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شود شرحی است از معنای استعاذه با همان مفهوم پناه بردن که با آنچه در این کتاب خوانده می
تحلیلی قرآنی و روایی به صورت فرایندی قابل تحقق در انسان و جامعه در فصول کتاب 

که انسان را به  شود. استعاذه طلب و دعایی مضطرانه انسان از خداوند استتفصیل داده می
ای برای توان آن را مقدمهها مصون دارد و میهای حوادث و اختاللطور کامل از آسیب

 .عبودیت انسان دانست

های خداوند انسان را آفرید و او را در زمین به مأموریتی اعزام کرد که در آن مأموریت توان
هایش مسیر رجوع به خدا را نعمت و انواع سازی قوای درونیخود را بشناسد و با فعال

 آگاهانه و با بصیرت طی نماید.
هبوط که به معنای مستقر شدن موقتی در مکانی برای دستیابی به مقاصدی است، برای هر 

هایی که خداوند در هر کسی گذاشته رود تا او بر اساس توانانسانی اتفاق افتاده و انتظار می
دست یابد. بر همین اساس خداوند در سوره مبارکه  بخشاست به عاقبتی نیکو  و رضایت

 فرماید:    می 38و  37بقره پس از بیان ماجرای حضرت آدم و حوا علیهما السالم در آیات 
إِمَّا َیْأِتَینَُّکْم َفَفَتَلقَّی آَدُم ِمْن َربِِّه َکِلماٍت فَتاَب َعَلْیِه إِنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَّحیُم * ُقْلَنا اْهبُِطوا ِمْنها َجمیعًا 

 ِمنِّي ُهدًى َفمَنْ َتبِعَ ُهداَي َفال َخْوٌف َعَلیْهِمْ َو ال هُمْ َیْحَزُنوَن
سپس آدم از پروردگارش کلماتی دریافت داشت؛ )و با آنها توبه کرد.( و خداوند توبه او را 

یید! هر گاه همگی از آن، فرود آ»پذیر و مهربان است. گفتیم: خداوند توبه ، زیراپذیرفت
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هدایتی از طرف من براى شما آمد، کسانی که از آن پیروى کنند، نه ترسی بر آنهاست و نه 
 «غمگین شوند.

با سیری که خداوند در زندگی انسان پدیدار کرد انسان از دو نوع زندگی دنیوی و اخروی 
 نوعی زمینی و نوعی آسمانی. برخوردار گردیده؛

هبوط در واقع انسان موجودی آسمانی است که برای دوران بر اساس منطق به عبارت دیگر 
اش، های آسمانی، غیبی و ملکوتیمندیو برای افزایش بهره کنداندکی در زمین زندگی می

 .یابدمأموریتی موقت در زمین می
خورده، شد که به عنایت خداوند دشمنی قسمتر تر و جدیاین مأموریت آن موقعی حساس

 از جنس جنّ در تعقیب او قرار گرفت. مستکبر و متمرد 
این دشمن و دشمنی از آن رو اهمیت یافته است که انسان در اثر تضادهای ایجاد شده و 

های بسیار بیشتری را پیدا کرده است. بر اساس های متعدد، امکان بروز قدرت و توانتقابل
 یافتنش  یتهای وحی اگر چنین دشمنی نبود آمدن انسان در زمین و مأمورآموزه

گشت. آیات ابتدایی سوره مبارکه اعراف ضمن بیان داستان حضرت آدم و هبوط او، ناقص می
 24کند. از جمله این حقایق در آیات حقایقی که در این هبوط بر او نازل شده است را بیان می

 این سوره چنین آمده است:27 –
حیٍن * قاَل فیها َتْحَیْوَن َو  ْم ِفي اْلَأرْضِ ُمْسَتَقرٌّ َو مَتاٌع إِلیقاَل اْهبُِطوا َبعْضُُکْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َو لَُک
آَدَم َقْد َأْنَزلْنا َعَلْیکُْم ِلباسًا ُیواري َسْوآتِکُْم َو ریشًا َو ِلباُس  فیها َتُموُتوَن َو ِمْنها ُتْخَرُجوَن * یا َبني

