَرَأتَ فَا ذا»و  (36: عمرانآل)

 طانیش زشت ارهایک نشدنرکذ و آن نشدنطرح عکت طان،یش گریوسوسه و شرَّ بودنروشن

 زا ایهیآ در هکچنان بشود. شرها همه شالل هک ایگونه به ست،ا آنها به دنیبخشتیعمول برای

 حال، نیا . با(2-1 :)فکقشود  برده پناه خدا به لخکوقات همه شر ازاست که  شده سفارش قرآن،

 ایهوسوسه خطر به توجه تیاهم از یکحا هک شده الر خدا به طانیش خود از بردنپناه به اتییآ در

 .است طانیش

 تعاذهاس به ای شده استعاذه آن از و بازگو طانیش رسانیشرَّ آنها در هک است اتییآ دوم دسته

 اخد به نیاطیش هایوسوسه از هک شده داده فرلان( ص) رمکا البریپ به .است دهیگرد سفارش

 و اشاره لعنای به لغت در «هَمْز» .(97 :لؤلنون) «نیطایالشَّ ت اهَمَز م ن کب  اَعوذُ رَب َّ قُل و» :ببرد پناه

 هَمْز( ص) البریپ از یتیروا در .(282 :11ج ،1368، ی)لصطفواست  و اغواگری وسوسه لقصود ه،یآ در

 باطل به دعوت دن،یدل ،«َنزْغ» .(282-281 :11ج ،همان) است شده لعنا( جنون) «لوته» به طانیش

 از .(82 :12ج ،همان)است  شده لعنا شود، واقع قکب در هک طانیش وسوسه از چه هر گناه و و

 و کرش به انکلشر ابتالی هک دیآلی دست به انکلشر به لربوط اتیآ اقیس در هیآ قرارگرفتن

 تعدد ای آن تنوع ای وسوسه رار ت دیلف «هَمَزات» جمع غهیص و است طانیش همز از بیذ ت

 است. گروسوسه نیاطیش

 اخد به نیاطیش حضور از که دهدیل فرلان البریپ به استعاذه، به سفارش پی در خداوند،

 آنها بازداشتن ن،یاطیش حاضرشدن از لنظور .(98 :لؤلنون) «حضُرونی اَن رَب َّ کب  اَعوذُ و» :ببرد پناه

 است. لواقع و احوال همه در ای قرآن تالوت ای نماز هنگام حضور ای طاعت از

 ـن طیالشَّ م نَ کنزَغَنَّی ا مَّا و: »ببرد پناه خدا به طانیش نزغ از انسان هک است شده الر هیآ دو در

 زییچ در شدنداخل لغت در «نَزْغ» .(200 اعراف: ؛36 فصَّکت:) «میالعَل عُیالسَّم هُوَ ا نَّهُ  ب اللَّه  فَاستَع ذ نَزغٌ

 غضب به .(510 :1423، یراغب اصفهان)اند ستهدان افساد را آن برخی و است آن ردنکفاسد برای

 داده، فرلان آن به خدا چهآن از بازداشتن و طانیش از عوارضی دنیرس قکب، یکتحر انداختن،

 نیمترک و ،دهدیل رخ غضب حال در شتریب هک ردنکگمراه و درآوردن تکحر به وسوسه، ابتدای
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 ،1368، یلصطفو) اندبرشمرده «نَزْغ» لعانی از زین ردیگیل صورت طانیش هیناح از هک را ایوسوسه

 عاذهاست با انتقام، و غضب از برحذربودن را هیآ لعنای ات،یآ اقیس به توجه با برخی .(83-81 :12ج

 به رفتارشان، سوء و جاهالن اعمال برابر در را شما بخواهد طانیش گاه هر هک انددانسته خدا به

 .(193 :3ج ،1390، ی)قرش دیببر پناه خدا به ندک یکتحر انتقام و غضب

 :ابندیلی رتیبص نند وکلی ادی را خدا آنان برسد زگارانیپره به طانیش از ایوسوسه گاه هر

