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با مشورت می توان به راه رشد
 و مطلوب رسید

پیامبر گرامی اسالم)ص( می فرماید: مشورت کننده ای نیست که به 
رشد )راه راست و مطلوب( هدایت نشود.)1( 

امام علی)ع( می فرماید: کســی که خودرأی و خودکامه باشد هالک 
می شود و مشورت کننده با دیگران در عقل آنان شریک می شود.)2(

همچنیــن آن حضــرت در احادیثی می فرماید: هیچ پشــتیبان و 
تکیه گاهی همچون مشــورت نیست.)3( مشــورت سرچشمه هدایت )4( 
است. مشورت اندیشه های صحیح دیگران را برایت به ارمغان می آورد و 

تو را هدایت می کند.)5(
امام سجاد)ع( در رساله حقوق درباره وظایف مشاور می فرماید: حق 
مشــورت خواه این است که اگر عقیده و نظری داری از او دریغ نداری و 
اگر درباره محور مشورت چیزی نمی دانی او را به دانایی راهنمایی کنی.)6(

___________________
1- مجمع البیان، ج 9، ص 51
2- نهج البالغه- حکمت 161

3- همان- حکمت 54

جایگاه و اهمیت مشورت
قال االمام الصادق)ع(: مثل المشورهًْ مع اهلها مثل التفکر فی 

خلق السموات واالرض و فنائهما
امام صادق)ع( فرمود: مثل مشــورت کردن با اهلش مانند تفکر در 

خلقت آسمان ها و زمین و از بین رفتن آنها می ماند.)1(
___________________

1- مصباح الشریعه، ص 152

آثار و فواید مشورت
پرسش:

مشــورت با دیگران چه آثار و فوایدی در حیات فردی و اجتماعی 
انسان دارد؟

پاسخ:
مشورت که از پشتوانه وحیانی و عقالنی برخوردار است، فواید زیادی دارد.
آثار و برکات فراوانی که از مشــورت کردن نصیب انسان می شود، هرگز از 
تفکر فردی و امکانات و منابع فراوان مادی به دســت نمی آید. اینک اهم آثار و 

فواید مشورت رابه شرح زیر بیان می کنیم:
1- کمک گرفتن از افکار دیگران

مشــورت به انسان کمک می کند تا افکار و اندیشــه های دیگران، به ویژه 
صاحب نظران و متخصصان را به یاری طلبد و با قرار دادن افکار و اندیشــه های 
آنان در کنار فکر و نظر خود، بر قدرت، وســعت و عمق اندیشــه و بینش خود 

بیفزاید و از درخشش افکار و اندیشه های دیگران بهره مند شود.
حضرت علی)ع( می فرماید:

»کسی که با خردمندان و عاقالن مشاوره کند به نور عقلها و خردها روشنی 
یابد.« )غررالحکم و دررالکلم، ص589(

»هر کس با دیگران مشورت نماید، از اندیشه های آنان بهره گرفته است.« 
)نهج البالغه- حکمت 161(

2- شناسایی خطاها
یکی دیگر از آثار مثبت مشــورت این است که مشورت کردن و استفاده از 
نقطه نظرهای دیگران به انسان کمک می کند تا خطاها و اشتباهات را بشناسد. 
امام علی)ع( فرمودند: »کسی که از نظرات و آراء گوناگون استقبال نماید، موارد 

خطا و اشتباه را می شناسد. )نهج البالغه، حکمت 173(
3- دستیابی به راهکار مناسب

مشورت باعث می شود تا تصمیم معقول و مناسبی اتخاذ شود و راه درستی 
انتخاب گردد. حضرت علی)ع( می فرماید:

»هر کس با صاحبان اندیشه و خرد مشورت نماید، به راه درست رهنمون 
می شود. )بحاراالنوار، ج75، ص105(
4- پیشگیری از پشیمانی

معموالً بعد از هر تصمیمی که بدون مشورت اتخاذ شود و جوانب و زوایای 
مختلف آن به خوبی سنجیده نشده باشد، پشیمانی و ندامت از اینکه چرا این 
تصمیم بدون ســنجش جوانب مختلف مسئله اتخاذ شده، طبیعی است. امیر 

مؤمنان حضرت علی)ع( این نکته را یادآور می شود و می فرماید:
»با افراد عاقل و صاحب خرد مشــورت کن تا از لغزش و پشــیمانی ایمن 

گردی.« )غررالحکم و دررالکلم، ص587(
و نیز فرمودند:

»رســول خدا)ص( مرا به یمن فرستاد، سفارشات الزم را کرد و فرمود: ای 
علی! کســی که استخاره کند ســرگردان نخواهد شد و کسی که مشورت کند 

پشیمان نمی شود. )بحاراالنوار، ج75، ص100(
5- مبارزه با تکبر و استبداد نظر

آنگاه که با غفلت از مشــورت، خوی استبداد و تکبر در جامعه تقویت شود 
و جامعه از پشــتوانه فکری و عملی مشاوران محروم گردد، رکودی مرگبار رخ 
می نماید و جامعه را از پیشــرفت و شــکوفایی بازمی دارد. این واقعیت در زبان 
پیامبر اکرم)ص( چنین جاری شــده اســت که فرمود: »آن گاه که فرمانروایان 
شما از بدانتان و ثروتمندان شما از تنگ چشمانتان باشند و مشورت و رایزنی 
از میانتان رخ بربندد، به زمین فرو رفتن شــما بهتر از زندگی در آن اســت.« 