آَدَم ال َیْفِتَننَّکُُم الشَّیْطاُن َکما َأْخَرَج  لَّهُْم َیذَّکَُّروَن * یا َبنيذِلَك َخْیٌر ذِلَك مِْن آیاِت اللَِّه َلَع التَّْقوى
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ُث ال َتَرْوَنُهْم َأَبَویْکُْم مَِن اْلَجنَِّة َیْنزُِع َعْنُهما ِلباَسُهما ِلُیرَِیُهما َسْوآِتهِما إِنَُّه َیراُکْم ُهَو َو َقبیُلُه ِمْن َحْی
 َن َأوِْلیاَء ِللَّذینَ ال ُیْؤِمُنونَ إِنَّا َجَعْلَنا الشَّیاطی

از مقام خویش( فرود آیید، در حالی که بعضی از شما نسبت به بعض دیگر، دشمن »)فرمود: 
خواهید بود! )شیطان دشمن شماست و شما دشمن او!( و براى شما در زمین، قرارگاه و وسیله 

میرید؛ شوید و در آن می[ زنده میندر آن ]زمی»فرمود: « گیرى تا زمان معینی خواهد بود.بهره
اى فرزندان آدم! لباسی براى شما فرستادیم که « و )در رستاخیز( از آن خارج خواهید شد.

پوشاند و مایه زینت شماست؛ اما لباس پرهیزگارى بهتر است! اینها )همه( از اندام شما را می
دم! شیطان شما را نفریبد، آنگونه هاى او( شوند! اى فرزندان آآیات خداست، تا متذّکر )نعمت

که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا عورتشان را 
بینید؛ بینند از جایی که شما آنها را نمیبه آنها نشان دهد! چه اینکه او و همکارانش شما را می

 آورند! یم که ایمان نمی)اما بدانید( ما شیاطین را اولیاى کسانی قرار داد
، بر اساس رویارو کردن قضاهای جاری در هستی که خداوند برای انسان اراده کردهحقایق و 

دهد و شرایط ها و قرار دادن او در اضطرا، او را در احواالت متعدد قرار میاو با تضادها و تنش
 کند.مختلفی را برای او مهیا می

هایی که خداوند برای رشد و کمالش قرار داده است مطلع تدر صورتی که انسان از این موقعی
ها به عنوان شّر به او ضرر رسانده و زندگی نشود و یا بدان توجه نداشته باشد همین موقعیت

 سازد.اش را مختل میاو و قواهای درونی
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د در این بین ابلیس و جنودش از شرایط اضطرار سوء استفاده کرده و از این اذنی که خداون
کند. به طور داده به اغوا، فریب و غفلت انسان مبادرت کرده و به عنوان دشمن او قد علم می

 شوند.آفرینی مبارزان واقعی از مبارزان غیر واقعی متمایز میطبیعی در این تنش
دستور به استعاذه که یکی از اوامر الهی در کالم وحی است ناظر به مراقبت ویژه انسان در برابر 

 فرماید:خداوند در آیات انتهایی سوره مبارکه اعراف می شیطان است. اغوای
  1َو إِمَّا َیْنزََغنَّكَ مَِن الشَّیْطانِ َنزٌْغ َفاْسَتِعذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ َسمیٌع َعلیٌم

 اى از شیطان به تو رسد، به خدا پناه بر که او شنونده و داناست! و هرگاه وسوسه
 :گویدر این آیه از سرّ  این دستور چنین سخن میعالمه طباطبایی در تفسی

وارد شدن و مداخله در امرى براى خرابکارى و فاسد « نزغ»گوید: راغب در مفردات می»
؛ بعد از آنکه شیطان میان مِْن َبْعِد َأْن َنزََغ الشَّیْطاُن َبْیِني َو َبیَْن إِْخَوِتي» کردن آن است و در آیه