 سیک به «طائف» .(201 :اعراف)« مُبص رون هُم فَا ذا رواکتَذَ ن اطیالشَّ م نَ طائفٌ مَسَّهُم ا ذا اتَّقَوا نَیالَّذ ا نَّ»

 «لسَّ» .(143 :7ج ،1368، یصطفول)ند ک ار ش را آن تا گرددیل زییچ اطراف در هک شودلی گفته

 .(487 :1423، یراغب اصفهان) است اصابت حد نیمترک ای اصابت از هیناک و زییچ بر گذاشتندست

 و طانیش وسوسه برخی و شود آن وارد تا گرددیل قکب اطراف در هک طانییش را «طائف» ،برخی

 ادشده،ی هیآ در .(324 :همان) باشد خدا ادی به حال آن در دیبا انسان هک انددانسته غضب زین برخی

 هب الر از پس آن رکذ و طانیش لسَّ  نهیقر به ولی الدهین انیل به سخن استعاذه از صراحتبه

 وسهوس از خدا به بردنپناه جهینت در و شدنلتنبه «رواکتَذَ» از لقصود ن،یشیپ هیآ در استعاذه

 عاذهاست به الر برای لیتعک لنزله به را هیآ زین برخی .است استعاذه لفاد همان هک است طانیش

 .(570 :8ج ،1363، ییطباطبا ؛193 :3ج ،1390، یقرش)اند ردهک لعرفی رکتذ نوعی را استعاذه و دانسته

 یهانهیس در هک( انسان ای جنَّ) نهانی گروسوسه از شده داده دستور( ص) رمکا رسول به

 * الخَنَّاس الوَسواس  شَر َّ م ن* ...  النَّاس ب رَب َّ اَعوذُ قُل» :برد پناه پروردگار به ،کندیل وسوسه لردلان

 آن اصل و پست و بد شهیاند وسوسه، .(6-1ناس: ) «والنَّاس الج نَّة   م نَ *  النَّاس صُدور   یف وَسو سُی یاَلَّذ

 برای طانیش نام جای به وسواس صفت آوردن. است آرام و نهفته صدای لعنای به «وسواس» از

 ضافیل توانلی ن،یا بر افزون .است وسوسه خودِ طان،یش ایگو بیترتنیبد .ستا او ارک در لبالغه

 .گرفت ریتقد در را «ذی» لانند

 بَّران لت

 (26 :غافر) «...یمُوسَ أَق تُل  یذَرُون  ف ر عَو نُ قَالَ وَ» ،ردک دیتهد قتل به را (ع)لوسی  فرعون هک گاهآن

 از . لنظور(27)غافر: « الح ساب وم یب  ؤم نُی ال ب َّرکمُتَ ل َّک م ن مکرَب َّ و یب رَبَّ عُذتُ یا نَّ»: گفت (لوسی )ع

 .ورزد بَّر ت او از اطاعت و خدا تیالوه به اقرار در هک است سیک بر لت
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 خطر

 و یب رَبَّ عُذتُ یا نَّ و: »برد پناه خداوند به آنان رجم از قولش، و فرعون دعوت هنگام لوسی حضرت

 سحر، اتهام عنیی قول، به رجم .است شده رکذ قییلصاد رجم برای .(20)دخان:  «تَرجُمون اَن مکرَب َّ

 رب در رااین لعانی  همه «تَرجُمون اَن» جمکه. ردنکتیاذ و زدن ،ییبدگو شتن،ک ،سنگسارکردن

 .ردیگلی

 جهالت

 در طوفان لاجرای در را پسرش وقتی (ع) نوح: است شده برده پناه خدا به جهالت از هیآ دو در

 (.45)هود:  «الحَق   کوعدَ ا نَّ و یاَهل م ن یابن ا نَّ  رَب َّ» و گفت: خواست لدد خداوند از دید شدنغرق حال

 هب باشد داشته ایجاهالنه درخواست ه نیا از نوح. ستین تو خانواده از او هک داد پاسخ خداوند