)بحاراالنوار، ج74، ص139(
همچنین امام علی)ع( فرمودند: »کسی که به رأی خود استبداد بورزد هالک 

می گردد.« )نهج البالغه)ع(- حکمت 161(
»هیچ تنهایی ترســناک تر از خودپســندی و خودبینی و هیچ پشتیبانی 

مطمئن تر از مشورت نیست.« )نهج البالغه- حکمت113(
6- هدایتگری

نبی مکرم اسالم)ص( فرمودند:
»هــر کــه بخواهد کاری کنــد و درباره آن مشــورت کند خــدا او را به 

خردمندانه ترین کارها توفیق دهد.« )نهج الفصاحه، ص433، ح2962(
7- کامروایی

مشــاوره فرآیندی سودمند است که می تواند زمینه چیرگی بر مشکالت و 
رشد فکری و افزایش تشخیص و تصمیم گیری را فراهم کند. بنابراین، کامروایی 
و پویایی فرد و جامعه در گرو مشورت دهی و مشورت خواهی است. امام علی)ع( 

فرمودند:
»مشورت کننده کامیاب و رستگار خواهد شد. )غررالحکم و دررالکلم، ص585(
دســتاوردهای دیگر مشــورت عبارتند از: پیروی از روش ائمه معصومین، 
روشــن بینی و بصیرت، ازدیاد عقل )رشد اندیشه، قدرت تدبیر(، نوعی مشارکت 
فکری و تشویق به کار جمعی، قدرت تصمیم گیری واقع بینانه، احترام به افکار و 
آراء، موجب اطمینان نفس و راحتی، پی بردن بر قدرت فکری و میزان دلسوزی 
دیگران )شناسایی افراد شایسته از دیگران(، موجب شکوفایی استعدادها و رشد 
ذوق ها و در نتیجه موجب گشایش راه های نوین، افزایش میزان مطلوبیت و درجه 
مقبولیت )جلوگیری از بدگمانی و جلب نظر مردم(، موجب دوری از انتقادهای 
مغرضانه و انتقادهایی را که براشخاص خود محور و تک رو می باشد، تضمین تداوم 
کار در سایه مشورت، موجب افزایش آگاهی ها و معلومات دیگران.    ادامه دارد

4- همان- حکمت 211
5- غرر الحکم، ص 441

6- الخصال، ص 570

شهید صدر نابغه ای 
که هنوز ناشناخته است

شــهید صدر کتاب بی نظیــرش یعنی »اقتصادنــا« را در 
٢۵ ســالگی تألیف کرد؛  کتابی که به اذعان کارشناسان 
اقتصادی با گذشت ۶٠سال از تألیف آن ،همچنان در عرصه 

نظام سازی و ارائه نظریه اسالم در اقتصاد بی مانند است.

شهید سیدمحمدباقر صدر هنوز به ده سالگی نرسیده بود که سه 
کتاب نوشت؛ یکی در علم منطق، یکی درباره زندگی ائمه و دیگری 
درباره اعتقادات اسالمی به نام »العقیدهًْ االلهیهًْ في اإلسالم«. متاسفانه 
هیچ کدام از این کتاب ها به دست ما نرسیده اند، اما خود او در کتاب 
»فدک في  التاریخ« از کتاب »العقیدهًْ اإللهیهًْ« نام می برد و می نویسد: 
»حق آن است که همه مراتب علم و صورت های ادراک شده، مجرد 
هستند؛ اما مراتب تجرید آنها تفاوت دارد...ما این رویکرد را در کتابمان 
»العقیدهًْ االلهیهًْ فی االسالم« توضیح داده ایم«. »فدک في التاریخ« نیز 
که نمونه ای کم نظیر در روش بحث از مسائل اختالفی میان مذاهب 

است در سیزده سالگی شهید صدر به رشته تحریر درآمده است.
شــهید صدر هنوز به بلوغ نرســیده بود که به اجتهاد رسید و از 
جمعی از اســاتیدش تا پیش از چهارده سالگی اجازه اجتهاد گرفت. 
بعدها به برخی از شــاگردانش گفته بود که من هیچ گاه در دوران 
تکلیفم تقلید شــرعی نکردم. برای اولین بار در 19ســالگی نظرات 
اصولی اش را در کتاب »غایة الفکر« به چاپ رســاند. 24 ساله بود 
که تنها در ده ماه، برای مبارزه با شــیوع کمونیسم در جهان اسالم 
و ارائه جهان بینی اســالم در برابر مکاتب شــرقی و غربی، دست به 
نگارش »فلسفتنا« زد؛ کتابی که مورد استقبال شگفت علمای جهان 
اســالم واقع شد و هنوز هم از کتاب های کم نظیر در معرفی اندیشه 

اسالمی است.

