حقیقت استعاذه
از دیدگاه ابن عربی ،مالصدرا و امام خمینی

(س)
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چکیده :استعاذه یا به عبارتی پناه بردن به قدرتی واالترر ییری اا اذررار ا اری اسر رره
انسان مؤمن هنگام احساس خطر اا آن استفاده میرند .با بررسی آثرار بررارانی هونر ن
ابن عربی ،مالصدرا و امام خوینی ،مشاهده میش د ره آناا هررردام برا ت ره بره مشرر
خ یش به تبیین این ذرر پرداختهاند :در آثار ابن عربی میت ان مطرا بی درمر رد حقیقر
استعاذه ،مستعیذ ،مستعاذٌبه و مستعاذٌمنه یاف  ،هر چند تح این عناوین به بحث نپرداختره
اس  .اما مطلبی مبنی بر مستعاذٌ ال له در آثار وی یاف نویش د .اا نظر مالصردرا بحرث
اا استعاذه بر پنج ررن است ار اس  :استعاذه ،مسرتعیذ ،مسرتعاذٌبه ،مسرتعاذٌمنه و مرا یسرتعاذٌ
ال له .امام خوینی نیر ابتدا در م رد حقیق استعاذه به ت ضیح مریپرردااد و سرپآ آن را
مشتول بر چاار ررن می داند(مستعیذ ،مستعاذٌ منه ،مستعاذٌ به و مستعاذٌ ال له) میداند .ابن
عربی و امام خوینی به استعاذه نگاه عرفرانی دارنرد .در ایرن برین مالصردرا نگراه فلسرفی-
عقالنی به مسأ ه دارد و علیرغم تأثیرات ایادی ره در سایر مسائل اا ابن عربی پذیرفتره،
در بحث استعاذه رامالً مستقل بحث ررده اس  .نظرات امام خوینری نیرر در ب رشهرایی
شبیه به آرای ابن عربی اس (ب ص ص در بحث مسرتعیذ و مسرتعاذٌبه) و در ب رشهرایی
شبیه به مالصدراس (خص صاً در نامگذاری این عناوین و دسته بنردی آنارا و در بحرث
غای استعاذه) ،و ی با و د این ،دارای تفاوتهای ایادی اس ره میت ان آن را یر
رأی مستقل در رنار آرای ابن عربی و مالصدرا دانس .
کلیدواژهها :استعاذه ،ابن عربی ،مالصدرا ،امام خوینی ،مستعیذ
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مقدمه
استعاذه در غ

به معنای ترس چیری ،به چیری پناه بردن اس  .هر انسانی بره فراخر ر نیراا خر د و

اینیه اا چه امر م فی ترسیده اس  ،به استعاذه می پردااد و به عبارتی به قدرتی برتر پناه مریبررد.
استعاذه ییی اا اذرار قرآن اس

و خداوند در اهای م تلفی پیامبرش را به استعاذه امر مریرنرد،

به عن ان مثال خداوند فرم ده اس « :قُل اع ذُ بِ

مِنْ هُوَرات ا شَّیاطین» (مؤمن ن )97 :یرا «قُرل اعر ذُ

بِرَ ِّ ا فَلقْ» (فلق )1 :و «قُل اع ذُ بِرَ ِ ا ناس» (ناس )1 :و در اهای م تلفی این ذرر را اا ابران انبیرا
بیان می رند به عن ان مثال اا ابان حضرت ن ح(ع) «قل ر ِّ انّی اع ذُ بِ

َ( »...هر د )47 :و یرا اا ابران

حضرت ی سف(ع) « ..قَال مَعاذَ اهلل( »...ی سف .)23:عالوه بر اینیره مفسرران در ضرون ایرن آیرات بره
تبیین استعاذه پرداخته اند ،سایر اندیشوندان اعم اا فالسفه و عرفا نیر به آن پرداخترهانرد .مرا در ایرن
ن شتار برآنیم ره نظر ابن عربی و امام خوینی را ره تبیین عرفانی اا استعاذه ارائره مریدهنرد و نظرر
مالصدرا را ره تبیین فلسفی اا آن ارائه میدهد ،م رد بررسی قرار دهیم.
اا نظر مالصدرا آننه در بحث اا استعاذه به مقاصد عقلی تعلق دارد ،بر پنج ررن است ار اسر
ره عبارتند اا استعاذه ،مستعیذ ،مستعاذٌ به ،مستعاذٌ منه و مسرتعاذٌ ال لره .امرام خوینری نیرر در بحرث
استعاذه با هوین عناوین به بحث پرداخته اس

ر این ره استعاذه را اصل و آن را مشتول بر چارار

ررن مستعیذ ،مستعاذٌ منه ،مستعاذٌ به و مستعاذٌ ال له قرار داده اس  .در آثار ابن عربری نیرر مطرا بی
دال بر این عناوین و د دارد ،و ی تح

این عناوین به بحث نپرداخته اس

 .ما در این ن شتار (در
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نح ه بحث اا این عناوین) چ ن نظر امام خوینی و مالصدرا تفاوت چندانی با هم ندارند ،نظر امرام
خوینی را براریده استعاذه ر ا اصرل و سرایر مر ارد را اررران آن قررار دادها پیرامر ن آن بره بحرث
پرداختهایم.

.1حقیقت استعاذه
حقیقت استعاذه از دیدگاه ابن عربی :ابن عربی در فتوحاا

مکیاه پیرامر ن اسرتعاذه و مراترن آن اا

دیدااه عارفان س ن به میان میآورد .وی هرچند به ط ر صریح بیان نیررده اسر  ،امرا اا سر نان
ایشان برمیآید ره حقیق

استعاذه با سه امر به وق ع میپی ندد :حال ،علم و عول .حا ی ره سربن

میش د انسان به استعاذه بپردااد و علم به حقیق

آننه به آن پناه میبرد و علرم بره حقیقر

آننره

25
وی میا ید :عارف امانی ره استعاذه میرند ،در چند چیر مینگررد (نظرر مریرنرد) :حرا ی رره
استعاذه را بر او وا ن ررده اس ا در حقیق

آننه به آن پناه میبرد و در آننه شایسرته اسر

مقاله

باید به آن پناه ببرد و چ ن این علم حاصل ش د بر حسن این علم ،عول اسرتعاذه انجرام مریایررد.
بره

آن پناه ببرد و بر حسن اینها استعاذه میرند.1
اا نظر ابن عربی استعاذه مراحلی دارد :اسرتعاذه یرا اسرتعاذه ت حیرد اسر
ت حید امانی اس

یرا غیرر آن .اسرتعاذه

ره فرد در حا ش این مطلن غلبه ررده باشد ره هر شیئی ره اا آن پناه میبررد

به دس

م الیش اس

ای اس

محل دارا نی و تغییر .پآ اا م الیش به م الیش پناه مریبررد و قر ل رسر ل

«اَعُ ذُ بِ

َ مِن

و هر آننه به آن پناه میبرد ،نیر به دس

ارررم(ص)

» نیر اا این ن ع استعاذه اس  .این استعاذه اا روی اتحاد ص رت میایرد .اسرتعاذه

در ه پایینتری نیر دارد و آن استعاذه ،آنجایی اس
اس -خ اه فعل باشد خ اه صف  -پناه می برد .این ی

ره فرد اا آننه م افق نیس
قضریه رلری اسر

اس  :یا این ره بنده اا حظ و بارة خ دش برای اقامه حرم
اس ا مانند «اَعُ ذُ بِرضَاک عن سَ َطِ
بِوعافاتِ

م الیش اس

و خ دش نیر بنرده

َ مِنْ عُقُ بَتِ

محب

بره آننره م افرق

رره خر د برر دو ا نره

خرار مریشر د و بررای اهلل

َ» و یا این ره در باره و نصین خ دش اس ا ماننرد «اَعُر ذُ

َ» .این ره ردام مرتبه باالتر اس  ،محل بحث و نراع اس .2

آننه اا تعوّق در آثار ابن عربی فاویده میش د ،این اس

رره اا نظرر او ایرن سره اسرتعاذه ،برا

ت ه به سه مرتبه ت حید وضع شده اس  ،و به عبارت دیگر این سه ن ع استعاذه اشاره به سه مرتبرة
ت حید ذاتی ،استعاذه نیر یا استعاذه اا فعلی اس

به فعل دیگرا مانند «اَعُ ذُ بِوعافاتِ

َ مِن عُق بَتِ

َ»

«. 1فا عارف إذا تع ذ ینظر فی ا حال ا ذی أو ن ه ا تع ذ و ینظر فی حقيقة ما یتع ذ به و ینظر فی ما ینبغی أن یعاذ به
فیتع ذ بحسن ذ

» (ابن عربی بیتا .)421 :1

« . 2فمن غلب عليه في حاله إن كل شي ء يستعاذ منه بيد سيده و أن كل ما يستعاذ به بيد سيده و أنه في نفسه عبد
محل التصريف و التقليب فعاذ من سيده بسيده و هو قوله صلى اللَّه عليه و سلم و أعوذ بك منك و هذه استعاذة
التوحيد فيستعيذ به من االتحاد  ...و من نزل عن هذه الدرجة في االستعاذة استعاذ مما ال يالئم بما يالئم فعال كان أو
صفة هذه قضية كلية و الحال يعين القضايا و الحكم يكون بحسبها ورد في الخبر أعوذ برضاك من سخطك أي بما
يرضيك مما يسخطك فقد خرج العبد هنا عن حظ نفسه بإقامة حرمة محبوبه فهذا هلل ثم الذي لنفسه من هذا الباب