 در زین( ع). لوسی (47)هود:  «ع لمٌ ب ه   یل سَیلَ ما کاَسـَألَ بکان اَعوذُ یا نَّ رَب َّ» برد و گفت: پناه خدا

 دخو قوم استهزای به شدنلتهم و آنان به اشانییوح رهنمودهای و لیاسرائبنی گاو ذبح لاجرای

 جاهالن از لقصود ه،یآ اقیس نهیقر به .(67بقره: ) «نیه لاالج م نَ ونَکاَ اَن ب اللَّه  اَعوذُ» :گفت

 .زدیخبرلی جهل از استهزا هک ستا روآن از جاهالن به آنان از ریتعب و هستند نندگانکاستهزا

 دالن آلودگی

 به او از میلر شد لتمثِّل او برای لتعادل انسانی صورت به میلر خکوت در لیجبرئ هک زلانی

 آن( ع) وسفی. (18 :میلر) «ـَّایتَق نتَک ا ن کم ن ن اب الرَّحم اَعوذُ یا نَّ»برد و گفت:  پناه رحمان خداوند

 یبَّ رَ ا نَّهُ اللَّه  مَعاذَ» برد و گفت: پناه خدا به خواست امک او از خکوتگاه در لصر زیعز همسر هک هنگام

 .(23 :یوسف) «یمَثوا اَحسَنَ

 ظکم

 روگانگ به را برادران از گرید یی  نیالیبن جای به خواستند وی از( ع) وسفی برادران هک هنگالی

 .(79 وسف:ی) «ل مونالَظ ا ذًا ا نَّا ع ندَهُ مَتـعَنا وجَدنا مَن ا الَّ نَأخُذَ اَن اللَّه  مَعاذَ»: گفت وسف )ع(ی ردیگ

 ر، جادوگران، حسودان، عناد کافران(یفراگ ی یشرور )تار لوجودات

 ن،یاطیش و جنَّ و انسان آخرت، و ایدن شرور شالل را شرَّ برخی. ردیگلی بر در را بدی نوع هر شرَّ،

 ربا یک قرآن، در. اندبرشمرده مارییب و قحطی انبار،یز غذاهای آب، آتش، گزندگان، و درندگان
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. (2: فکق) «خَلَق مَا شَرِّ م ن» :است شده سفارش لوجودات گونهنیا شرَّ  از استعاذه به( لطکق صورت به)

 رَّ ش لنشأ هک ندکلی دیلق لخکوقاتی به را آنها ،«شرَّ» و شودلی دگانیآفر همه شالل «خَلَقَ مَا»

 برد. ناهپ خدا به آنها از دیبا هک است شده انیب شرور برای قییلصاد زین گرید اتییآ در .باشند

 ریفراگ یی تار

 س قغَا شَرِّ م ن» :است شده داده فرلان پروردگار به یی تار شرَّ از بردنپناه به سوره فکق، 3 هیآ در

 شود، داخل اشیی تار با هک هنگالی شب به ات،یروا و ریتفاس در «وَقَب ا ذا غاس ق» ریتعب. «وَقَب إ ذا

 ،شروری لهاجم هر و اهیس لارهای زدنشین لاه، سوفک لاه، غروب گر،ید ایستاره ای ایثر غروب

 رکذ ،صورت نیا در. اندردهک حمل نخست لعنای بر را آن لفسران شتریب الَّا ،است شده ریتفس

 بش هنگام به تیاذ و آزار به درندگان و حشرات اقدام و فجور و فسق به فاسق اقدام لیدل به آن

 برای ریشر به خود یی تار با هک انددانسته سبب نیا به را شب به شرَّ دادننسبت برخی. است

 َما» از پس شب رکذ. افتدلی اتفاق روز از شتریب شب، در شرَّ پس .ندکلی کمک شرَّ دادنانجام

 زین برخی. اندردهک انیب آن به دادنتیاهم برای و عام از پس خاص رکذ باب از زین را «خَلَقَ