 .به این معنا است« زد من و برادرانم را بهم
اند: به معناى تکان دادن و از جاى کندن و وادار کردن است، و غالبًا در و بعضی دیگر گفته

به معناى کمترین وسوسه او « نزغ شیطان»اند: رود، بعضی دیگر گفتهحال غضب بکار می
ناى دوم است، و لیکن همه این معانی نزدیك به همند، البته نسبت به آیه مورد بحث مع

داد تا از جاهلان اعراض کند مناسبت دارد، تر است، چون با آیه قبلی هم که دستور مینزدیك
اى است زیرا تماس گرفتن جاهلان با آدمی و مشاهده جهالت ایشان خودش یك نوع مداخله

از شیطان براى عصبانی کردن و آتش به جان کردن آدمی، آرى، برخورد زیاد با جاهل، آدمی 
 دهد.ه سوى جهالت و مثل او شدن سوق میرا ب
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شود که: اگر شیطان خواست مداخله نماید و با رفتار جاهلانه پس برگشت معناى آیه به این می
ایشان، تو را به غضب و انتقام وادار کند تو به خدا پناه بر که او شنوا و دانا است، با اینکه 

ست و لیکن مقصود، امت آن جناب است خطاب در آیه به رسول خدا صلی اهلل علیه و آله ا
 «چون خود آن حضرت معصوم است.

های شیطان آگاهانه ها خواسته است با تقوا و مراقبت از خود در برابر فریبخداوند از انسان
ها به حقایق و نورانیت دست پیدا کنند، بر این اساس عمل کنند تا در بستر حوادث و آسیب

 فرماید:خداوند در ادامه آیه فوق می
 وَنهُْم فيإِنَّ الَّذیَن اتََّقوْا إِذا َمسَّهُْم طاِئٌف مَِن الشَّیْطانِ َتَذکَُّروا َفإِذا هُْم ُمبِْصُروَن * َو إِْخواُنهُْم َیُمدُّ

إَِليَّ مِْن َربِّي  ُع ما ُیوحیالَغيِّ ثُمَّ ال ُیْقِصُروَن * َو إِذا َلْم َتْأِتهِْم بِآَیٍة قاُلوا َلْو ال اْجَتَبْیَتها ُقْل إِنَّما َأتَّبِ
  2هذا َبصاِئرُ مِْن َربِّکُمْ وَ ُهدىً َو َرْحَمٌة ِلَقْومٍ ُیْؤِمُنوَن

هاى شیطان شوند، به یاد )خدا و پاداش و کیفر او( پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه
ند. و )ناپرهیزگاران را( گردبینند و( ناگهان بینا میافتند؛ و )در پرتو یاد او، راه حق را میمی

ایستند! هنگامی که )در برند و باز نمیبرادرانشان )از شیاطین( پیوسته در گمراهی پیش می
چرا خودت )از پیش خود( آن »گویند: اى براى آنان نیاورى، مینزول وحی تاخیر افتد و( آیه

شود؛ این وسیله یکنم که بر من وحی ممن تنها از چیزى پیروى می»بگو: « را برنگزیدى؟!
 « آورند.بینایی از طرف پروردگارتان و مایه هدایت و رحمت است براى جمعیتی که ایمان می
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های طلب و دعای مضطرانه انسان از خداوند است که او را به طور کامل از آسیب ،استعاذه
ای دانست. مقدمهای برای عبودیت او توان آن را مقدمهها مصون دارد و میحوادث و اختالل

  اش همراه باشد تا به مقاصد عالی دست یابد.که باید در تمام مراحل زندگی
توان استعاذه را طلوع اثر شود. به همین دلیل میبا استعاذه، فلق عبودیت انسان آشکار می

 عبودیت دانست.
سوره با یکدیگر جواری دو سوره ناس و فلق و نیز ارتباط این دو تواند سّر هماین موضوع می

طلوع اثر »و « طلوع هر اثر»را برای ما فاش سازد. بدین ترتیب خداوند در این دو سوره از 
شود، ی که به واسطه آثار اشیا در زندگی انسان حادث می«شرور»و « هاآسیب»و « عبودیت