شگفتی صاحب نظران نسبت به کتاب اقتصادنا
کتاب بی نظیرش یعنی »اقتصادنا« را در 25ســالگی تألیف کرد؛  
کتابی که به اذعان کارشناسان اقتصادی با گذشت 60سال از تألیف 
آن ،همچنان در عرصه نظام ســازی و ارائه نظریه اســالم در اقتصاد 
بی مانند اســت. این دو کتاب از همان زمان در سراسر جهان اسالم 
مورد استقبال قرار گرفت و همه نواندیشان مسلمان را با هر مذهبی 
به خود جذب کرد. در همان دوران عالمی ســنی مذهب چون شیخ 
محمد المبارک، با نقد کتاب های بزرگانی مانند سید قطب و ابواألعلی 
مودودی، در مدح اقتصادنا چنین می نویسد: »اقتصادنا، اثر اندیشمند 
و پژوهشگر اسالمی سید محمدباقر صدر، اولین و در نوع خود یگانه 
تالش علمی  است که برای استخراج نظریه اقتصادی اسالم از شریعت 
و از رهگذر بررســی و ارائه تفصیلی احکام دینی، انجام شده است. 
نویســنده در این اثر اصالت فقهی را بــا مفاهیم و اصطالحات علم 

اقتصاد، جمع کرده است...«.
شــهید صدر در کنــار تالش های علمی از جامعــه برکنار نبود 
و همزمــان به فعالیت های سیاســی نیز می پرداخــت. برای نمونه 
در23سالگی اش در کنار شخصیت هائی چون شهید سیدمهدی حکیم 
و عالمه عسکری، حزب الدعوة را تأسیس کرد و در همان  سال ها مبانی 

قانون اساسی در حکومت اسالمی را برای حزب به نگارش درآورد.
این مختصر، تنها چکیده ای از نشــانه هایی اســت که می تواند 
نشان دهنده نبوغ علمی و فکری شهید صدر در عرصه های مختلف 
باشــد. اما برای دریافتی کامل از این نبوغ باید به آثار شــهید صدر 
در ریاضیات، فلسفه، اصول، فقه، تفسیر، تاریخ و دیگر علوم مراجعه 

کرد. )1(
 شهید صدر 

در کالم رهبر معظم انقالب 
مرحــوم آقای صدر به معنای واقعــی کلمه یک نابغه بود. ما در 
زمینه  مسائل فکری و اسالمی و در زمینه  فقه و اصول و بقیه  چیزها 
آدم های پیشرفته زیاد داریم؛ منتها نابغه خیلی نادر است. ایشان جزو 
نادرهائی بود که حقیقتاً نابغه بود. ذهن و فکر ایشان فراتر از کارهائی 

که دیگران می کنند، حرکت می کرد...
در میان  چهره های  برجسته   حوزه های  علمیه  در دهه های  اخیر 
مرحوم  آیت اهلل  شهید سید محمدباقر صدر )قدس  اهلل  روحه( یکی  از 

ممتازترین  و شگفت  انگیزترین  آنهاست.
او بی شــک  یک  نابغه  و یک  ستاره  درخشان  بود. از جنبه  علمی، 
جامعیت  و تحقیق  و نوآوری  و شــجاعت  علمی  را یکجا دارا بود. در 
اصول، در فقه، در فلسفه  و در هر آنچه  با این  دانش ها ارتباط می یابد 

در زمره  بنیانگذاران  و صاحبان  مکتب  محسوب  می شد.
اســتعداد خارق العاده  و پشتکار کم نظیر او از وی  عالم  ذوالفنون  
و ژرف نگری  پدید آورده  بود که  دید نافذ و ذهن  جســتجوگرش  در 
آفاق  علوم  متداول  حوزه ها محصور نمانده  و هر آنچه  را که  برای  یک  
مرجع  بزرگ  دینی  در دنیای  متنوع  امروز ســزاوار اســت  به  حیطه  
تحقیق  و مطالعه  کشیده  بود و سخنی  نو و فکری  بکر و اثری  ماندگار 

در آن  می آفرید.
1-محمدباقر الصدر؛ السیرهًْ والمسیرهًْ في حقائق و وثائق.

منبع: پژوهشگاه تخصصی شهید صدر به نقل از حوزه نیوز

شخصی خدمت رسول مکرم اسالم)ص( از فقر و بی پولی شکایت 
کرد و عرض نمود: یا رسول اهلل بی چیزم، فقیرم. حضرت فرمودند: 
زُق« پیوســته با وضو و طهارت باش تا  »أدم الطهارهًْ یَدم علیَک الَرّ
روزی ات زیاد شــود. )مستدرک الوسائل، ج 3، ص 421( این یک 
قرارداد نیست بلکه معادله حقیقی است؛ یعنی عالم بگونه ای است 
که وقتی شما دائماً با وضو هستید طهارت ظاهری دارید که به دنبال 
خود طهارت باطنی دارد، اجزای عالم به سمت افزایش روزی شما 

سوق داده می شوند.
راه طهارت عبادت اســت. خداوند، نماز و روزه و ســائر احکام 
را برای تطهیر انســان قرار داده اســت. هم برای تطهیر ظاهری و 
هم برای تطهیر باطنی. کســی که نماز می خواند آلودگی ظاهری 
نخواهد داشــت. نه لباســش غصبی و نجس است و نه دستش و 
چشــمش کج و منحرف و آلوده. تمــام احکام این طورند. حضرت 
امام فرموده اند این حدیث که می گوید با مسواک ثواب نماز هفتاد 
برابر می شود، صرفاً برای سفید شدن دندان نیست بلکه این حکم 
 استحبابی، برای استکمال نفس است و تمام احکام جنبه مکّملّیت 

نفس دارد.
  کانال رسمی آیت اهلل سید حسن عاملی 
https://telegram.me/seyed_hasan_ameli