 .انددانسته عموم بر داللت برای را آن آوردنره ن س، عبه

 جادوگران

 م ن و» د:شو برده پناه پروردگار به هاگره در دلندگان شرَّ از شده داده فرلان فکق سوره اداله در

اثـات   شَر َّ  و هاهیرُق در دنیدل آن، از لنظور و است دنیدل لغت، در «نفث» .(4: فکق) «العُقَد یف  النَّفّـَ

 تهگف. دلندلی بند، هایگره در ردن،کجادو برای هک است زنانی «نفَّاثات» از لقصود ست وا هاگره

 را دانلر میتصم هک زنانی ای ندیربالی خود دوستی به را لردان قکب هک هستند زنانی آنان شده

 .گردانندلی باز خود رأی به را آنان و داده رییتغ

 بردنپناه زومل اندگفته و رفتهینپذ را آن ریتأث برخی الا .شودیل استفاده سحر ریتأث ه،یآ نیا از

 انسان دارند قدرت هک نندکلی جادیا را متوهَّ نیا آنان هک است نیا برای ساحران، شر از خدا به

 ستعاذها از لقصود ه نیا ای شرَّند و ریخ ارهایک دادنانجام به قادر ای بخشند شفا ای نندک ماریب را

 را لردم آن با هک ایفتنه از آنان و استعاذه جادوی گناه و جادوگری از استعاذه را جادوگر زنان از

 .انددانسته ندکلی جادیا آنان جادوی هنگام خداوند را آن هک شری از استعاذه و دهندلی بیفر
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 حسودان

 اهپن پروردگار به ورزدیل حسد هک زلانی حسود، شر از شده داده فرلان فکق سوره انییپا هیآ در

 حسد به هک است نیا «حَسَد إذا» دیق از . لقصود(5 فکق:) «حَسَد ا ذا حاس د َشر َّ م ن و» :شود برده

 و ودحس نفس از بردنپناه ه،ین آیااست  شده گفته. ندک عمل آن طبق داده، اثر بیترت شیخو

 .اندبرشمرده حاسد لصداق را هودی ،برخی. ندکلی انیب را وی زخمچشم

 افرانک عناد

 دا،خ اتیآ درباره افرانک لیدلبی عناد و جدال برابر در هک است داده دستور البرشیپ به خداوند

 اَتـاهُم ناسُلط ر یب غَ اللَّه  ت  ایءآ یف جادلونَ ی نَیالَّذ ا نَّ» :ستین برک جز دلشان در رایز .ببرد پناه خدا به

 لعنای به ه،یآ در استعاذه ن،یبنابرا .(56 :)غافر «ب اللَّه فاستَع ذ ه  یب بال غ هُم ما برٌک ا الَّ صُدور ه م یف ا ن

 قیلصاد از ی یسوره توبه،  118ه یبا توجه به آ .است افرانک عناد و جدال از خدا به بردنپناه

و ا رضای به لتعال یخدا خشم از و او عفو به لتعال یخدا فرکی از هک است خداوند لنه، لستعاذٌ

 .د پناه بردیبا

 لُستعاذٌ لنه از نظر لالصدرا

پناه  آنهاد از یکه با ییزهایوجود ندارد، چ یگونه شرچیه یچون در عالم الر اله ،از نظر لالصدرا

ضرَّ ل یایا از اشی نهایا. رندیا عارض در عالم خکق و تقدیشرور الزم  یاست که دارا ییهام، ذاتیببر

 عیه است که لطیسش قوه وهمیلدرکه و لحرَّکه که رئ یلانند قوا ،داخل در باطن انسان هستند

خواه انسان  ،لضرَّ خارج از انسان هستند یایا از اشیباطکش است،  یهاطان و وسوسهیش یاغوا

لار  لیاز قب یوان باشد لانند وحوش و درندگان لوذیخواه ح و یویا دنی ینیلانند دشمنان د ،باشد

ر، یلضرَّ، خواه جماد باشد لانند شمش یهاهیلهکک و ادو یهااه باشد لانند سمیو خواه گ ،و عقرب