 خبر داده است.
روف به معوذتین است، این کتاب به موضوع استعاذه با تأکید بر  این دو سوره مبارکه که مع

اشاره دارد. اهمیت اطالع از این موضوع، به اهمیت عبودیت در زندگی انسان وابسته است و 
بر هر انسانی الزم است برای رهایی از شرور و استفاده بهینه از لحظات عمر از چگونگی 

 مندی بیشتر از آن مطلع شود.استعاذه و بهره
ای به درگاه ربوبی برای در امان بودن از شرور و ذهطرح این موضوع خود به عنوان استعا

 القائات شیطان است که امید است مورد استجابت خداوند منان قرار گیرد. 
و نیز کتاب « فلق، طلوع اثر»در پایان الزم است متذکر شویم که بهتر است این کتاب و کتاب 

گویی از تکرار مطالب مشترک زیادهبا هم خوانده شود، زیرا برای گریز از تطویل و « القای اثر»
 اجتناب شده است. 
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منظومه تعلیم و »و هم در « منظومه دعا»همچنین الزم است از محتوای این سه کتاب هم در 
 استفاده شود. « تزکیه

نظیر از امیر مؤمنان و سید ساجدین علیهما در کتاب حاضر دو دعای گرانقدر و به تحقیق بی
های وزین عربی آن از ترجمه دعا دلیل توجه دادن به متن و عبارتالسالم آمده است که به 

خودداری شده است. مطالعه این دو دعا برای تقویت استعاذه و ایمنی از شرور و امنیت یافتن 
 شود و در خواص یاد شده بسیار مجرب است. از انواع سحر  توصیه می

های عمومی و حکومتی نیز ستعاذهدعای امیرمؤمنان که به نام دعای خصله مشهور است در ا
هایی برای افراد در جامعه بسیار مؤثر است، زیرا با تشکیل حکومت دینی به طور طبیعی آسیب

گیرد. افرادی هایی از داخل و خارج بر علیه دین و دینداری شکل میشود و دشمنیپدیدار می
ها قرار دارند الزم است آسیبکه به نوعی با مسائل نظام سروکار دارند و خود در معرض انواع 

توان مضامین و مفاهیم این دعا و خود دعای یاد شده محافظی قوی در اختیار داشته باشند؛ می
 های حکومتی توصیه کرد.را به همگی آنان در رده

های روانی به ها و اختاللهمه بیماری« نظریه درمان»توان به عنوان همچنین متن حاضر را می
های روانشناسی پیشنهاد کرد. پاسخ سؤاالت متعددی که در دانشمندان رشته اندیشمندان و

 آید از این متن قابل فهم است. ها برای درمانگر پیش میها و آسیبزمینه درمان اختالل
در حسن ختام، بیان نورانی حضرت صدیقه کبری سالم اهلل علیها، در بخشی از دعای کامل، 

دهد و نورانیتی مضاعف را در پیش روی خود نصرت میکتاب را در رسیدن به مقاصد 
 کند. خواننده محترم حاصل می
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 ِفي ...َیا َبِدیَع السََّماَواِت َو اْلأَْرضِ اللَُّهمَّ إِنََّك َلْسَت بَِربٍّ اْسَتْحَدْثَناَك َو َلا َمَعَك إَِلٌه َفَیْشَرَکَك
 ُرُبوبِیَِّتكَ َو َلا َمَعَك إَِلٌه 

 ی َخْلِقَنا َأْنَت َربَُّنا َکَما َتُقولُ َو َفوْقَ َما َیُقوُل اْلقَاِئُلوَن أََعاَنَك َعَل
َسَأْلَت َأْسأَُلَك َأْن تَُصلَِّي َعَلی ُمَحمٍَّد َو آلِ ُمَحمٍَّد َو َأْن ُتعِْطَي ُمَحمَّدًا أَفَْضَل َما َسأََلَك َو أَفَْضَل َما 