(س)

قوله و بمعافاتك من عقوبتك فهذا في حظ نفسه و أي المرتبتين أعلى في ذلك نظر» (ابن عربی بیتا .)421 :1

حقيقت استعاذه از ديدگاه ابن عربي ،مالصدرا و امام خميني

ت حید دارد .هوننان ره ت حید اا نظر ابن عربی سه مرتبه دارد :ت حیرد افعرا ی ،ت حیرد صرفاتی و
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یا استعاذه اا صفتی اس
اس

به صف

به ذاتا مانند «اَعُ ذُ بِ

دیگرا مانند «اَعُر ذُ بِرضراکَ عَرن سَر َطِ

َ مِن

َ» یرا اسرتعاذه اا ذات

» (ابن عربی .)8 :1 1422

حقیقت استعاذه از دیدگاه مالصدرا :اا دیدااه مالصدرا استعاذه با سه چیر توام میش د :علرم،
به خ دش و عا ر ب دنش اا لن منافع و دفع ضررهای

حال و عول .مراد اا علم ا علم بنده اس

دینی و دنی ی ،و علم به اینیه خداوند قادر در لن منافع و دفرع ضررهاسر

و احردی غیرر اا او

قادر بر آن نیس  .و امانی ره این اعتقاد در قلن حاصل ش د ،در او حا تی بره دسر
هوان حا

انیسار و ت اضع برای خداس  ،و اا آن حا

تعبیر میش د .امانی ره آن حا

به تضرع به خداوند و خض ع بررای او

حاصل ش د ،صفتی در قلن حاصل میشر د و صرفتی در ابران.

آن صفتی ره در قلن حاصل میش د،آن اس
ره در ابان حاصل میش د آن اس
استعاذه اس

مریآیرد رره

ره بنده به خداوند پناهنده میش د و اما آن صرفتی

ره فرد خ استار این پناهندای با ابان میشر د رره آن هوران

و هوان ق ل «اَعُ ذُ بِاهلل» .اا نظر مالصدرا آننه در استعاذه مام اس  ،علم بنده به خ د

و پرورداارش اس  .تا امانی ره ش صی عرت رب بیّ
خداوند صحیح نیس

وذّ

عب دیّ

را نشناسد ،اسرتعاذة او بره

(مالصدرا .)360 : 1 1389

حقیقت اساتعاذه از دیادگاه امااخ یمینای :امرام خوینری نیرر در رترا آداب الصاالة ،حقیقر
«استعاذه» را اینگ نه بیان میرند« :استعاذه» حا

و ریفیّ

نفسانیّهای اس

ره اا علم رامل برهانی

به مقام ت حید فعلی خداوند و ایوان به این مقام حاصل میش دا یعنی ،فرد پآ اا آن ره اا طریرق
عقل و ش اهد نقلی فاوید ره استقالل تأثیر و بلیه اصل تأثیر ،منحصر در ذات مقدس ا ای اس
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دیگر م

دات در آن شرر

ایوان آورد ،در آن حا

ندارند ،باید قلن را اا آن آااه رند و چ ن قلرن بره ایرن حقیقر

انقطاع و ا تجائی حاصل میش د ،و چ ن شیطان را قاطع طریق انسانیّ

دشون ق ی خ د مییابد ،حا

و

اضطراری حاصل میش د و این حا

چ ن ابان تر وان قلن اس  ،آن حا

قلبی حقیق

و

استعاذه اس .

قلبیّه را با روال اضطرار و احتیا به ابان میآورد و «اَعُ ذُ

بِاهللِ مِنَ ا شَّیطان ا رَّ یم» را اا روی حقیق

میا ید (امام خوینی  .)227 :1370ایشران در رایی دیگرر

استعاذه را به ترک غیر حق و فرار اا سلطن

شریطانیّه تعریرف مریرنرد (امرام خوینری  )82 :1375و در

ای دیگر حقیق

استعاذه را پناه بردن اا شیطان و تصرفات آن و مظاهر آن به مقام اسم اهلل ا جامع

ره ر ّ انسان رامل اس

 ،میداند (امام خوینی .)83-84 :1383
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و عول به وق ع میپی ندد ،ر اینیه استعاذه اا نظر ابرن عربری تنارا اسرتعاذة سرا یی اسر

رره در

مقاله

با ت ه به آننه اذش  ،می ت ان اف  :اا نظر هر سه اندیشوند ،استعاذه با سه عامل حال ،علم
مراحل ت حیرد قردم برمری دارد و در هرر مرحلره اا ت حیرد اعرم اا افعرا ی ،صرفاتی و ذاتری دارای
استعاذه ای خاص اس  ،اما استعاذه اا دیدااه مالصدرا ی

امر عام اس

می ت اند باشد و اا تعراریف امرام خوینری در مر رد حقیقر

اسرتعاذه برمریآیرد رره وی بررخالف

مالصدرا ره استعاذه را امری عام دانسته اس  ،حقیق
آننه در این ب ش مشا د اس
و به تبیین حقیق

ره متعلَّق آن هرر چیرری

استعاذه را تناا اسرتعاذه اا شریطان مریدانرد.

این اس ره هر سه اندیشوند این امر نقلی را به عن ان مسأ ه ارفته

آن بر طبق مشر خ یش ،پرداختهاند .در ت ضیحات ابن عربی مشاهده میشر د

ره وی هرچند تح
در مقام تبیین حقیق

عن ان استعاذه اا دیدااه «عارفان» به تبیین حقیق
استعاذه فاصله چندانی اا نقل نگرفته اس

استعاذه پرداخته اسر

امرا

و در بیران مراحرل اسرتعاذه دعرای

حضرت رس ل(ص) را اساس رار خ یش قرار داده اس  .اما مالصدرا و امام خوینی اار چره اصرل
مسأ ه را اا نقل ارفتهاند اما در مقام تبیین اا نقل استفاده نیردهاند ر این ره به نظر میرسد بسرته
به اینیه ذرر استعاذه را چه ذرری میدانند در تبیین آناا اا استعاذه تأثیر داشته اس ا ایرا مالصدرا
ره استعاذه را امری عام معرفی میرند اا استعاذه به ذرر «أع ذ باهلل» ارتفا ررده اس

و امام خوینی

ره استعاذه را تناا استعاذه اا شیطان معرفی میرند ذرر استعاذه را «أع ذ براهلل مرن ا شریطان ر ریم»
بیان میرند.
ررن اس  :اول ،مستعیذ (پناه برنده) .دوم ،مستعاذٌ منه ( آننه فرد اا آن پناه میبرد) .سر م ،مسرتعاذٌ
به ( آننه فرد به آن پناه میبرد) .چاارم ،مستعاذٌ أل له (غای

استعاذه) .

.2مستعیذ
آنیه استعاذه میرند ریس
عا م امر نیر م

یا اینیه چیس ؟ آیا استعاذه مرب ط به عا م طبیع

داتی هستند ره استعاذه میرنند؟ در عا م طبیعر

اس

و یا اینیه در

آیرا مربر ط بره ررل انسرانهرا

میش د و یا اینیه او یا و انبیا اا آن مبری هستند؟ آننه در آیات و روایات آمده اس  ،این اس
ره هر انسانی باید به درااه خداوند استعاذه داشته باشد .اا ولره چنانیره قربال ً اذشر  ،خداونرد
بارها پیامبرش را به استعاذه امر میرند .هوننین قرآن امانی ره اا پیامبرانش حیای

میرند ،بیان

حقيقت استعاذه از ديدگاه ابن عربي ،مالصدرا و امام خميني

بعد اا اینیه حقیق

استعاذه روشن شد ،الام اس

به ارران استعاذه پرداخته شر د ،رره چارار

(س)
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میرند ره رلوة استعاذه بر ابان آناا اری شده اس  .این آیات بر این مطلن دال

میرنند رره

انبیا و او یا نیر استعاذه میرردند.
دیدگاه ابن عربی :ابن عربی ره استعاذه را اا نظر عارفین مطرح ررده اس  ،مستعیذ را هوران
ش ص عارف یا به عبارتی سا
اس

ا ى اهلل اا ابتردا سرل ک مسرتعیذ

ا ی اهلل میداند .انسان سا

و اا مقام افعال به مقام صفات و اا مقام صفات به مقام ذات و در مقام ذات به مرتبه فنا و بعرد
رره خداونرد معبر د دائورى او و

اا مرتبه فنا به مرتبه «بقا بعد اا فنا» میرسرد .در ایرن مرحلره اسر

اس

استعاذه توام می ش د .بنابراین اا دیدااه ابن عربی تناا انسان سا

ره مستعیذ اس

(ابن عربی

. )470-472 :1422

دیدگاه مالصدرا :اا نظر مالصدرا ،آن ره مستعیذ اس  ،هوان نفآ انسران رئری اسر ا ایررا
نفآ رئی اا آن ا
اا ا