استعاذه، نیاز انسانی
استعاذه، از ریشه »َعْوذ« به معنای پناه بردن 
به غیر از هرگونه شــّر و بدی، درخواست کمک و 
چنگ زدن آمده است.)مفردات الفاظ قرآن کریم، 

لسان العرب، مصباح المنیر، ذیل واژه عوذ(
منظور از استعاذه در فرهنگ قرآن، پناه جوئی 
به خدا برای در امان ماندن از شرور مخلوقات الهی 
است؛ زیرا هر موجودی در دنیا دارای نواقصی است 
که این نواقص موجب زیان و ضرر به دیگری می 
شــود. در قرآن برای بیان این مفهوم از مشتّقات 
»عوذ« و نیز عبارت های »ال ملجأ من اهلّل إالّ إلیه« 
و »لن تجد من دونه ملتحًدا« و مانند آنها استفاده 

شده است.
از نظر قرآن، هر انســانی بایــد همواره خود 
را در پنــاه خدا قرار دهــد؛ زیرا دنیا و زندگی در 
آن، دارای شــرایط و مقتضیاتی اســت که نمی 
توان از شــرور دیگــران در امان ماند؛ بلکه حتی 
نفس انســانی دارای ویژگی هائی است که خود 
می تواند عامل شری برای انسان باشد؛ زیرا نفس 
دارای قوای چندگانه ای است که دو قوه جاذبه و 
دافعه که از آنها به عنوان شهوت و غضب یاد می 
شود، همواره برای کسب نهایت و تمامیت کمال 
خویش، رفتاری ظالمانه در پیش  گرفته و هرگز 
به موازین عدالت پایبند نیست؛ مگر آنکه با پایبند 
عقل، عقال و در بند شود و اجازه تحرکات بیش از 
نیاز و اندازه به شهوت و غضب داده نشود؛ خروج 
شهوت و غضب در جذب و دفع موجب می شود 
که شرور آن دامن گیر شخص شود. البته انسان به 
شهوت برای جذب هر آنچه نیاز زندگی است یا به 
غضب برای دفع هر دشمن، نیاز دارد؛ اما این دو 
قوه باید مدیریت شود تا تنها در چارچوب نیازهای 
عادالنه عمل و رفتار کرده و تعدی و تجاوز و ظلمی 
نداشته باشد. شهوت برای آسایش، و غضب برای 
آرامش و امنیت است و نباید به گونه ای باشد که 
شهوت و غضب، آرامش و امنیت را از میان بردارد.

به هر حال، به ســبب تهدیدهای بسیاری که 
هر لحظه انســان با آن مواجه است، باید پناهگاه 
مطمئنی پیدا کرده و به آن پناه برد؛ زیرا خطرات، 
از نظر کمیت، آنچنان زیاد و از نظر کیفیت آنچنان 
سهمگین اســت که اگر انسان در پناه امنی قرار 
نگیرد، ممکن است تباه شود و هرگز رنگ و بوی 

سعادت را نبیند و نچشد.
استعاذه باطل و استعاذه حق

چنانکه گفته شــد، انسان ها نیازمند پناهگاه 
امن و مطمئن هستند و پناهجوئی برای آنان یک 
ضرورت و نیاز حقیقی و واقعی است؛ اما به سبب 
آنکه احاطه علمی به امــور و چیزها ندارند، گاه 
امری را پناهگاه می بینند که پناهگاه نیســت؛ و 
گاه پناهگاه واقعی و حقیقی را پناهگاه نمی بینند 
و بدان پناه نمی برند و آســیب می بینند. در این 
میان برخی از دشمنان در قالب دوستان وارد شده 

و نشانی غلط می دهند.
اصوال انســان وقتی خطر واقعی و فعلی را در 
برابر خویش می بیند یا خطر احتمالی را در پیش 
رو می یابد، بر آن می شود تا برای دفع و رفع آن 
اقدام کند و خطر واقعی را بردارد و خطر احتمالی 
را پیش از آنکه تاثیر منفی بگذارد، دفع کند. دفع 
خطر احتمالی همانند رفع خطر واقعی ، رفتاری 
عقالنی است و هر انسانی خواسته و ناخواسته به 
آن اقدام می کنــد؛ زیرا این گونه اعمال همانند 
اعمال غریزی و طبیعی است و انسان برای حفظ 
بقای خود می جنگد؛ پــس برای جذب نیازهای 
بقایــی و دفع و رفع تهدیدات تالش می کند و از 
قوه شــهوت و غضب برای فراهم آوری آسایش و 

آرامش بهره می برد.
همین نیاز شــدید بــه پناهــگاه و ضرورت 
پناهجوئی از خطرات بسیاری که انسان را تهدید 
می کند، موجب شده تا دیگرانی از این مساله سوء 
استفاده کنند و نشانی غلط بدهند و یا انسان به 
اشتباه به اموری یا کسانی استعاذه بجوید که نه 
تنها پناهگاه نیســت، بلکه رفتن به درون خطر و 

تباهی است.
در جاهلیت پیش از اســالم و حتی امروز نیز 
کسانی هستند که به جای پناهجوئی به خدا، به 
دیگرانی همچون جنیان پناه می برند و به جای 
آنکه به امنیت و آرامش برسند، بر مشکالت شان 
افزوده شــده و تباهی را برای خود رقم می زنند. 
ـُه َکاَن ِرَجاٌل ِمَن اإْلِنِْس  َـّ خداوند می فرماید: َوأَن
یَُعوُذوَن بِِرَجاٍل ِمَن الِْجنِّ َفَزاُدوُهْم َرَهًقا ؛ و مردانی 
از آدمیان به مردانــی از جن پناه می  بردند و بر 

سرکشی آنها می  افزودند. )جن، آیه 6(
از نظر قرآن نه تنها پناهجوئی به جن موجب 
رهائی از خطر و مشکالت نمی شود، بلکه موجب 
دوری از آرامــش به ســبب افزایــش رفتارهای 
نادرســت و غلط و حتی گناه می شــود؛ زیرا در 
این آیه »رهقاً« به گناه نیز تفســیر شــده است. 