 إِلَی َیْومِ اْلِقَیاَمِة  َلهُ َو أَفَْضلَ َما َأْنتَ َمسُْئوٌل َلُه
ْیِتي َو أُعِیُذ َأْهَل َبْیِت النَّبِيِّ ُمَحمٍَّد ص َو َنْفِسي َو ِدیِني َو َماِلي َو وُْلِدي َو َأْهِلي َو َقَراَباِتي َو َأْهَل َب

ِتي َو َخاصَِّتي َو مَْن َقلََّدِني ُکلَّ ِذي َرحٍِم ِلي َدَخَل ِفي اْلإِْسَلامِ َأْو َیْدُخُل إَِلی َیْومِ اْلِقَیاَمِة َو ُحزَاَن
یَعًة َو جِیرَاِني دَُعاًء َأْو َأْسَدى إَِليَّ َیدًا َأْو رَدَّ َعنِّي ِغیَبًة َأْو َقاَل ِفيَّ َخْیرًا َأوِ اتََّخْذُت ِعْنَدُه َیدًا َأْو َصِن

ِئِه التَّامَِّة اْلَعامَِّة الشَّاِمَلِة الَْکاِمَلِة الطَّاِهَرِة اْلَفاِضَلِة َو إِْخوَاِني مَِن اْلُمْؤِمِنیَن َو اْلُمْؤِمَناِت بِاللَِّه َو بَِأْسَما
 الَِّتي َلا ُیَجاوُِزهُنَّ َبرٌّ اْلُمبَاَرَکِة اْلُمَتَعاِلَیةِ الزَّاِکَیةِ الشَّرِیَفِة اْلَمنِیَعةِ الَْکرِیَمةِ اْلعَِظیَمِة اْلَمْخُزوَنِة اْلمَْکُنوَنِة

َو بُِأمِّ اْلِکَتاِب َو َخاِتَمِتِه َو َما َبْیَنُهَما ِمْن ُسوَرٍة َشرِیَفٍة َو آَیٍة ُمْحَکَمٍة َو ِشَفاٍء َو َرْحَمٍة َو َو َلا َفاجٌِر 
ابٍ  ِکَتُعوَذٍة َو َبَرَکٍة َو بِالتَّوْرَاِة َو اْلإِْنجِیلِ َو الزَُّبورِ َو اْلُفرَْقانِ َو ُصحُِف إِْبرَاِهیَم َو ُموَسی َو بُِکلِّ

 اللَُّه َو بُِکلِّ ُنوٍر َأْنزََلُه اللَُّه َو بُِکلِّ َرُسوٍل أَْرَسَلُه اللَُّه َو بُِکلِّ ُحجٍَّة أََقاَمَها اللَُّه َو بُِکلِّ ُبْرَهاٍن َأْظَهَرُه
 َأنَاَرهُ اللَّهُ وَ بُِکلِّ آَلاءِ اللَِّه َو عََظَمِته 

ُکلِّ ِذي َشرٍّ َو مِْن َشرِّ َما َأَخاُف َو َأْحذَُر َو مِْن َشرِّ َما َربِّي ِمْنُه َأْکَبُر َو  أُعِیُذ َنْفِسي َو َأْسَتعِیُذ مِْن َشرِّ
إِْبِلیَس َو مِْن َشرِّ َفَسَقِة اْلَعَرِب َو اْلَعجَمِ َو مِْن َشرِّ َفَسَقِة اْلجِنِّ َو اْلإِنْسِ َو الشََّیاِطینِ َو السََّلاِطینِ َو 