این شرور اس

ره هوراه اشیا

سوانی اس  ،شرّهایی در این عا م عارض آن میش د و

ره پناه می برد .و ی عا م امر ا ای و رلوات تامّات ا ای ره اا هر و اری

اا شرّ و آفات مبری هستند ،به استعاذه نیاای ندارند .هوننین نفرآ ناطقره انسران رره معقر الت را
تعقل می رند و به ذات مرتبط به ربّش براشته اس  ،نیاای به استعاذه ندارد ،ایرا هر امرری رره بره
ذاتش برمیاردد  ،امر روحانی عقلی اس
عا م خلق اس

د در عا م امرر و قضرا و مجررد اا

و هر امر عقلی م

و هر آننه اینچنین باشد ،شی مراحوی ندارد و هیچ ضدی ندارد ره در برخر رد

با او باشد و بر توامترین روا ی ره مالئم با طبعش اسر  ،مریباشرد .بنرابراین نیراای بره اسرتعاذه و
پناهندای ندارد (مالصدرا . )371 : 1 1389
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دیدگاه اماخ یمینی :اا نظر امام خوینی مستعیذ هوان حقیق

انسان اس

اا منرل اول سل ک

ا ی اهلل تا ناای این سل ک یعنی مرحله فنای ذاتی .امانی ره فنا توام ش د ،شیطان اا بین میرود و
استعاذه توام میش د .به عبارتی تا امانی ره انسان درایر نفآ و طبیع
اهلل نشده اس

و در تح

سلطن

شیطان قرار دارد ،به حقیق

اس

و وارد سرل ک ا ری

استعاذه وارد نشده اس

و چر ن بره

سیر و سل ک إ ى ا لّه وارد ش د و سفر روحانى را شروع نواید ،تا در سریر و سرل ک اسر

آننره

مانع اا این سفر و خار طریق اس  ،شیطان اوس  ،خ اه اا ق ا روحانی شیطانی باشد و یا اا رنّ
و انآ ،ایرا ره نّ و انآ نیر اار خار طریق و مانع سل ک إ ى ا لّه باشند ،به دسرتیار شریطان و
تصرّف آن میباشد .استعاذه در این مرحله اتفاق میافتد.
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آنیه سیر توام ش د و آثار عب دیّ

به هیچ و ه باقى نواند و به فنرا ذاترى مطلرق نائرل ارردد ،اا

استعاذه و مستعاذٌ منه و مستعیذ اثر باقى ن اهد ماند و ر حرق و سرلطن
چیر ن اهد ب د ،و اا قلن خ د و خ د نیر خبر ن اهد داش
این مقام نیس  .و چ ن حا
چ ن استعاذها ره سا

مقاله

بنابراین اا نظر امام خوینی انسان قبل اا شروع به سل ک و سیر إ ى ا لّه مستعیذ نیس  ،و پآ اا
ا اری در قلرن عرارف

و حتری «اعر ذ بر

» در

منر

صح و انآ و ر ع رخ دهد ،باا استعاذه را حقیقتى باشد ،ین نه
داراس  ،و برای هوین به حضرت رس ل ختوى ر صلّى ا لّه علیه و آ ه ر

نیر امر به استعاذه شده اس  ،چناننه خدا تعا ى فرماید «:قُلْ اعُر ذُ بِررَ ِّ ا ْفَلَرقِ و قُرلْ اعُر ذُ بِررَ ِّ
ا نّاسِ و قُلْ رَ ِّ اع ذُ بِ

َ مِنْ هَوَراتِ ا شَّیاطینِ»

(امام خوینی .)228-229 :1370

بر اساس آننه افته شد ،در بحث مستعیذ ،اا نظر هر سه اندیشوند ،آنیه مسرتعیذ اسر
انسان اس

ر اینیه اا نظر ابن عربی و امام خوینی مسرتعیذ هوران انسران سرا

هوران

إ ری اهلل اسر

و

امانی ره انسان اا مرتبه فنا بگذرد استعاذه توام میش د و اا نظر مالصدرا امانی ره نفآ انسانی به
در ه ای برسد ره بت اند معق الت را تعقل رند و به ربّش براشر
م

نوایرد در ایرن مرحلره چر ن اا

دات عا م امر به حسا می آید ،دیگر مستعیذ نیس .

.3مستعاذٌ منه
در این ررن بحث بر سر این اس

ره انسان در استعاذه اا چره چیرری پنراه مریبررد .آیرا انسران در

قدرتی با التر پناه ببرد .در این امینه ابن عربی و مالصدرا و امام خوینی نظرات متفاوتی را ارائه داده
اند:
دیدگاه ابن عربی :اا نظر ابن عربی ره به وحدت و ر د اعتقراد دارد ،مسرتعاذٌمنه را چنران رره
بعضی اا شارحین آثارش اشاره رردهاند ،میت ان اینا نه ت ضیح داد ره اار در نظر داشته باشریم
ره بر اساس وحدت و د عا م ص رت حقی اس

ره در اسوا و صفاتش متجلّری شرده اسر

آننه عادتاً شرّ نامیده میش د آیینة بعضی اا اسوا خداوند اس

و

و آننه عادتاً خیر نامیده مریشر د

آیینة بعضی اسوا دیگر خداوند اس  ،الام میآید ره بگ ییم استعاذه بره حرق اا هرر چیرری تنارا
استعاذه به خداوند اا خداوند اس  ،یا استعاذه به بعضی اسوا اا بعضی اسوا دیگرر اسر  .و روی
هوین اصل «اع ذ باهلل من ا شیطان ر یم» را معنی میرند به اینیه پناه میبرم به اسم هادی خداونرد

حقيقت استعاذه از ديدگاه ابن عربي ،مالصدرا و امام خميني

استعاذه صرفاً اا شیطان پناه می برد یا اینیه ام ر دیگرری نیرر و ر د دارد رره انسران اا آن بایرد بره

(س)
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اا اسم مضل (اوراه رننده )خداوند .و به هوین ترتین «اع ذ ب
عربری  .)127 : 2 1946بنابراین ،حقیق

مستعاذٌمنه اسوا ا ای اس

من

» و مانند آن تفسیر ش

د (ابن

و در این عرا م خلرق م ر داتی

ره شرّ هستند آیینة آن اسوا هستند .حال این آیینهها ا ناا نند ،یا شیاطین ن و انآ هستند و یا
ق ای انسانی (اعم اا وهم ،خیال  ،غضن و شا ت و )...خ د ابرن عربری نیرر بره ایرن مسرأ ه اشراره
میرند .او می ا ید :خداوند شاهد اا شاهد و مشا د اا مشا د اس  .پآ عا م صر رت حرق و او
روح مدبر عا م اس  .پآ عا م انسان ربیر اس  .پآ اار به و ه اطالق و وعیّ
او به او پناه ببر( 1ابن عربی  .)111 : 1 1946چنانره رس ل ا لّه(ص) فرم د« :أعُ ذُ بِ

نظرر رررد اا
َ مِن

َ».

دیدگاه مالصدرا :اا نظر مالصردرا چر ن در عرا م امرر ا اری هریچ ا نره شررّی و ر د نردارد،
چیرهایی ره باید اا آناا پناه ببریم ،ذاتهایی اس

ره دارای شرور الام یا عارض در عا م خلق و

تقدیرند .ایناا یا اا اشیا مضرّ داخل در باطن انسانندا مانند ق ای مدرره و محرره ره رئیسش قر ه
وهویه اس

ره مطیع اغ ای شیطان و وس سههای باطلش اس  ،یا اا اشیا مضر خرار اا انسرانندا

خ اه انسان باشد مانند دشونان دینی یا دنی ی و خ اه حی ان باشد مانند وح ش و درنرداان مر ذی
اا قبیل مار و عقر و خ اه ایاه باشد مانند سمهای مال
مانند شوشیر ،تیر و چاق و غیر ایناا .این م

و ادویههرای مضرر ،خر اه وراد باشرد

دات هر چند دارای خیررات ایرادی هسرتند ،امرا در

بعضی اا اوقات دارای شرند ،برای هوین بر انسان وا ن اس

ره اا هوة اینارا پنراه ببررد (مالصردرا

 .)372 :1 1389مالصدرا برای تأیید نظرش دو د یل نقلی ذرر میرند :ییی اا آناا دعایی اسر

اا

پیامبر اررم(ص) ره ایشان در آن اا ویع شرور پناه ستهاند و د یل نقلی دیگرر را بره ایرن صر رت
سال شانزدهم/شماره شصت و پنج  /زمستان 1393

بیان میرند :آننه دال
خدا پناه ببرد ،این اس

می رند بر اینیه بر انسان وا ن اس

اا هوه شرور واقع در عا م خلق بره

ره خداوند در دو س ره مع ّذتین به استعاذه اا ویع آناا امر فرم ده اسر

و در این دو س ره خداوند به نح ا وال و تفصیل به رل این شرور اشاره میرند.
نیته مام در این ب ش این اس