سرلا  رشان در گرلا ویتأث سببلاه به  د ویباشد لانند خورش یا اجسام فک ینها، یر ایر و چاقو و غیت

 یهاناد و باریشد یبادهار عناصر لانند طوفان و سقوط کوه و وزش یا سایا کواکب در نحوستشان ی

شرور  یا شرَّ لوجودات عالم اجسام و شرَّ لبادیا ظکمات عدم یره یلخرَّب و زلزله و رعد و برق و غ

 یلانند حسد و شرَّ قوا یوانیح یو شرَّ قوا یظکمان یو قوا یدر بدن انسان از غواسق جسمان یداخک

ان ین بیدر دو سوره لعوذت یتعال یخداها را نیا است و همه «العقد ینفاثات ف»که لصداق آن  ینبات
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 ی. برام دارندشرَّ ه گاهند، الا فراوانی داررات یچند خن لوجودات هریا گویدلالصدرا لی .ده استکر

ل ینظرش دو دل دییتأ ی. لالصدرا برانها به خدا پناه ببردین بر انسان واجب است که از همه ایهم

ع شرور به یالبر اسالم )ص( است که در آن دعا از جمیپ یدعا آنهااز  ی یکند: یان لیرا ب ینقک

 :خداوند پناه جسته است

نزل من السماء و ما یجاوزهن بِرٌّ و ال فاجر من شرّ ما یال یلتام و بکلمات اهلل یاعوذ بوجه اهلل الکر

 ل والنهار و من شرّ طوارقیخرج منها و من شرّ فِتن اللینزل من االرض و مایو شرّ ما  هایفعرج ی

 .ریطرق بخیل والنهار اال طارقاً یالل

اذه به استع خداوند لتعال دستور آنهاداند که در ین لیسوره لعوذت گر را دوید یل نقکیو دل

 نین است که از نظر لالصدرا لراتب ای. ن ته لهم ار واقع در عالم خکق را داده استع شرویاز جم

شتر باشد، واجب است که استعاذه از آن یتش بیچه شرَّبودنشان لتفاوت است و هرشرور در شرَّ

ن ین ایب یچ نسبتیدتر است، بک ه هیا شدیشرور آخرت از شرور دن گویدلی ی. وشتر باشدیز بین

آخرت  یرا بقایز .ستیا و آخرت نیرات دنین خیب یچ نسبتیهمچنان که ه .ستیدو شرور ن

زند، از استعاذه به یآخرت ضرر لچه در د استعاذه به خداوند از آنیبا ،نیبنابرا .است ینالتناه

 که به ین الوریتربزرگ گویدلالصدرا لی. دتر باشدیزند، شدیا ضرر لیچه در دنخداوند از آن

زند، الور داخل در وجود انسان است که همان یضرر ل یه اخروئبه حسب نش یجوهر نفس آدل

د، از ب نشونیتأد یو آداب عقک ینیاضت دین قوا اگر به ریرا ایز .اندلدرکه و لحرَّکه یوانیح یقوا

هستند  یبر افعال و اعمال طبعاًن قوا یچون ا .شوندیطان لحسوب لیطاغوت و جنود ش یایاول

طان را یناچار دعوت شکنند و انسان بهیدور ل یکه انسان را از دار کرالت و لحل قرب اله

ن ت آیاست، شرَّ یوانیو ح ینفسان ین قوایت ایطان هم که لبدأ شرَّیخود ش کند.یاجابت ل

 ازی،شیر)ها باشد ن استعاذهیدتریطان و قوا شدید استعاذه از شیلذا با است.ت قوا یلانند شرَّ

 .(165-161: 1ج ،1366

 یبرا چهآن ای شودلی برده پناه آن آوردن دست به برای هک لقصدی و هدف له: لُستعاذٌ

 یسولو)و آن عبارت است از کمال و سعادت  ؛استعاذه تیغا عنیی ؛میکنیل استعاذه آن به دنیرس

 .(233 :1373، ینیخم
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 لُستعاذٌ له از نظر لالصدرا