اِعِه َو َأْتَباِعِه َو مِْن َشرِّ َما ِفي النُّورِ َو الظُّْلَمِة َو مِْن َشرِّ َما َدهََم َأْو َهجََم َأْو أَلَمَّ َو مِنْ ُجُنوِدِه َو َأْشَی
ِتي بِهِ  َتْأَشرِّ ُکلِّ غَمٍّ َو هَمٍّ َو آَفٍة َو َنَدٍم َو َنازَِلٍة َو ُسقٍْم َو مِْن َشرِّ َما َیْحُدُث ِفي اللَّْیلِ َو النَّهَارِ َو
اْلبِحَارِ َو اْلأَْقدَاُر َو مِْن َشرِّ َما ِفي النَّارِ َو ِمْن َشرِّ َما ِفي اْلأَرْضِ َو اْلأَقَْطارِ َو اْلَفَلَواِت َو اْلِقفَارِ َو 
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ارِ َو اْلَأْشَرارِ َو ِمْن َشرِّ ما اْلَأْنهَارِ َو مِْن َشرِّ اْلُفسَّاقِ َو اْلُفجَّارِ َو الُْکهَّانِ َو السُّحَّارِ َو اْلُحسَّاِد َو الذُّعَّ
 مِنْ َیِلُج ِفي اْلأَرْضِ َو ما َیْخُرُج ِمْنها َو ما َیْنزُِل مَِن السَّماِء َو ما َیْعُرُج فِیها َو ِمْن َشرِّ ُکلِّ ِذي َشرٍّ َو

َفإِْن َتوَلَّوْا َفُقْل َحْسبَِي اللَُّه ال إِلَه إِلَّا  -ِصراٍط ُمْسَتِقیٍم آِخٌذ بِناِصَیِتها إِنَّ َربِّي َعلی َشرِّ ُکلِّ َدابٍَّة َربِّي
  ُهَو َعَلْیهِ َتَوکَّْلتُ وَ ُهَو َربُّ اْلَعْرشِ اْلَعِظیمِ

الدَّْینِ  َضَلعِ َو أَُعوُذ بَِك اللَّهُمَّ مَِن اْلهَمِّ َو اْلغَمِّ َو اْلَحَزنِ َو اْلَعْجزِ َو الَْکَسلِ َو اْلُجبْنِ َو اْلُبْخلِ َو مِْن
ا ُیْسَمُع وَ َو َغَلَبِة الرَِّجالِ َو مِْن َعَمٍل َلا َیْنَفُع َو مِْن َعیٍْن َلا َتْدَمُع َو مِْن َقْلٍب َلا َیْخَشُع َو مِْن دَُعاٍء َل

َلی ُخْسٍر َأْو َتَواُخذٍ مِْن نَِصیَحٍة َلا َتْنَجُع َو مِْن ِصَحاَبٍة َلا َترَْدُع َو ِمنِ اْجِتَماٍع َعَلی نُْکٍر َو َتوَدٍُّد َع
َطهَُّروَن وَ َعَلی ُخْبٍث َو ِممَّا اْسَتَعاَذ ِمْنُه َملَاِئَکُتَك اْلُمَقرَُّبوَن َو اْلَأْنبَِیاُء اْلُمْرَسُلوَن َو اْلأَِئمَُّة اْلُم

 لَِّي َعَلی ُمَحمٍَّد َو آلِ ُمَحمٍَّد َو َأْنالشَُّهدَاُء َو الصَّاِلُحوَن َو ِعَبادَُك اْلُمتَُّقوَن َو َأْسأَُلَك اللَّهُمَّ َأْن تَُص
ِه اْلَخْیرِ َما َسَأُلوا َو َأْن ُتعِیَذِني مِْن َشرِّ َما اْسَتَعاُذوا َو َأْسأَُلَك اللَّهُمَّ مَِن اْلَخْیرِ ُکلِِّه َعاجِِل ِمَن ُتعِْطَیِني

ِمْن َهَمزاِت الشَّیاِطینِ َو أَُعوُذ بَِك َربِّ َأْن   بَِك َیا َرِبَو آجِِلِه َما َعِلْمُت ِمْنُه َو َما لَْم أَْعَلْم َو أَُعوُذ
 ...َیحُْضُرون

 فاتحه، معناشناسی عوذ و استعاذه
 فصل اول: علم به انسان مورد رضایت خداوند 

 هاها و اختاللعلم به شرور یا آسیب فصل دوم:
 ریز از شرور فصل سوم: فرایند گ

 انذار و بالغ ،خاتمه
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