ره اا نظر صدرا این شرور مراتبشان در شریّ

و هر چه شریّتش بیشتر باشد ،وا ن اس
ره شرور آخرت شدیدتر اس

متفاوت اسر

ره استعاذه اا آن نیر بیشتر باشد .این نیته نیر معل م اس

اا شرور عا م دنیا ،بلیه هیچ نسبتی بین این دو نر ع شررور نیسر ،

 .1فبه منه إن نظرت ب هٍ تع ذی ب هٍ را ارثر شارحین فصوص الحکم و ه اطالق ،وعی و وحدت تر وه ررردهانرد
(قیصری 735 :1375ا حسن ااده آملی 275 :1378ا امی 259 :1425ا خ ارامی 548 :1379ا با ی ااده حنفری :1422
.)146
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باید استعاذه به خداوند اا آننه در عا م آخرت ضرر میاند ،شدیدتر باشد اا اسرتعاذه بره خداونرد
برای آننه در عا م دنیا ضرر میاند .بررگترین ام ری ره به
اخروی ضرر می اند ،ام ر داخل در و د انسان اس
ایرا این ق ا اار به ریاض
محس

وق

هر نفآ آدمری بره حسرن نشراه

ره هوان ق ای حی انی مدرره و محررهاندا

دینی و آدا عقلی تأدین نش ند ،اا او یرا طراغ ت و نر د شریطان

میش ند ،ایرا این ق ا طبعاً بر افعال و اعوا ی هستند رره انسران را اا دار ررامر

قر دور مینواید و انسان به ناچار دع ت شیطان را ا اب
شریّ

مقاله

هوننان ره هیچ نسبتی بین خیرات عا م دنیا و آخرت نیس ا ایرا بقای آخرت نامتناهی اس  ،رذا

این ق ای نفسانی و حی انی اس

شریّ

و محرل

مریرنرد .خر د شریطان هرم رره مبردأ
ق اس  ،ذا باید استعاذه اا شریطان

آن مانند شریّ

ا شدیدترین استعاذهها باشد (مالصدرا . )373-377 : 1 1389

دیدگاه اماخ یمینی :اا نظر امام خوینی آننه باید اا آن به خداوند پناه برد ،تناا شیطان اسر ا
ایرا اا نظر ایشان تناا شیطان اس

ره به واسطة دامهای ا ناا ن ،انسان را اا وص ل بره مقصرد و

حص ل مقص د باا میدارد .در م رد اینیه حقیق
عدهای اا اهل معرف

اعتقاد دارند ره شیطان عبرارت اسر

حا ی ره اینا نه نیس ا ایرا نبة غیری
حقیق

ایرن شریطان چیسر  ،ایشران بیران مریدارد رره
اا ویرع عرا م اا ار

رره عبرارت اسر

اا یر

غیریر  ،در

صر رت م ه مرة عراری اا

و خا ی اا تحقق و واقعی  ،اا دامهای شیطان اس

ره انسران را بره آن سررارم مریرنرد.

ره دارای تجرد مثا ی و حقیقر

رره سرررردة تورام

خ د ابلیآ حقیقتی اس
ا یلّ اس ا و واهوهها

عقلیّة مجرّدة رلّیّه ،ره آدم اوّل اس  ،عقل

رئیّة ملییّه اا مظاهر و شئ ن ابلیآ اس  ،چناننه عق ل رئیّه اا شرئ ن

و مظاهر عقل رلّى اس  .خالصه ،آننه در این سل ک ا اى و سیر إ ى ا لّه مانع اا سیر ش د و خرار
طریق اردد ،آن ،شیطان یا مظاهر آن مىباشد ره اعوال آنارا نیرر عورل شریطان اسر  .و آننره اا
ع ا م غین و شا د و ع ارض حاصله برا نفآ و حاالت م تلفة آن حجرا رو
چه اا عا م دنیا باشدا چ ن فقر و غنا و صح

انران شر د،

و مرض و قدرت و عجر و علرم و ارل و آفرات و

غیر آن و چه اا ع ا م غین تجردی و مثا ی باشدا چ ن باش
عل م عقلیّة برهانیّه ره را ع به ت حید و تقدیآ حق اس

و انّم و علم متعلق به آن و حترى

توام آنارا اا دامهرا ابلریآ اسر

رره

انسان را اا حق و انآ و خل ت با او باا مىدارد و بره آنارا سررارم مرىرنرد .حترى سررارمى بره
مقامات معن

و وق ف به مدار روحانى ،ره ظاهرش وق ف در صراط انسانیّ

و باطنش وق ف

حقيقت استعاذه از ديدگاه ابن عربي ،مالصدرا و امام خميني

ابلیآهاس  .و هم [ابلیآ] ا یلّ اس  ،چنانیه حقیق

ابلیسریّه رلّیّره اسر

(س)
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در صراط حق اس  -ره سرِ روحانىِ انّمِ فراق و بعد اس
سر ،م ص ص به ی
شیطان اس

طائفة اندک اا اهل معرف

ره باید اا آن به ذات مقدس حق

و به ن

و اصرحا قلر

قا منتارى شر د ،و ایرن
اسر  -اا دامهرا برررگ

لّ شأنه پناه برد.

بنابراین اا نظر امام خوینی آننه ت را اا حق باا دارد و اا ورال ویرل محبر
محج

رلّ ال ره

رند شیطان ت س  ،چه در ص رت انسان باشد یا ن .و آننه به آن وسریله تر را اا ایرن

مقصد و مقص د باادارند دامها شیطانى اسر  ،چره اا سرنخ مقامرات و مردار باشرد یرا علر م و
رواالت یا حرف و صنایع یا عیش و راح

یرا غیرر اینارا .و اینارا عبرارت اا دنیرا

یا رنج و ذ ّ

مذم مه اس ا و به عبارت دیگر ،تعلّق قلن به غیر حق دنیا اوس

و آن مذم م و دام شیطان اس

و باید اا آن استعاذه ررد ( امام خوینی .)230-231 :1370

اا آننه اذش  ،معل م شد ره اا نظر ابن عربی ره قائل به وحدت و ر د اسر
توام عا م ل ه هرای اسروا ا اری اسر  ،حقیقر
مالصدرا هری

اسرتعاذه ،اسرتعاذه اا اسروا ا اری اسر  .اا نظرر

اا شرور عا م خ د دارای حقیقتی اس

می پردااد .اا دیدااه امام خوینی تناا ی
شرور دام های شیطان اس

چیر اس

و انسان اا شرّ هوه این شررور بره اسرتعاذه

ره مستعاذٌمنه اس

و آن شریطان اسر  .سرایر

بنابراین تناا اسرتعاذه بایرد اا شرر شریطان باشرد .هورانط ر رره مالحظره

میش د مالصدرا چنان ره شی ة وی بر آن اس

ره مبحثی عقلی را ذرر میرند و آن را مؤیرد بره

مباحث نقلی می رند اینجا نیر این شی ه را دنبال رررده اسر
«مستعاذٌ منه» به بحث پرداخته اس
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فلق آمده اس

و مریا یرد:

و اارر چره بره نحر «عقلری» پیرامر ن

اما آن را به دعایی اا پیامبر(ص) و استعاذاتی ره در س ره ناس و

«مؤید» ررده اس  .و نیر تلقی مالصدرا و امام خوینی پیرام ن ذررر اسرتعاذه رره اا

نظر مالصدرا ذرری عام و اا نظر امام خوینی ذرری خاص یعنی «اَعُ ذُ بِراهلل مِرنَ ا شَّریطانِ ا ررَّ یم»
اس

در بیان عقلی ر عرفانی آناا اا مستعاذٌمنه نیر تأثیراذاشته اسر ا مالصردرا مسرتعاذٌمنه را تورام

م

دات شرور عا م دنیا و آخرت و امام خوینی مستعاذٌمنه را تناا شیطان معرفی میرند .اما آننه

اا ظاهر آیات و روایات برمیآید و مالصدرا نیر به آناا استناد میرند این اس
م

دات شرور عا م دنیا و آخرت اس .

ره مستعاذٌمنه توام
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در این ررن اا استعاذه به این پرداخته میش د ره به چه چیری شایسته اس

پناه برده ش د .عباراتی

مقاله

.4مستعاذٌ به
ره در آیات و روایات در این امینه دیده میشر د ،م تلرف اسر ا اا ولره «اَعُر ذُ بِراهلل» و «اَعُر ذُ
بِیَلواتِ اهلل ا تامات» و «اَعُ ذُ بِرَّ ا فَلَقْ» و «اَعُ ذُ بِرَ ِ ا نّاسِ ،مَلِ

َ ا نّاسِ ،اِ َه ا نَّاسِ» و اَعُ ذُ بِ

َو

 . ...حال باید دید اا دیدااه این سه اندیشوند به چه چیری باید پناه برد.
دیدگاه ابن عربی :اا نظر ابن عربی استعاذة هر مستعیذ به پرورداارش اا شرّ شى ای ،این اسر
ره به اسم م ص ص به آن شی پناه ببردا به عن ان مثال ،امانی ره مریض به ربّش پناه میبررد ،در
واقع او به اسم شافی پناه می برد و امانی ره اهل به خراطر الرش اسرتعاذه مریرنرد ،در واقرع اا
الش به اسم علیم پناه میبرد (ابن عربی .)470: 2 1422
اا دیدااه ابن عربی استعاذة رسی ره اا مقام افعال ترقی ررده و به مقام صفات رسیده اسر ،
و بعد اا استعاذه به صفات ،استعاذه به ذات آغراا مریشر د و بررای