را  یکتیگونه کمال و فض ده شده است که استعداد هریآفر یچون انسان به نحو ،از نظر لالصدرا

کمال و  یهاهم لطکوب یز دارد، و از طرفیکت و دنائت را نیگونه رذ ن استعداد هریچندارد و هم

اجب و یجه بر هر انسانیاست، در نت یانسان نالتناه یکت و دنائت برایرذ یهاکت و خواستهیفض

کند، خواه یکه انسان را از آن لطکوب و کمال لنع ل یزیاست که به خاطر هر لطکوب، از آن چ

نفوس و رات را اعتقادات حاصل در یشرور لقابل خ وی. کند، استعاذه یباشد و خواه عدل یوجود

است انسان در لعتقد و  ؛داندیلوارد بر انسان  ینفس و ابدان و انفعاالت خارج یاعمال صادر از قوا

رات یخ گویدلیو  ؛کندرات، از آن شرور استعاذه یکسب خ ید براین شرور، بالقوه است و بایبرابر ا

ق از صفات و اخال یبعض ن کار را ن ند،یا یو اگر کس ؛دکرو شرور را دفع و باطل ، لید تحصیرا با

نخواهد  ین صورت است که استعاذه به حالش سودیو در ا ،شودید و لک ه لکنیدر او رسوخ ل

سوره زلر  71سوره بقره و  6سوره نمل و  27سوره قصص و  28ه ین لدعا را آیل ایو دل ؛داشت

د ین عقایرد. ایگیدر بر لد باطل را یداند. قسم اول تمام عقایلالصدرا شرور را سه قسم ل داند.یل

گمراه در  یها. تمام آرا و لذاهب باطل و فرقهدنایطور که لعکولات نالتناههستند. همان ینالتناه

ه خارج از یباطل در اسالم و بق یهان فرقهیهفتاد و دو تا از ا د باطل قرار دارند.ین عقایعالم در ا

. قسم دوم که لتعکق به استها نیکدام از ا استعاذه از هرن قسم، یدر ا« اعوذ باهلل»و  ،اسالم هستند

 هاآناز  یزند و بخشیاست که در آخرت ضرر ل ییزهایچ آنهااز  یاست، بخش یو بدن یاعمال نفس

چه بر اساس نصَّ قرآن، سنَّت، اجماع، زند، عبارت است از آنیان لیکه در آخرت ز ی. آن بخشایدر دن

ا یکه در دن ی. آن بخشستندین پذیرها شمارشنیو ا کرده است ینه آنهااس و اجتهاد، خداوند از یق

 رپذیز شمارشین آنهاها که یها، لش الت و سختیماریها، بردرساند، عبارت است از تمام دیضرر ل

تواند انواع دردها یبدن، ل یک از اعضایطور که در عکم طب لشخص شده که در هر ستند. همانین

 نهاآشوند و یکه از خارج بر انسان وارد ل یانفعاالت یعنی ،. قسم سومداشته باشد ها وجودیماریو ب

شدن، فقر، قتل، سوختن، غرق لید از قبشویکه بر انسان وارد ل یعبارت است از تمام ل روهات

ستند و بر هر انسان ین پذیرکه شمارش ...، بهتان، افترا، و آثار ظکم و جور و ی، دشمنیغارت، دزد

گاه که بخواهد و اراده کند که استعاذه کند  و هر ؛ن شرور استعاذه کندیواجب است که از ا یعاقک

. سپس بداند که قدرت تمام ال خود حاضر کندیگانه شرور را در ذهن و خن اقسام سهید تمام ایبا
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شالل  که قدرتش یریم قدین هنگام است که به عکی. در استین ین شرور کافیدفع ا یلخکوقات برا

ق و اعوذ باهلل من شرَّ ما خل»د: یگویبرد و لیاحاطه دارد، پناه ل آنهاتمام لقدورات است و عکمش به 

 .(168-166: 1ج ،1366 شیرازی،) «من شرَّ ما علمت و ما لم اعلم

 جهینت

دگاه یو از د یو اصطالح ی، ذکر استعاذه است که آن را از نظر لغوشد ین لقاله بررسیچه در اآن