)مجمع البیان، ذیل آیه( 
پس از نظر قرآن، اســتعاذه به برخی از امور و 

افراد همچون جنیان نه تنها موجب رهائی از خطر 
و دفع و رفع آن نیست، بلکه خود موجب افزایش 
خطر و ســلب آرامش و آسایش از انسان خواهد 
شد؛ بنابراین، بر انسان است که پناهگاه واقعی را 

بشناسد و بدان پناه برد.
از نظــر قرآن بهترین و مطمئن ترین پناهگاه 
برای انسان، خود خدای تبارک و تعالی است که 
پناهگاهی حق است و آدمی باید بدان پناه برد و 
ایــن گونه خود را از هر خطر فعلی و احتمالی در 

امان نگه دارد.
خطرهای فعلی و احتمالی

 الزم اســت مهمترین خطرها و شروری که 
انســان با آن مواجه است شناخته شود تا بدانیم 
با چه خطرها و شــروری مواجه هستیم و به کجا 
و به چه اســم و صفتی از صفات الهی پناه ببریم 
تا در بهتریــن حالت در پناهگاه امن قرار گیریم 
و از شــرور، خود را در امان نگه داریم. مهمترین 
خطرها و شــروری که انســان با آن مواجه است 

عبارت است از:
1- غضب الهی: شــاید بدترین خطری که 
دامنگیر بشــر می شــود، غضب الهی اســت که 
موجب اضــالل کیفری و عقاب دنیوی و اخروی 
می شود. اصوال انسان در شرایط دنیا به گونه ای 
است که بسیار محتمل است که غضب خداوند را 
بر انگیزد و شّر آن دامنگیر او شود. انسان به دلیل 
آنکه گرفتار وسوسه و تسویل گری نفسانی است 
و قوای غضب و شهوت، زیاده خواهی و اسراف و 
ظلم و تعدی دارد، موجبات خشم الهی را فراهم 
می آورد. البته در این میان دشــمنان ســوگند 
خورده ای چون ابلیس و اولیای او هســتند که با 
تزیین  گری و وسوسه گری بر آن هستند تا انسان از 
دایره رحمت به دایره غضب الهی در آید. این گونه 
است که خطاها و اشتباهات درونی و خواسته های 
نفسانی از یک سو و وسوسه و تزیین گری ابلیس 
و شــیاطین جنی و انسی از سوی دیگر، انسان را 
به گناه می کشــاند و غضب الهی را موجب می 
شــود. در این شــرایط بهترین چیز آن است که 
انســان با استغفار و استعاذه، خودش را از غضب 
الهی در امان نگه دارد. در روایت است که انسان 
باید همواره بگوید: »انّی اَُعوُذ بَِک ِمْنَک؛ خدایا از 
خودت به خودت پناه می برم.« یعنی از غضب تو 
به رحمت و غفرانت پناه می برم؛ زیرا از نظر قرآن 
هیچ پناهگاهی امن تر از خود خدا نیست و اصوال 
هیچ چیزی نمی تواند پناهگاه برای انسان باشد؛ 
 ِ ِّي لَْن یُِجیَرنِي ِمَن اهللَّ از همین رو می فرماید: ُقْل إِن

أََحٌد َولَْن أَِجَد ِمْن ُدونِِه ُملَْتَحًدا ؛ بگو: هرگز کسی 
مرا در برابر خدا، پناه نمی  دهد و هرگز پناهگاهی 
غیــر از او نمی  یابم.)جن، آیــه 22( پس هر گاه 
خطا و اشتباه و گناهی مرتکب شده و یا احتمال 
آن را دادیم، به سرعت به پناهگاه دامن امن الهی 
پناه بریم و با توبه و استغفار و استعاذه، خود را در 
امنیت از غضب او قرار دهیم:  و بدانیم که خدا از 
هر مادری مهربان تر است و هر گاه خطا و گناهی 
کردیم از خشم و غضبش به دامن مهر و رحمت 
و مغفرتش پناه بریم تا این گونه در امان باشــیم. 
پس پناهجوئی به جنیان نه تنها مانع غضب الهی 
نیست و خطر را دفع نمی کند، بلکه غضب الهی 
را بیشــتر کرده و خطر را برای خود نزدیک تر و 