در ابتدا استعاذه به صفات اس

هوین خداوند س رة فلق را قبل اا س رة ناس آورده اس ا ایرا در س ره فلق ،آیه «قُرل أَعُر ذُ بِررَ ِّ
ا فَلَقْ» یعنی پناه میبرم به اسم هادی خداوند .پناه می بررم بره او برا اتصراف بره او و اتصرال بره روح
ا قدس در حضرت اسوائیه ،ایرا فلق هوان ن ر صبح و مقدم بر طل ع خ رشید اس ا یعنی ،به ر ّ
ن ر صبح تجلی صفات ره مقدم بر طل ع ن ر ذات اس  ،پناه میبرم و ر ّ ن ر صبح صفات هوران
اسم هادی اس  .بعد اا استعاذه به صفات ،فرد وارد استعاذه به ذات میش د ،هوننان ره در سر ره
با ویع صفات ،برای اینیه انسان هوان ر ن امعی اسر

«رَ ِّ ا نّاسِ» هوان ذات اس

رره هورة

مراتن و د را در بر دارد .بنابراین ،ربّش ره روا ش را بدان افاضه میرند ،هوان ذات بره اعتبرار
ره اا آن به اهلل تعبیر میش د .سپآ «مَلِ

ویع اسوائش بهحسن آغاا اس
برای «رَ ِّ ا نّاس» قرار داد ،ایرا مل
او ،ما

هوان رسی اس

اس  .سپآ «اِ َه ا نّاسِ» را به مَلِ

ایرا ا ه هوان معب د مطلق اس

ره ام رشان را به اعتبرار حرال فنائشران در

ِ ا نّاسِ» عطف ررد ،برای بیان حال بقائشان بعد اا فنراا

و آن هوان ذات با ویع صفاتش به اعتبار ناای

میبرند به نا مطلقش و در آن فانی میش ند پآ مل
به و د برای مقام عب دی

ِ ا نَّاسِ» را عطف بیان

اسر  .پرآ پنراه

ب دنش آشیار میشر د و سرپآ آن را

برمیارداند (ابن عربی .)470-472 :1422

حقيقت استعاذه از ديدگاه ابن عربي ،مالصدرا و امام خميني

ناس آمده اس  .استعاذه به ذات خ د نیر مراتن دارد :در ابتدا استعاذه به «رَ ِّ ا نّاسِ» واقع میش د.

(س)
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دیدگاه مالصدرا :هوانط ر ره افته شد ،استعاذات مترداول در روایرات «اَعُر ذُ بِراهلل» و «اَعُر ذُ
بِیلواتِ اهلل ا تَامّات» اس  .مالصدرا نیر در این ررن اا استعاذه به تبیین این میپردااد رره رلورات
اهلل ا تامّات چه هستند و چرا باید استعاذه به اهلل و رلوات اهلل ا تامّات باشد .وی در ارثرر آثرارش بره
ت ضیح رلوههای تام پرداخته اس  ،اا وله در

اسرار اآلیا

در م رد آناا میا ید :بین خداوند و

عا م ،روابط و واسطههای نر ری قررار دارد رره براالتر اا م ل قرات و پرایینترر اا خا قنرد و ماننرد
تابش های خ رشید ،حایلی بین ذات ن رانی و اشیای ن رانی شده به آن ن ر قررار دارنرد ،اا ایرن رو
رلوات اشاره دارد به اش اص ن ری ره ت سط آناا فیض و د به ا سام و سروانیات مریرسرد.
این وسایط ،ه یاتی و دی و حقایقی بسیط هستند ره اا مر اد سروی مجررد و اا عرا م امران و
میان برترند .اا آنجا ره هر مجرد روحانی و دش عین علم و ادراک اس  ،آناا نیر و دشران
عین علم و ادراک اس  .آناا عقلهای قدسی و ارواحی عا یاند ،و اا این ا
افته می ش د ره توام رواالت آنان با فعل اس

به آنارا تامّرات

و هیچ آمی تگی برا قر ه و اسرتعداد ندارنرد و نیرر

روا ی ره باید آن را انتظار رشند و حاالتی ره باید بعداً بهدس

آورند ،در آناا نیس  .اا آنارا بره

عا م امر تعبیر شده اس  ،چنان ره عا م ا سام و آننه را با ا سام اس عا م خلق ا یند .پآ توام
آننه در عا م ا سام اس

اا خداوند به واسطة آناا صادر میش د .ااهی اا آناا به «ق ل» خداوند

تعبیر می ش د و ااهی اا حیث اینیه به واسطة آناا حقایق اا انن خداوند اعالم میش د ،به آنارا
اا رائنات در وقرتش وا رن

«رلوات» افته میش د و اا حیث اینیه به واسطة آناا و د هر ی

میش د ،به آناا «امر ا ای» و «قضای حتوی ا ای» میا یند ،و اا آن ا

ره حیات م

دات به
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واسطة آنااس  ،به آناا «روح» افته میش د و آنارا در ذات ییریانرد و بره تعردد انر اع آثارشران
متعدد میش

ند (مالصدرا .)74-75 :1360

بنابراین اا نظر مال صدرا رلوات ا تامّات هوان عق ل هستند .او د یل بر این مطلن را چنین بیران
می رند :م

د یا ناقص اس

یا مستیفی و یا تام ویا ف ق توام .ناقص مانند ا سام و آننه حالّ در

ا سام اس  .مستیفی مانند نف س فلیی و نفر س انبیرا  ،مرادامی رره در ایرن عرا م هسرتند ،اا آن
ا

ره در روا شان به سببی خار اا مق ّم ذاتشران نیراا نردارد .ترام ماننرد عقر ل مفرارق ،اا آن

ا

و غرایتش اا آن ردا نوریشر د.

ره روال با ق ه ندارند و توامی

ف ق توام و غای

هر ردام هوراه آن اس

ا غایات هم خداوند اس  .اا آن ایی ره در «اع ذ بیلوات ا تامّرات» رلوره بره

تامّات متصف شده اس  ،فاویده میش د ره منظ ر هوان عق ل اس

(مالصدرا .)456-457 :1363
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ا ایاندره تواماً خیر و نیی یی اس
اس

و هرار شر و بدی در آن را ه ندارد .اما هر چه در عا م خلرق

مقاله

اا نظر مالصدرا استعاذه اا بدی ها به این د یل به رلوات اهلل واقع شده اس

ره آناا اا عا م امر

(اا ا سام و ع ارض الام ا سام و ع ارض مفارق ا سام) ،مول اا شرّ ،بدیهرا ،روریهرا و
(مالصدرا  .)74 :1360استعاذه به رلوات اهلل ،هوان استعاذه به خداوند و استعان

آفات اس

اا اوسر

و نه استعاذه به غیر او ،ایرا سوانیات حدوثشان تردریجی اسر  ،امرا ابرداعیات حدوثشران دفعری
اس  ،مانند حرف ره دفعتاً ایجاد می ش د و توامش مانند آغااش اس  ،ذا به ا

این مشابا ،

ابداعیات رلوه نامیده شده و به تامه م ص ف شدهاند و اا طرفی رالم امری خرار اا ذات مرتیلم
نیس  ،هرچند امیان دارد چیری غیر اا متیلم اعتبار ش د .رلوات اهلل هم هورین ط رنرد .اا حیرث
خداوندند .آناا اا وله عا م و ماس ی نیستند ،ایررا بره

اینیه رلوات اهللاند ،حجا های صودی

این اعتبار ناب دی ،امیان ،حدوث و تعدد بر آناا عارض نویش د .پآ استعاذه بره آنارا نیی سر ،
اما به اعتبار آثار م ت لف و ا رام و نف س متیثر و ص ر نر عی بررای انر اع سروانی رره اا آنارا
صادر میش د ،آناا ام ر متیثرند و به این اعتبار اا وله عا م و حادث و متغیر میباشرند .اسرتعاذه
به آناا امانی شایسته اس  ،ره اا این حیث باشد ره آناا رلوات اهلل و اوامرر اوینرد و اسرتعاذه بره
آناا اا این ا  ،استعاذه به خداوند اس  ،نه استعاذه به غیر او .اما اار استعاذه به آناا اا این حیث
باشد ره آناا م
اس

غیر ذ

دات

هری م

د به امیان فقری هستند ،استعان

اا غیر اس

و استعان

اا

(مالصدرا .)367 :1 1389

نظرش ت ه به غیراهلل باقی مانده اس  ،او هن ا خ دش را مریخ اهرد و منفعر
می رند و استعاذه به رلوات اهلل ا تامّات اا حیث این ره م

خر دش را قصرد

دات متغایر با ذات پرورداار هستند،

شایسته و مالئم اوس  .اما اار در بحر ت حیرد غ طره ور شرده باشرد و بگ نرهای باشرد رره غیرر اا
خداوند را در و د نبیند ،تناا به خردا پنراه مریبررد و مریا یرد «اَعُر ذُ بِراهلل وَ اعُر ذُ مِرن اهلل بِراهلل»
هوانط ر ره رس ل اررم(ص) اف «اَعُ ذُ بِ
غیر خداوند باقی اس

َ مِن

و مقام انبیا و او یا ا لّ اا این مقام اس  ،ذا این استعاذه و دعا و منا اتی

ره بر ابانشان اری شده اس  ،یا برای تعلیم ام
بشری

» .در این مقام هم ،در قلن بنده هن ا اشتغال به
ب ده اس

و یا هنگرام نرو شران احیانراً بره مقرام

و مباشرت با خلق (مادامی ره در این حیات دنیایی ب دند) ،واقع شده اس  ،ایرا مرتبة آناا

باالتر اس

اا این یه به منا ات و استعاذه به خداوند اا شدائد بپردااند ،ایرا رسی ره در این مرتبه

حقيقت استعاذه از ديدگاه ابن عربي ،مالصدرا و امام خميني

اا نظر مالصدرا تا امانی ره بنده هن ا به مقام خل ص بندای و مقام ر ر ع ترام نرسریده و در

(س)
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اس  ،طلن راحتی و دفع اذی
برای نفسش باتر اس

و در طلرن آننره

اا خ دش میرند ،پآ او هن ا اسیر ه ی اس

و یا به سبن خ ف یا به سبن امیدی ره اا او سلن شده اس  ،نشسته اس .

