
                                                                                                                       :  2626ماره 

 1

 الرحمن الرحيم اهللابسم

 مقدمه
شد و در داللتش بر از چهار دليل كه بررسي شد حرمت استفاده نمي كيچيهاخبار الَسبَق را بررسي كرديم از 

 حرمت قاصر بود.

 دليل پنجم
ادله حرمت لعب و لهو و باطل هست در بعضي از روايات در بحث  اندشدهدليل پنجم كه در مكاسب هم متعرض 

كه مبحث قمار را  نيبعدازايا در ذيل بعضي از رواياتي كه خوانديم،  1»فَهُوَ َميْسِرٌ ذِكْرِ اللَّهِ كُلَّمَا أَلْهَى عَنْ«كه قمار آمده 
فرموده كه اگر روزي امور حق و باطل را تفكيك ها باطل است كه از باطل بايد اجتناب كرد و اند، آمده اينمطرح كرده

 جهت حرام است. نيازاپسدر باطل،  اندگفتهگيرد و در جواب كنند قمار در كجا قرار مي

ها و موضوعات با تفاوت اين بيان واردشدهي كه به بيانات مختلف در تحريم لعب يا عنوان لهو يا عنوان باطل اادله

شود. امور باطل است، يا لهو و لعب است و حرام مي هانياشود شامل بحث مسابقات بدون آالت و بدون رهان هم مي

 ي فرموده است.ااشارهشود اقامه كرد و مرحوم شيخ هم در مكاسب به اين دليل اين هم دليل پنجمي است كه مي

 مناقشه در دليل پنجم
 توان به دو مناقشه اشاره كرد؛ر مقام بررسي اين دليل هم ميد

و حتي لهو و لعب در همه موارد سباق بدون رهان و به غير آالت  خصوصبهمناقشه اول اينكه در صدق باطل  -1

لهو يا باطل  عرفاً و رهان  بردوباختترديد است، الاقل اين است كه مواردي از مسابقات بدون آالت و بدون 

هم نيست بلكه براي غرض  بردوباختو آالت قمار و  اندگذاشتهشود اينكه بين خودشان مسابقه يتلقي نم

ي را اقله، يا كتابي را مطالعه كنند يا براي سالمتشان كننديمي نوردكوه شانيسالمتعقاليي است مثالً براي 
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شود نه مالي از مي ردوبدلا نه پولي كند چون اينجكارها غرض عقاليي هم دارد و صدق باطل نمي نيادرنوردند، 

 نيست و غرض عقاليي هم دارد. كدامچيه هانيارود و آالت قمار و شطرنج و بيرون مي جهتيبكيسه كسي 

هيچ جا صدق نكند و لهو و لعب هم شايد حداقل در بعضي  ديشا وكند قطعاً در خيلي از موارد اين باطل صدق نمي

 -بود موردتوجهكه در ادله بيشتر -و آالت قمار  بردوباخت ديق دوهمه مواردي كه  گريدعبارتبهموارد صادق نباشد و 

حداقل در بعضي از موارد لهو و لعب هم صادق نيست. اگر  و ؛شودنيست، حتي اگر سرگرمي باشد باطل تلقي نمي

باطل نيست و جايي  مطلقاًاين مصاديق نگوييم كه كًال از مصداقيت باطل و لهو و لعب خارج است. بعيد نيست بگوييم 

در خيلي از موارد باطل  حداقلباطل نيست  مطلقاًدارد، لهو و لعب هم نيست. اگر هم نگوييم  عقالئيههم كه اغراض 

 نيست.

بتوانيم بگوييم باطل  مطلقاًشود آالت قماري در كار نيست. شايد نمي ردوبدلنيست و مالي  بردوباختپس جايي كه 

 در بعضي از موارد كه اغراض عقاليي واضح و روشني دارد قطعاً باطل و لهو و لعب نيست. الاقللعب نيست و لهو و 

نيست و  بردوباختيي كه براي سرگرمي هست و جاهاآيد حتي و لذا مفهوم باطل با لهو و لعب تفاوتي دارد به نظر مي

 طل است.آالت قمار هم نيست ممكن است لهو باشد، ولي شايد نشود گفت با

ي كه امسابقهشود، مثالً خيلي هم بخواهيم مماشات كنيم باطل و لهو و لعب برخي از اين موارد را حتماً شامل نمي

شود، جايي كه كار عقاليي است و اغراض عقاليي وجود دارد رهان و آالت در آنجا نيست مصداق لهو و لعب نمي

از موارد قطعاً باطل و لهو و لعب نيست اگر نگوييم كًال باطل و آالت قماري هم در كار نيست در برخي  بردوباخت

 نيست.