شدیدتر می کنیم. 
2- شرور نفسانی: از امور دیگری که انسان 
باید به خدا پناه برد، شرور نفسانی است که بارها 
به آن توجه داده شــده است؛ زیرا دشمن ترین 
دشمنان انسان خود نفس انسانی و زیاده خواهی 
و اســراف دو قوه غضب و شهوت است که حاضر 
نیســت تحت مدیریت عدالت محور عقل و قلب 
قرار گیرد. پیامبر)ص( می فرماید: اَعدی  َعُدِوَّک 
نَفُسَک الَّتی بَیَن َجنَبیک؛ دشمن ترین دشمنان، 
نفس خودت است که در میان توست )مجموعه 
ورام، انتشارات مکتبه فقیه، ج1، ص59.( از همین 
ِّي أَُعوُذ بَِک  رو در تعقیبات نماز آمده است: اَللَُّهمَّ إِن
ِمْن نَْفٍس الَ تَْشَبُع َو ِمْن َقلٍْب الَ یَْخَشُع َو ِمْن ِعلٍْم 

عُ   الَ یَْنَفُع َو ِمْن َصاَلةٍ الَ تُْرَفُع َو ِمْن ُدَعاءٍ الَ یُْســمَ
خدایا پناه به تو می  برم از نفسی که از دنیا سیری 
ندارد و از قلبی که خاشع نباشد و از علمی که نفع 
نبخشد و از نمازی که باال نرود و از دعائی که به 
اجابت نرسد.)مفاتیح الجنان؛ تعقیبات نماز عصر 

منقول از مصباح المتهجد( .
3- شرور شیطان: از امور دیگری که انسان 
باید از آن به خدا پناه برد، شــرور شــیاطین از 
جن و انس است که تحت فرمان شیطان بزرگ، 
ابلیس هستند. شیاطین جنی و انسی همواره در 
اطراف ما می گردند تا راه نفوذی بیابند. خداوند 
ْیَطاِن نَْزٌغ َفاْسَتِعْذ  ا یَْنَزَغنََّک ِمَن الشَّ می فرماید: َوإِمَّ
ُهْم َطائٌِف  َِّذیَن اتََّقْوا إَِذا َمسَّ َُّه َسِمیٌع َعلِیٌم إِنَّ ال ِ إِن بِاهللَّ
ُروا َفإَِذا ُهْم ُمْبِصُروَن ؛ و اگر از  ــْیَطاِن تََذکَّ ِمَن الشَّ
شیطان وسوســه  ای به تو رسد به خدا پناه ببر، 
زیرا که او شنوای داناســت؛ در حقیقت کسانی 

که تقواپیشــه هستند، چون وسوسه  ای از جانب 
شیطان به آنان رسد، خدا را به یاد آورند و بناگاه 
بینا و بصیر نســبت به آنان شوند و خود را حفظ 
کنند.)اعراف، آیات 200 و 201( بنابراین، انسان 
باید مواظب و مراقب این شــیاطین جنی باشد و 
به خدا پناه برد؛ زیرا آنان وسواس خناس هستند: 
ِمْن َشــرِّ الَْوْســَواِس الَْخنَّاِس الَِّذي یَُوْسِوُس فِي 
ُصُدوِر النَّاِس ِمَن الِْجنَِّة َوالنَّاِس؛ از شر وسوسه  گر 
نهانی؛ آن کس که در ســینه  های مردم وسوسه 
می کند، چه از جن و چه از انس.)ناس، آیات 4 تا 
6( پیامبر)ص( به مردم هشدار می دهد که باید 
مواظب و مراقب شیاطین باشند؛ آن حضرت )ص( 
می فرماید: هیچیک از شــما نیست، مگر اینکه 
براي او شیطاني است. به آن حضرت)ص( گفتند: 
براي شــما هم یا رسول اهلل)ص( شیطانی است؟ 
حضرت)ص( فرمود: و من هم شیطانی دارم؛ جز 
آنکه خداوند مرا کمک کرده است تا بر او مسلط 
شــوم. پس آن شیطان من تسلیم من شده است 
و اینــک او مرا جز به خیر و خوبی امر نمي کند.

)بحار االنوار، چاپ بیروت، ج67، ص40.( 
4- شرور مخلوقات: از نظر قرآن، آفریده های 
الهی به دو دسته اصلی: امر و خلق  تقسیم می شود: 
أاََل لَُه الَْخلُْق َواألْْمُر. )اعراف، آیه 54( آفریده های 
امری هرگز شــری ندارد، اما آفریده های خلقی 
به ســبب ظرفیت ها و استعدادهای متفاوت آن، 
دارای شروری هستند. البته باید توجه داشت که 
خداوند از چهار حالت: خیر مطلق، شّر مطلق، خیر 
اکثری و شّر اکثری؛ تنها خیر مطلق و خیر اکثری 
را خلق کرده است و هرگز شر مطلق و شر اکثر را 
نمی آفریند؛ بنابراین، باید توجه داشت که در هر 
مخلوقی شّری است که باید از آن به خدا پناه برد. 
خداوند می فرماید: ُقْل أَُعوُذ بَِربِّ الَْفلَِق ِمْن َشرِّ َما 
َخلََق؛ بگو پناه می برم به پروردگار شکافنده تاریکی 
و ایجاد کننده سپیده دم. از شر مخلوقات و آنچه 
آفریده است.)فلق، آیات 1 و 2( شرور مخلوقاتی 
که باید حتما از آنها به خدا پناه برد بسیار هستند 

که برخی از آنها در ادامه بیان می شود.
5- ظلمــت و تاریکــی فراگیر: خداوند 
می فرماید:  َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقَب ؛ و پناه می برم 