ایناا هوه اشتغال به غیر خداس  .امانی ره عبد اا این مقام ترقری رنرد و اا خر دش فرانی شر د و
هوننین اا فنای اا نفسش نیر فانی ش د ،پآ در اینجا اا مقام استعاذه ترقی میرنرد و مسرتغرق در
ن ر بسم اهلل میش د .هوانط ر ره رس ل اهلل(ص) در سج دش اف
مقام ترقی ررد و فرم د« :أنر

رورا اثنیر

مالصدرا سه استعاذهای ره بر ابان پیامبر

علری نفسر
اررم(ص)

«اع ذ ب

من

» .سپآ اا این

» (مالصردرا  )369 :1 1389در رای دیگرر

اری شده اس

را بیان رررده  ،اشراره مریرنرد

ره بعد اا اینیه پیامبر اررم(ص) مراحل ر ن را پیو د و سیرش ا ی اهلل توام شد ،شروع مریرنرد بره
سیر فی اهلل و در سج دش میفرماید« :اع ذ بعف ک من عقاب
من

أع ذ ب

و أعر ذ برضراک مرن سر ط

و

»  .او ی به ت حید افعا ی اشاره دارد و دومی به ت حیرد صرفاتی و سر می بره ت حیرد

ذاتی ( مالصدرا .)461 :1363

دیدگاه اماخ یمینی :اا نظر امام خوینی چ ن حقیق
یعنی استعاذه به سا
حقیق

استعاذه در سا

إ ی اهلل متحقرق اسر ،

در مراتن سرل ک اختصراص دارد ،بره حسرن مقامرات و مراترن سرا یان،

استعاذه ،مستعیذ ،مستعاذٌمنه و مستعاذٌبه تفاوت میرنرد .اا مبرادی سرل ک ترا حردود مقرام

قلن ،چنان ره در س رة ناس اشاره شده اس  ،سا
مقام رب بیّ

پرورداار اس  .این رب بیّ

به مقام رب بی

میت اند رب بیّر

پناه میبردا یعنی ،مسرتعاذٌبه،

فعلیره باشرد رره برا «اعر ذ بیلورات اهلل

ا تامّات» مطابق میباشد .در م رد اینیه رلوات ا تامّات چیس  ،وی اشاره میرند ره ع ا م و د
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و پانه هستی (چه غین و چه شا د) به مثابة رتا  ،آیات ،ررالم و رلورات هسرتندا یعنری ،دارای
با های مرتن و فص ل دااانهاند و نیر خاتوههایی ره رتا به آن پایان مییابد .هر سررآغاا
نیر برا خ د با هایى دارد و هر بابى دارا فص ى و هر فصلى دارا آیاتى اس  .هر آیرها را
رلواتى و هر رلوه ای را حروفى و هر حرفى را اُبُرر (صر رت فظرى) و بیّنراتى (صر رت براطنى)
اس  .فاتحه و سرآغاا رتا تی ینى ا اى ره خداوند متعال برا قردرت راملرهاش آن را نگاشرته و
توام رتا به و د وعى ا اى در آن و د ارد آمده و اا رثرت ،دور و اا اشتى و رردورت،
پا ده اس  ،اا اتى ،عبارت اس
اا ا

دیگر ،عبارت اس

اا عا م عق ل مجرده و روحانیان مالئ

اا خ د مشی

و تعیّن اول مشی  ،و

ره رلید غین و د اس  .مىدانریم رره میران ابتردا و

انتاا رتا س رهها ،آیهها ،با ها و فصلهایى قرار دارد .در نتیجره ،اارر و ر د مطلرق و رترا
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اا ع ا م رلیّه ،با و رئى اا اب ا و ا را آن و هرر یر

ع ا م رئیّه س رها و فصلى اا آن خ اهند ب د .هوننین ،هر مرتبها اا مراتن ی

اا
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تأ یف شده حضرت ا ه را ،ره به وسیله مراتن و مناا ش به نظم رشیده شده اس  ،هون ن رترا
عرا م یرا هرر

ر اا ا رای آن ،آیه و رلوها به شوار خ اهد آمد .اما اار سلسلة و د را رتا ها متعردد و
تأ یفات متیثّر فرض رنیم ،نااریر هر عا م رتا مستقلى خ اهد ب د ره به اعتبار مراترن ،انر اع و
افراد با ها ،آیهها و رلوههایى دارد .اما اار بین ایرن دو اعتبرار ورع رنریم ،و ر د مطلرق رترابى
خ اهد ب د ره دارا مجلّدات متعدد اس

و هر مجلّد دارا برا هرا  ،فصرلهرا  ،آیرات و عالئرم

روشنى اس  .این ره منظ ر اا تامّات ره به عن ان صف

برای رلوات آمده اسر  ،چیسر

 ،امرام

خوینی اشاره میرند ره توام ب دن هر چیر متناسن با خ د آن اس ا مثالً ،توام ب دن علرم بره ایرن
اس

ره حقایق را به ط ر تامّ رشف رند ،آنا نه ره دیگر ارل و حجرابى برا آن نیرامیرد .تورام
ره اا تارییى و ردورت پا ده باشد .به عبارت دیگر ،توامی

ب دن ن ر نیر به آن اس

خل ص آن اا چیرهایى اس

رره مقابرل و م را ف آن اسر

و صرراف

ی

شى

و خل صرش در شرئ ن و

ااتى ره به آن و رواالتش مرب ط مىش د .حال ،با این مالک ،منظ ر اا توام ب دن رلوه و رالم
وض حشان در دال

و عردم ا ورال و مشاباتشران [برا ررالم یرا رلوره دیگرر] و براالخره ،خرا ص

ب دنشان اا چیرهایى اس

ره اا نآ آناا نیستند .نتیجه آنیه رلوات م

د در این رتا ا ارى

برخى تامّ و برخى اتمّ ،و بعضى ناقص و بعضى انقصاند .ا بته ،سبن توام یا نراقص ب دنشران آیینره
ذاتش راملتر باشد ،دال تش بر عا م غین بیشتر اس  .در نتیجه ،عا مها عقر ل مجررده و نفر س
اسپابدیه ره اا ظلو

ماده دور و اا ردورت هی ال پاک و اا غبار تعیّن ماهی

تامّه ا ایاند .با این حال ،چ ن هر ی

مظار ی

صف

بررنارند ،رلورات

یا اسم ا اىاند ،ناقصاند .اما انسان رامل،

چ ن هستى (ر ن) امع و آیینة تام هوة اسوا و صفات ا اى اسر  ،ترامتررین رلورات ا ارى نیرر
هس ا بلیه انسان رامل هوان رتا ا اى اس

ره هوة رتن ا اى در آن وع اسر

(امرام خوینری

.)51-54 :1416

بنابراین اا منظر امام خوینی مصداق رلوات ا تامّرات خداونرد ،عقر ل مجررده و انسران رامرل
اس  ،ره سا
سا

اا ابتدای سل ک تا حدود مقام قلن اا شرّ شیطان به او پناه میبررد ،و چر ن سریر

به مقام قلن منتای ش د ،مقام سلطن

ا ایّه در قلن ظا ر میرنرد و در ایرن مقرام بره مقرام

حقيقت استعاذه از ديدگاه ابن عربي ،مالصدرا و امام خميني

ب دن آناا برا عا م غین ا اى و سرّ مین ن و رنر م فى اس  .هر چیر ره تجلى حرق در آیینرة

(س)
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مل

ا ناس اا شرّ تصرفات قلبیة ابلیآ و سلطن

باطنیه ائرانه او پناه میبرد چنانره در مقرام اول

اا شر تصرّفات صدریّة او پناه میبرد .و چ ن سا
مقام روح اا نف ة ا ایه اس

اا مقام قلن بگذرد و به مقام روح برسد ،چ ن

و اتصا ش به حق تعا ی اا اتصال شعاع خ رشرید بره خ رشرید بیشرتر

اس  ،و در این مقام مبادی حیرت و ذبه و ش ق شروع میش د ،در این مقام به ا ه ا ناس پناه مری
برد .و چ ن اا این مقام ترقی رند و ذات بدون آیینه شئ ن نصن ا عین او ش د و به عبارت دیگر به
مقام سرّ برسد« ،اع ذ ب

من

» مناسن او میش د .شاید این سؤال پیش بیایرد رره در اسرتعاذههرا

بیشترین چیری ره راربرد دارد ،استعاذه به نام شریف اهلل اس

و حال آنیه در هیچ ی

اا مقامات

ذرری اا آن به میان نیامد .امام خوینی به این پرسش مقدّر اینگ نه پاسخ میدهد ره ،استعاذه به اهلل
به د یل امعی  ،برا هوره مقامرات مناسرن اسر