 ،ت و آثار و ارکان آنیو از خاستگاه استعاذه و اهمبررسی کردیم ات یات و روایلفسران با توجه به آ

 لیز قبارا تبیین کردیم، آثاری استعاذه همچنین، آثار  سخن گفتیم. ،دگاه لالصدرایخصوص از دبه

لاندن از ، لصوناز غفکت یطان، توجه بنده به خدا، توکل بر خدا، دوریلاندن از خطرات شلصون

شدن دالن به گناه، از خداوند لتعال، نجات از آلوده نابجا یهادرخواست لاندن ازخطر لت بران، دور

ذ، یلستع :چهار رکن است ی. استعاذه دارا... لاندن از شرَّ لوجودات شرور و ز از ظکم، لصونیپره

ه است ک ینقک یاکهئاستعاذه لس ،به، لستعاٌذ لنه، لستعاٌذ له )الجکه(. از نظر لالصدرا لستعاذٌ 

ذ، یند از: استعاذه، لستعاداند که عبارتیاستعاذه را بر پنج رکن ل وی. شود یعقکبررسی تواند یل

رکان ن ایک از ایر قرآن هر یدر تفس لالصدرا. (لستعاٌذ لهستعاذ له )یلستعاٌذ به، لستعاذٌ لنه و لا 

 .ن کرده استییطور کالل تب را به

و  یعرفان ،ییروا ،یقرآن یهالالصدرا در لبحث استعاذه از حوزهبر اساس آنچه گذشت، 

. ده استکران یها بن حوزهیا هیدگاه خود را بر پایو دکرده استفاده از آنها و است لکهم  یفکسف

 .انددیز لیقت استعاذه را سه چیو حقداند لیاستعاذه را بر پنج رکن استوار  یاز نظر عقالن وی

آن حالت ان سار و تواضع  جهیعکم، حال و عمل. عکم بنده به عزت پروردگار و ذلت خودش که نت

وادار  ،است« اعوذ باهلل»که همان قول  ،ن حالت او را به عملیدر نزد پروردگار است و ا یقکب

 باشد، برخالف یزیتواند هر چیداند که لتعکَّق آن لیل یاستعاذه را الر عال وی ،نیچنکند. همیل

 داند.یطان لیخاص و لتعکَّق آن را ش یکه استعاذه را الر ینیخملوسوی دگاه ید

 مچونه یشمندانیپرداخته که با نظر اند یذ و لستعاذبه، به نوآوریلالصدرا در لبحث لستع

 .اند، لتفاوت و لخالف استگران که در آثارشان به استعاذه پرداختهیو د یعرب، ابنینیخملوسوی 

 اعوذ بکلمات»ت یبا توجه به روا ویاست و  یذ همان نفس انسان جزئیدگاه لالصدرا، لستعیاز د
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 ونچ ،ین است که فقط نفس انسان جزئیکش ایداند و دلیذ نمیا را لستعیا و اولیانب «اهلل التامات

ن یاگر نفس از ا یذ است. ولیشود، لستعیآن عارض ل است و شرور بر یجسمان یایهمراه اش

د، نکبرسد که بتواند لعقوالت را تعقل کند و به پروردگارش برگشت  یاحالت خارج شود و به درجه

از شرور لبرَّا هستند،  یشده و لوجودات عالم الر از هر وجه ین لرحکه چون وارد عالم الر الهیدر ا

ن )ع(، العصول رهیات و سیات قرآن و رواین نظر، با آیکه ا یست. در صورتیبه استعاذه ن یازیگر نید

لانند  ،البرانیگر پیالبر اسالم )ص( و دیالزم را ندارد. خداوند لتعال بارها در قرآن، پ یهمخوان

 داند.یذ لین الر دستور داده و آنها را لستعیبه ارا )ع(  یلوسو  ،وسف )ع(یحضرت 

خداوند  نیب گویدلی «اعوذ بکلمات اهلل التامات»ت یدر لبحث لستعاذبه، لالصدرا با توجه به روا