از شر تاریکی چون فراگیرد )فلق، آیه 3(؛ 
6- دمندگان افسونگر در گره ها: خداوند 
اثَاِت فِي الُْعَقِد ؛ و پناه  می فرماید: َوِمْن َشــرِّ النَّفَّ
می برم از شــر دمندگان افسون در گره  ها. )فلق، 

آیه4(؛ 
7- حسادت فعلی : حسادت فعلی غیر از 
حسادت قلبی است؛ یعنی حسادتی که به شکل 

عمل خودنمایی کند؛ چنانکه حسادت قابیل)مائده، 
آیات 27 تا 30( و حســادت برادران یوســف)ع( 
این گونه بود.)یوســف، آیات 8 تــا 18( خداوند 
می فرماید:  َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد ؛ و پناه می 
برم از شر هر حسود از جن و انس آنگاه که حسد 

ورزد. )فلق، آیه 5( 
8- وسوســه گران نهانی در سینه ها: 
این وسوســه گران همان شیاطین جنی و انسی 
هســتند که انسان ها را برده خود کرده و با نفوذ 
معنوی بر ذهن و قلب آنان، تصویری نادرست ارائه 
می دهند؛ چنانکه حضرت آدم)ع( را به جاودانگی 
فریب دادند. خداوند می فرماید: ِمْن َشرِّ الَْوْسَواِس 
الَْخنَّاِس الَِّذي یَُوْسِوُس فِي ُصُدورِ النَّاِس ِمَن الِْجنَِّة 
َوالنَّاِس؛ پناه می برم از شر وسوسه  گر نهانی ؛ آن 
کس که در سینه  های مردم وسوسه می  کند؛ چه 

از جن و چه از انس.)ناس، آیات 4 تا 6( 
9- نسبت های ناروا: انسان باید از نسبت های 
ناروای دیگران به خدا پناه برد: عذت بربّی وربّکم 
أن ترجمون؛ از سنگسار و بستن نسبت های ناروا 
به پروردگار خودم و خودتان پناه می برم.)دخان، 

آیه 20(
10- دوری از رفتار جاهالنه و بی خردانه: 
انســان ممکن است رفتارهایی را بر اساس جهل 
و نادانی و جهل ســفاهتی انجام دهد؛ لذا برای 
رهائی از این شرور باید به خدا پناه برد. خداوند 
می فرمایــد: ای نوح! او در حقیقت از کســان تو 
نیســت او عملی ناصالح است؛ پس چیزی را که 
بدان علم نداری، از مــن مخواه! من به تو اندرز  
می دهم که مبادا از نادانان باشی! گفت: پروردگارا 
من به تو پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که 
بــدان علم ندارم و اگر مرا نیامرزی و به من رحم 
نکنی از زیانکاران باشم.)هود، آیات 46 و 47( پس 
باید مواظب بود تا سخن و رفتاری نداشته باشیم 
که خاستگاه آن جهالت باشد. از این رو حضرت 
موســی)ع( به خدا پناه بــرده و می فرماید: َقاَل 
ِ أَْن أَُکوَن ِمَن الَْجاِهلِیَن؛ موســی گفت:  أَُعوُذ بِاهللَّ
بــه خدا پناه می برم از اینکه از جاهالن باشــم.

)بقره، آیه 67(
11- ستمگری: انسان باید مواظب باشد که 
مظلوم واقع نشــود در عین حال ستمگری هم 
نکند. خداوند می فرماید که الزم اســت انسان 
برای دور ماندن از ســتم، به خــدا پناه برد: َقاَل 
َّا  ِ أَْن نَْأُخَذ إاِلَّ َمْن َوَجْدنَا َمَتاَعَنا ِعْنَدُه إِن َمَعــاَذ اهللَّ
إًِذا لََظالُِمــوَن؛ گفت: پناه به خدا که جز آن کس 
را که کاالی خود را نزد وی یافته  ایم بازداشــت 
کنیم زیرا در آن صورت قطعا ســتمکار خواهیم 

بود. )یوسف، آیه 79( 
12- ارتکاب فحشــاء و انحراف جنسی: 
از مهمترین مشــکالت بشر شهوت بویژه شهوت 
جنسی است که باید خیلی مواظب باشد که فریب 
نخورد و بهتر از آن اینکه خود را در پناه خدا قرار 
دهد تا همواره زنگ خطر به صدا در آید و انسان 
از فجور دور شــود: و آن بانو که وی در خانه  اش 
بود و مراوده و آمد و شد داشت، خواست از او کام 
گیــرد و درها را پیاپی چفت کرد و گفت: بیا که 
از آن توام ! یوســف گفت: پناه بر خدا! به راستی 
که پروردگارم به من جای نیکو داده است. قطعا 
ستمکاران رســتگار نمی  شوند. )یوسف، آیه23( 
پس برای رهائی از انحراف جنسی  و حفظ عفت 

و حیا باید به خدا پناه برد.)یوســف، آیات 23 و 
24؛ مریم، آیه 18(

13- هنگام احساس خطر: هنگام احساس 
خطر بویژه خطر جنسی باید تنها به خدا پناه برد. 
پس هنگام حضور مرد و زنی نامحرم در خلوتگاه 
ِّي  تنها خدا است که بهترین پناهگاه است: َقالَْت إِن
ا ؛ مریم گفت:  ْحَمِن ِمْنَک إِْن ُکْنَت تَِقیًّ أَُعــوُذ بِالرَّ
اگر پرهیزکار هســتی، من از تو به خدای رحمان 