و آن در حقیقر

استعاذهها مقیّدهاند بنابراین استعاذه به اسم اهلل در توام مقامات صر

اسرتعاذة مطلقره اسر

و دیگرر

رت مریپرذیرد (امرام خوینری:1370

.)232-233

حاصل این قسو  :مستعاذٌ به ،اا نظر ابن عربی هوان اسوا ا ای اس
سا

و با ت ره بره مرتبرة فررد

متفاوت می ش د :فردی ره در مرتبة صفات اس  ،به اسم هادی خداوند پناه میبرد و فردی

ره در مقام ذات اس  ،به «ر ا ناس»« ،ا ه ا ناس» و «مل
«مستعاذٌ به» را با ت ه به مسل

ا ناس» پناه میبررد،ابن عربری اارر چره

وحدت عرفانی خ یش ت ضیح میدهد و با این مبنا «مستعاذٌ به» را

اسوای ا ای معرفی میرند ،اما در اینیه در هر مرحله اا اسرتعاذه بایرد بره رردام اسرم براری تعرا ی
پناهنده شد را با ت ه به نقل ره در اینجا هوان س ره فلق و ناس اس  ،ت ضیح میدهد ذا در تبیین
سال شانزدهم/شماره شصت و پنج  /زمستان 1393

مستعاذٌبه نیر اا نقل استفاده ررده اس  .اا نظر مالصدرا مستعاذٌبه «رلورات اهلل» و «اهلل» اسر  .اارر
فرد به خل ص بندای و ر ع تام رسیده باشد و در دریای ت حیرد غ طره ور شر د ،اا اسرتعاذه بره
رلوات اهلل به استعاذه به اهلل انتقال پیدا میرند .اا نظرر امرام خوینری اسرتعاذة فررد در مرتبره ابتردای
سل ک به مقام رب بی  -اار رب بی

فعلیه باشد بارلوات اهلل منطبق میشر د-و بعرد اا ایرن مرتبره،

وارد استعاذه به خ د ذات باری تعا ی با قید های «مل

ا ناس» و «ا ه ا ناس» میش د .در این ب ش

نظر امام خوینی ضون داشتن تفاوت ،شبیه بره نظرر ابرن عربری اسر  .د یرل ایرن شرباه
«عرفانی -نقلی» به م ض ع اس

روییررد

با این ت ضیح ره هر دو اندیشوند در مقام تبیین مستعاذٌبه عالوه بر

روییرد عرفانی ،اا منابع نقلی واحد ،یعنی س رههای ناس و فلق باره بردهاند .مالصدرا نیرر در ایرن
ب ش اار چه در اصل رال م خ یش بحثی عقالنی ارائه داده اس

و رذا نظرر وی متفراوت برا ابرن
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عربی و امام خوینی اس  ،اما در ب شی اا رالم وی بحث او اندری صبغه عرفانی پیدا ررده اسر
و ذا اندک تأثیری اا ابن عربی در این عبارات مالصدرا مشا د اس .

.5مستعاذٌ الجله
در این ب ش به این مسأ ه پرداخته می ش د ره غای

استعاذه چیس ا یعنی ،ما با استعاذه در پی چه

چیری هستیم و یا به عبارت دیگر استعاذه برای چه چیری وضع شده اس  .در این م رد ابن عربری
س نی نگفته اس  ،ذا به طرح آرای دو دانشوند دیگر ارتفا میش د.
دیدگاه مالصدرا :اا نظر مالصدرا چ ن انسان ب ه نح ی آفریده شده اس

ره استعداد هر ا نه

روال و فضیلتی را دارد و هوننین استعداد مقابل هر رورال را نیرر دارد ،و اا طرفری مطلر
انسان و مقابل آناا نامتناهی اس  ،در نتیجه بر هر انسان وا ن اس
چیری ره وی را اا آن مطل

ره به خاطر هر مطل

هرای
اا آن

منع میرند ،خ اه و دی باشد و خ اه عدمی ،استعاذه رند.

مالصدرا در پاسخ به این سؤال ره این شرور مقابل خیرات ره انسان در برابر آناا با ق ه اسر
و باید برای رسن خیرات اا آناا به خدا پناه ببرد ،ردامند و آیا صرفاً رذایل اخالقی اس  ،یرا ایرن
ره شرور دیگری اا قبیل مرض ،فقر و  ...نیر میت اند باشد ،پاسخ میدهد ره شرور مقابل خیرات
یا اا اعتقادات حاصل در نف س می باشد و یرا اا برا اعورال صرادر اا قر ای نفر س و ابردان و یرا
انفعاالت وارد بر انسان اا خار .
ناهتناهیاند .توام آرا و مذاهن باطل فرقههای اوراه در عا م در این عقاید باطل قرار دارند .هفتراد
و دو تا اا این فرقه های باطل در اسالم و بقیه خرار اا آن هسرتند و « ...اَعُر ذُ بِراهلل» اسرتعاذه اا هرر
ردام اا اینااس .
قسم دومی ره متعلق به اعوال نفسی و بدنی اس  ،ب شی اا آناا چیرهایی اس

ره در آخرت

ضرر میاند و ب شی اا آناا در دنیا .آن ب شی ره در آخرت ایان وارد میرند ،عبرارت اسر

اا

آننه به حسن نص رتا  ،سن  ،ا واع و قیاس ،و نیر بره حسرن آننره اا ایرن اصر ل برا ا تاراد
استنباط میش د ،خداوند اا آناا نای ررده اس
ایان میاند ،عبارت اس

و ایناا قابل حصر نیسرتند .آن ب شری رره در دنیرا

اا توام دردها ،بیواری ها ،مشیالت و س تیها ره آناا نیر قابل شوارش

حقيقت استعاذه از ديدگاه ابن عربي ،مالصدرا و امام خميني

اما قسم اول ،ویع عقاید باطل را در برمیایرد .این عقاید نامتناهیاند .هوانط ر ره معل مات

(س)

40
پژوهشنامة متين

نیستند ،هوان ط ر ره در علم طن معل م شده اس
اا ی

اا اعضا بلیه هر رر ر چر

ره در هر ی

عض  ،ان اع دردها و بیواریها میت اند و د داشته باشد.
قسم س ما یعنی انفعاالتی ره اا خار بر انسان وارد میش ند ،عبارت اس

اا توام میروهراتی

ره به انسان می رسد اا س ختن و غرق شدن و فقر و قتل و  ،...رره قابرل شروارش نیسر
عاقلی وا ن اس

و برر هرر

ره اا این شرور پناهنده ش د و هرااه اراده رند ره بگ ید «اع ذ باهلل» توام این

اقسام اا ا ناس سه اانه و ان اعش و ان اع ان اعش را ره قابل شوارش نیسر  ،در خیرا ش حاضرر
رند .سپآ بداند ره قدرت توام م ل قات برای دفع این شرور رافی نیس  .در این امان بره علریم
قدیری ره قدرتش شرامل تورام مقردورات اسر

و علورش محریط بره آنارا اسر  ،پنراه مریبررد و

میا ید« :اع ذ باهلل من شر ما خلق و من شر ما علو
دیدگاه اماخ یمینی :اا نظر امام خوینی سا
بهدس
اس

در هر مقامی ره باشد ،غایتی دارد و این غای

آوردن روال و سعادت اس  ،و چ ن با سعادت و روراالت در هرر مقرامی شریطانی قررین
و دامی اا دامهای او مانع اا بهدس

بهدس

و ما

م أعلم» (مالصدرا .)377:1 1389

آوردن مطل

آوردن آن رواالت میش د ،سا

خ یش ،اا آن شیطان و دامهای او به خداوند پناه ببرد.

آننه برای انسان مستعیذ مطل

با ذات اس  ،اا سنخ رورال ،سرعادت و خیرر اسر

حسن مراتن و مقامات سا یان بسیار متفاوت اس  .سرا
اس  ،غای

ناچار میش د بررای
و آن بره

ترا در خانره نفرآ و حجرا طبیعر

سیرش حص ل رواالت نفسانیه و سعادات طبیعیه اس

و این در مبادی سل ک اسر .

چ ن اا خانه نفآ خار ش د و اا مقامرات روحانیّره و روراالت تجرّدیّره ذوقرى نور د ،مقصردش
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عا ىتر و مقص دش راملتر مىش د ،و به مقامات نفسانیّه پش

پا میاند ،و قبلة مقص دش حص ل

رواالت قلبیّه و سعادات باطنیّه میش د .چ ن اا این مقام نیر عب ر رند و بره سرر منررل سررّ روحرى
برسد ،مباد تجلّیات ا ایّه در باطن او بروا رند ،و سان باطنش در اول امر «وَ َاْ ُ وَ ْاِریَ ِ َ رهِ
ا لّه» ،و پآ اا آن «وَ ّاْ ُ وَ ْاِیَ ِاَسْوا ِ ا لّه أو لّه» و پآ اا آن «وَ ّاْ ُ وَ اِیَ َهُ» ش د .و شراید
«وَ َّاْ ُ وَ اِیَ ِلّذ فَطَرَ ا سَّو اتِ وَ االَرض» را ع به مقام اول باشد به مناسب
خالصه اینیه ،سا

در هر مقامى غای

فاطریّ

حقیقى او حص ل روال و سرعادت اسر

.