ند و اتر از خالقنییقرار دارد که باالتر از لخکوقات و پا ینور یهالتعال و عالم، روابط و واسطه

از  ،رونیاز ا .شده است ینوران یایو اش ین ذات نورانیب یکئد، حایخورش یهان نور، لانند تابشیا

ض وجود به اجسام و یف اآنه از طریقاشاره دارد که  یبه اشخاص نورککمات  وی،دگاه ید

گفته « تالات» آنهان جهت به یند و از اایو ارواح عال یقدس یهاعقل آنهارسد و یات لیجسمان

 طور که عالمشود همانیر لیبه عالم الر تعب آنهاشود که تمام کماالت آنان بالفعل است و از یل

 شودیصادر ل آنها خداوند به واسطهلم اجسام است از چه در عامام آناجسام، عالم خکق است. پس ت

 شوند.یر لیتعب «عقول»و  «روح» ،«یالر اله» ،«ککمات» ،«قول»و لتناسب با وساطتشان به 

 فهرست لنابع

 .میکر قرآن -

 ن،یسلحمدح نیالد شمس :قیتحق ،میالعظ القرآن ریتفس ،تا()بی عمر بن لیاسماع ر،یکث ابن -

 .ةیالعلم ال تب دار :روتیب

 المعارفةرئدالرکز تهران: ، یاسالل المعارفةرئدا ، در:«استعاذه»، (1367) هزاوه، احمدبادکوبه  -

 .یبزرگ اسالل

 التراث اءیاح دار :روتی، بالقرآن بیغر یف المفردات ،(1423) لحمد بن نیحس ،یاصفهان راغب -

 .یالعرب

 .داریب قم: ،میال ر القرآن ریتفس ،(1366) میابراه بن لحمد ،یرازیش -
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 :روتیب ،ةالعباد لقالات یف ةالسعاد انیب (،1408) دریح بن لحمد سکطان شاه،یعک سکطان -

 .لکمطبوعات یاالعکم ةسسؤم

 یعکم ادیبن :قم ،یهمدان لحمدباقر :ترجمه ،زانیالم ریتفس ،(1363) نیلحمدحس ،ییطباطبا -

 .ییطباطبا عالله یف ر و

 م:، قیستونیلحمد ب :، ترجمهالقرآن ریتفس یف انیالب لجمع ،(1390) حسن بن فضل ،یطبرس -

 ان جوان.یب

 نشر دفتر قم: ،ینیحس احمد :قیتحق ،نیالبحر لجمع ،(1378) نیفخرالد ،ینجف یحیطر -

 .یاسالل فرهنگ

 .بعثت ادیبن نشر و چاپ لرکز تهران: ،ثیالحد احسن تفسیر ،(1390) اکبریعک ،یقرش -

 .()ع یانتشارات آل عک :، قمایقمشه یاله :، ترجمهح الجنانیات لفاتیکک، (1383) ، عباسیقم -

 نالهانیپا ،ثیحد و قرآن دگاهید از استعاذه یشناختروان آثار ،(1390) نرگس ک،ین یلحمد -

عباس پسندیده، قم: دانش ده ، استاد لشاور: زادهکاظم قاضی، استاد راهنما: عکوم قرآنی ارشد یکارشناس

 .عکوم حدیث

 فرهنگ وزارت انتشارات تهران: ،میال ر القرآن ککمات یف قیالتحق ،(1368) حسن ،یلصطفو -

 .یاسالل ارشاد و

 .ةیاالسالم ال تب دار :تهران ،نمونه ریتفس ،(1385) ناصر ،یرازیش ل ارم -

 .()ره ینیم و نشر آثار الام خمیسسه تنظلؤ ، قم:ةالصلوآداب (، 1373) اهلل، روحینیخم یلوسو -

 :تهران ،یفهر احمد :ترجمه ،نیالسال  لعراج و نیالعارف ةصلو ،(1360) ـــــــــــــــــــــــ -

 .یآزاد امیپ