پناه می برم. )مریم، آیه 18(
14- متکّبر منکر قیامت: چنین افرادی به 
هیچ آئین و قانونی پایبند نیستند؛ زیرا وقتی قدرت 
و ثروت داشته باشند و از مواخذه قانون نترسند، 
هیــچ چیزی جلو دار آنان نیســت؛ زیرا ترس از 
قیامت و حســاب و کتاب آنجاست که بازدارنده 
انسان از اعمال ستمگرانه است؛ وقتی این امر وجود 
نداشته باشد و شخص، متکبر و مستکبر و فراقانون 
شــد، دیگر بسیار خطرناک است. از این رو، تنها 
ِّي  ِّي ُعْذُت بَِرب باید به خدا پناه برد: َوَقاَل ُموَسی إِن
ُِّکْم ِمْن ُکلِّ ُمَتَکبٍِّر اَل یُْؤِمُن بَِیْوِم الِْحَســاِب ؛ و  َوَرب
موسی گفت: من از هر متکبری که به روز حساب 
عقیده ندارد به پروردگار خود و پروردگار شما پناه 

برده  ام. )غافر، آیه 27(
ذکر استعاذه به خدا

انسان باید استعاذه عملی داشته باشد، ولی از 
مقدمات آن همین ذکر و گفتن زبانی اســت که 
کم کم به قلب راه می یابد و ذکر قلبی می شود. 
البتــه ذکر زبانی آثار  و تاثیراتی دارد که نباید از 
آن غافل شد. از این رو هم قول زبانی و هم قول 
اعتقادی بسیار مهم دانسته شده و خداوند بارها 
با تعبیر »قل« بر آن اســت تا هر دو نوع از قول 
یعنــی زبانی و اعتقادی و عملی در دســتور کار 

مردم قرار گیرد.
خداوند خود به تعلیم این رویه پرداخته است. 
در آیات قرآن چگونگی استعاذه از سوی خداوند 
به پیامبر)ص( تعلیم داده شــده است: و قل ّرّب 
أعوذ بک من همزت الّشیـاطین و أعوذ بک رّب 
أن یحضرون. )مؤمنون، آیات  97 و 98( همچنین 
فرموده اســت: قل أعوذ برّب الفلق. )فلق ، آیه 1( 

قل أعوذ برّب الّناس. )ناس ، آیه  1(
بــه نظر می رســد که برای رهائی از شــرور 
مخلوقــات از نظام تکوین گرفتــه تا جادوگران و 
ساحران که با گره زدن ، گره در کار مردم می افکنند 
تا شــر فعلی حسودان، باید به پروردگار فلق پناه 
برد؛ زیــرا خداوند پرده ظلمت اینها را می درد و 
انسان را از تاریکی این شرور در امان نگه می دارد 

و در روشنایی قرار می دهد. )فلق، آیات 1 تا 5(

استعاذه؛امنیتیابیازُشرور
وخطراتانسیوجنی

*بهرام صادق وند

انسان دارای دشمنان درون و برون بسیاری است که باید از آنها به خدا پناه ببرد  وبا استعاذه، 
در پناهگاه امن الهی از شــرور دشــمنان در امان ماند. استعاذه واقعی و حقیقی، تنها به ذکر 
سخنی چون»معاذاهلل« و »اعوذ باهلل« یا »اعوذ بالرحمن« نیست؛ زیرا با حلوا حلوا کردن دهان 
شیرین نمی شود و با لقلقه زبان پناهگاهی ساخته نمی شود، بلکه با اعمال است که انسان برای 
خود پناهگاهی امن بســازد؛ زیرا ایمان همان امنیت سازی است که با نیت پاک و عمل صالح 
انجام می گیرد. در قرآن به اشکال گوناگون درباره ضرورت پناهگاه سازی و پناه بردن از شرور 
مخلوقات سخن به میان آمده و حتی خداوند در قرآن خواسته برای قرائت و تالوت قرآن نیز 
در گام نخست پیش از بسم اهلل، برای خود پناهگاهی امن بسازیم تا از هر گونه، وسواس، الهام 
و ایحاء شیاطین در امان باشیم. این در حالی است که برخی ها از روی جهالت و ضاللت به جای 
پناهجوئی به خدا، به دشمن پناه می برند و از دشمن می خواهند آنان را در امان نگه دارد. در 
مطلب حاضر چیستی و فلسفه استعاذه و خطرات و شروری که انسان را تهدید می کند و او باید 

از آنها به خدا پناه ببرد تشریح شده است.

از نظر قرآن، هر انسانی باید همواره خود را در پناه خدا قرار دهد؛ زیرا دنیا و زندگی در آن، 
دارای شرایط و مقتضیاتی اســت که نمی توان از شرور دیگران در امان ماند؛ بلکه حتی 

نفس انسانی دارای ویژگی هائی است که خود می تواند عامل شری برای انسان باشد

 از نظر قرآن، استعاذه به برخی از امور 
و افــراد همچون جنیان نه تنها موجب 
رهائی از خطر و دفع و رفع آن نیست، 
بلکه خود موجب افزایش خطر و سلب 
آرامش و آسایش از انسان خواهد شد؛ 
بنابراین، بر انســان است که پناهگاه 

واقعی را بشناسد و بدان پناه برد.

طهارت 
راه افزایش روزی