با رذّات .و

چ ن با سعادت و رواالت در هر مقامى شیطانى قرین و دامى اا دامها او مرانع اا حصر ل اسر ،
ناچار سا

اا آن شیطان و شرور و دامها او برا حص ل مقص د اصلى و منظ ر ذاترى بره حرق

تعا ی پناه برد .پآ ،در حقیق

غای

استعاذه برا سرا

 ،حصر ل آن رورال مترقّرن و سرعادت
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مطل به اس  .و غايةا غایات و منتاى ا طّلبات ،حق تعا ى لّ

عظوته اس  ،و در این مقام یرا پرآ

(امام خوینی .)233-234 :1370

بنابر آننه افته شد ،اا نظر مالصدرا و امام خوینی انسان مستعد رواالتی اس

و اا آننه مرانع

رسن این رواالت میش د ،پناه می برد .حال اا دیدااه مالصدرا این رواالت ،و شرروری رره در
مقابل اینهاس
معن ی اس

هر چیری می ت اند باشد ،و ی اا نظرر امرام خوینری ایرن روراالت هوران روراالت

ره انسان سا

در مسیر سیر ا ی اهلل به آن میرسد و آننه مانع رسن ایرن روراالت

اس  ،تناا هوان شیطان و دامهای آن اس
عبارات مشا د اس

این اس

ره غای

ره انسان باید اا آناا به خداوند پناه ببرد .آننه در ایرن
استعاذه ره در سان امرام خوینری بره شری ه عرفرانی تبیرین

شده ،د ر قا ن رلوات و عبارات مالصدرا بیان شده اس

ذا اا این ا

شبیه به مالصدرا اس .

جمعبندی و نتیجهگیری
آننه در این مقا ه م رد بررسی قرار ارف  ،ذرر استعاذه اا دیدااه سه اندیشوند و متفیر عرفان و
فلسفها ابن عربی ،مالصدرا و امام خوینی ب د .تتبع در آرا و نظرات این سه اندیشوند این نتیجره را
بدس

می دهد ره هر ردام با ت ه به مشر خ یش به تبیین این ذرر پرداختهاند:ابن عربی و امام

خوینی تفسیر عرفانی و مالصدرا تفسیری عقالنی اا آن ارائه دادهاند.
بندی در آثار ابن عربی مشا د نیس

و وی حتی اا این عناوین نیر استفاده نیررده اسر

تعوق در آثار وی میت ان مطا بی در م رد حقیق

و تنارا برا

استعاذه ،مستعیذ ،مسرتعاذٌبه و مسرتعاذٌمنه یافر .

تطبیق این عناوین بر مطا بی ره وی به نح پرارنده در آثار خ یش در مر رد اسرتعاذه ذررر رررده
اس  ،اا انن ن یسنده اس  .به اعم ن یسنده د یل این امر آن اس
مسأ ه را اا نقل ارفته بلیه در تبیین حقیق
در تبیین حقیق
اس

ره ابرن عربری نره تنارا اصرل

آن نیر نقل را اساس رار خ یش قرار داده اسر ا وی

استعاذه دعایی را ره اا رس ل اررم(ص) روای

شده ،اسراس ررار خر د قررار داده

و در ان اع استعاذه متأثر اا آن دعاس  .عالوه برر ایرن مسرتعاذٌمنه و مسرتعاذٌبه را در آثرار ابرن

عربی تناا در تفسیر س ره ناس و فلق میت ان یاف  .اا آنجا ره وی در امینة مسرتعاذٌال له در نقرل

حقيقت استعاذه از ديدگاه ابن عربي ،مالصدرا و امام خميني

استعاذه دارای چاار ررن مستعیذ ،مستعاذٌبه ،مستعاذٌمنه و مستعاذٌال له میباشد .این نح تقسیم
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مطلبی پیدا نیرده ،متعرض آن نیر نشده اس  .به عبارت دیگر ،استعاذه مستقیواً م رد نظر ابن عربی
نب ده اس

تا در قا ن مبحثی مستقل به ارران آن بپردااد.

اا نظر مالصدرا استعاذه مسأ های نقلی اس
آن اس

ره می ت اند م رد بحث عقلی قررار ایررد .وی برر

ره آننه در بحث اا استعاذه به مقاصد عقلی تعلق دارد ،برر پرنج رررن اسرت ار اسر

رره

عبارتند اا استعاذه ،مستعیذ ،مستعاذٌبه  ،مستعاذٌمنه و مستعاذٌال له .وی بر خالف ابن عربی ،این دسته
بندی را ترتین داده و در تفسیر قرآن اا هر ی
مالصدرا و ابن عربی اا ی

اا این ارران به نح مبس ط س ن افته اس .

س مسأ ة نقلی واحدی را م رد بحث قرار داده انرد ،امرا اا سر ی

دیگر ابن عربی به آن نگاه عرفانی ومالصدرا (با ت ه به بیان خ د وی) به آن روییرد عقلی داشرته
اس  .بنابراین هر ی

اا این دو اندیشوند دیدااهی مستقل اا دیگری ارائه دادهاند.

امام خوینی نیر هون ن مالصدرا به نح مبس ط به بحث پیرامر ن اسرتعاذه پرداختره اسر  .وی
مطا ن را هون ن مالصدرا دسته بندی ررده و تح

هوران عنراوین آورده اسر  ،رر اینیره وی

استعاذه را اصل قرار داده و آن را دارای چاار ررن دانسرته اسر  .مالصردرا «بحرث اا اسرتعاذه» را
دارای پنج ررن دانسته اس

و خ د استعاذه را نیر ر ارران قرار داده اس  .اما امام خوینی خر د

«استعاذه» را دارای چاار ررن میداند .بنابراین تفاوتی در این امینه بین دو نظر و د ندارد.
امام خوینی به این مسأ ة نقلی ،روییردی عرفانی داشته و آن را بره شری ة عرفرانی تبیرین رررده
اس  .نظرات ایشان ،در ب رشهرایی شربیه بره نظررات ابرن عربری( ب صر ص در بحرث مسرتعیذ و
مستعاذٌبه) و در ب شهایی شبیه بره نظررات مالصردرا (خص صراً در انت را عنراوین بررای اررران
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استعاذه  ،دسته بندی و در ت ضیح غای
مالصدرا بیان ررده اس ) اس
ی

استعاذه ره مفراهیم عرفرانی خر یش را در قا رن عبرارات

و ی با و د این دارای تفاوتهای ایادی اس

ره میت ان آن را

رأی مستقل در رنار رأی ابن عربی و مالصدرا دانس  .به اعم ن یسنده امام خوینی بره عنر ان

رسی ره آثار هر دو اندیشوند را اا نظر اذرانده چ ن آرای ابن عربی نظاممنردی آرای مالصردرا
را نداشته اس  ،آرای خ یش را ره با روییرد عرفانی اس  ،در قا ن و دسته بندی مالصردرا بیران
ررده اس  ،ذا آرای وی اا ا

محت ایی به آثار ابن عربی و اا ار

سراختاری و نظراممنردی

شبیه به آرای مالصدراس .
به ط ر رلی استعاذه اا وله مسائلی اس
اس  .و هر ی

ره نقل ،سبن طرح آن در آثار عرفا و فالسفه شرده

اا این سه اندیشوند آن را اا نقل ارفته و به تبیین عرفانی و فلسفی آن پرداختهاند.
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مالصدرا صرفاً مسأ ه را اا نقل ارفته و به تبیین عقالنی آن پرداختره اسر
خ یش اا نقل استفاده ررده اس

و اارر در ضرون تبیرین

مقاله

الام به ذرر اس

ره ابن عربی و امام خوینی در مقام تبیین استعاذه نیر اا نقل استفاده رردهانرد امرا
صرفاً به عن ان مؤید س نانش ب ده اس .

چنان ره مالحظه شرد ابرن عربری و امرام خوینری برا تبیینری رره اا اسرتعاذه ارائره دادنرد آن را
م ص ص سا

ا یاهلل معرفی رردند و امام خوینی نیر صررفاً اسرتعاذه را اا شریطان بیران رررد در

حا ی ره مالصدرا استعاذه را به نح عام مطرح ررد و مستعیذ را نفآ انسان رئی معرفی رررد نره
صرفاً سا

ا ی اهلل و مستعاذٌمنه را نیر رل شرور عا م دنیا و آخرت بیان ررد نه صرفاً شریطان .و اا

طرفی آننه اا ظاهرآیات و روایات برمیآید ،استعاذه به عن ان ی

امر عام برهررار رفتره اسر

نره

اینیه م ص ص اروهی خاص باشد و هوننین مستعاذٌمنه نیر به ط ر مطلق هر ن ع شری بیان شرده
اس

نه اینیه صرفاً ی

ن ع شر ،یعنی شیطان باشد .ذا این ط ر بره نظرر مریرسرد رره تبیینری رره

مالصدرا اا استعاذه و ارران آن ارائه داده اس  ،نسب
ارائه دادهاند به به آیات و روایات نردی

به تبیینی ره ابن عربی و امام خوینری اا آن

تر اس .
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