مطلق بر همه مواردي كه مسابقه بدون رهان  طوربهلهو و لعب و باطل  گانهسهاين نكته اول است كه صدق اين عناوين 

از مدعا  اخصكند و لذا دليل و بدون آالت است محل ترديد است بلكه در برخي از موارد روشن است كه صدق نمي

 شود.از مدعا مي اخصكند و دليل بعضي از موارد صدق نمي الاقلكند شود. اگر نگوييم كه باطل هيچ جا صدق نميمي

 ؟د بگوييم لهو و لعب همان باطل استشوسؤال: نمي

ظاهر بعضي از روايات اين است كه كل لهو و لعب را باطل  كاركرد هانياندارند بايد روي  باهمجواب: ارتباطي 

 نيست شايد هم دو اصطالح داشته باشد. طورنياكند بعضي هم تلقي مي
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از  نظرقطعام دارد. اصطالح خاص آن با گفتيم لهو و لعب دو اصطالح دارد يك اصطالح خاص و يك اصطالح ع

افعال به افعال جديه و افعال لهو و لعب تقسيم  نيااغراض اخروي است همين افعال دنيوي با نگاه عقاليي عادي، 

 جاي خود را دارد. همآني كه در لهو و لعب است كه تفاوت باشوند كه اغراض عقاليي دارد يا اغراض عقاليي ندارد، مي

از شرع و اهداف  نظرقطعلذا همه كارهايي كه در دنيا است با  و ؛شودجديه و اغراض لعبيه مي ،اغراض عقاليياين 

ها و افعالي كه به لحاظ ها و بازيشوند؛ لعب يا لهو در اينجا با معناي خاص است سرگرميالهي به دو قسم تقسيم مي

اهداف اصلي از  بامالحظهگيرد آنچه در اين دنيا انجام مي عرفي اغراض عقاليي ندارد اما اصطالح عامي دارد و كل

هاي الهي نباشد به لهو و لعب و امثال در راستاي عبادت و آرمان كهيهنگام هانياباشد، همه  »إال ليعبدون«زندگي كه 

به معناي اول، مشمول  كند كه افعال جديه و غير لهويهشود. در اين نگاه مفهوم لعب و لهو شمولي پيدا ميمبدل مي هانيا

 ديگويمكشد و شود. براي اينكه افق ديد را باالتر برده است و پاي اغراض اساسي زندگي را به ميان ميمعناي دوم مي

 شود.شود اگر متصل به آن هدف نشود لعب ميكنيد و هر فعلي كه براي هدفي انجام ميهر غرضي كه شما تعقيب مي

لهو لعبي كه در اين آيه شريفه و چندين آيه آمده است  )57/حديد(» الدُّنْيَا لَِعبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفَاخُرأَنَّمَا الْحَيَوةُ «
با تعابير » أَنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّْنيَا«كه گاهي لهو دارد گاهي لعب دارد و گاهي هر دو را دارد و در برخي جاها حصر هم دارد 

اغراض عبادي و اغراض  بامالحظه واست، با اصطالح دوم است يعني لهو و لعب بالمعني العام  مختلفي كه در قرآن آمده
 ديني است. اين دو معنايي است كه قبًال گفتيم.

 اقسام لعب
 :دو قسم لعب داريم به شكل ديگري تقرير كرد كه توانيمدو معناي عام و خاصي كه عرض كردم 

 لعبٍ علي االطالق -
 لعب نسبي -

 اين تقرير ديگري از اين دو معنا است. 

ها انجام يي كه بچههايبازلعب علي الطالق يعني اين كه اغراض اخروي را به ميان آوريم يا نياوريم اين لعب است مثل 

 دهند.مي
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كه ممكن است خود في حد  كند. لعب نسبي اين استلعب نسبي شمول پيدا مي رهيدا وقتآنو لعب نسبي داريم 

در قرآن دارد  آنكهشود و اين اختصاص به باالتري بسنجيم سرگرمي و بازي مي باهدفلعب نباشد ولي وقتي  نفسه

تواند شود يعني در همين دنيا هم كسي كه مثالً داراي استعداد يا داراي يك زمينه است و مينيست. معنا باز اعم مي

 گوييم مشغول بازي است.شده است، مي دوفروشيخريي مثالً زهايچمراحل بااليي را ببرد و سرگرم 

و  طباز اين بود كه خود را مشغول به  اجلگويد شأن ايشان خورد ميمرحوم مالصدرا به حال بوعلي سينا تأسف مي

 تأسفكند، او بايد شأن حكيم الهي داشته باشد و در حكمت الهي و علوم الهي فقط بايد كار كند و  گونهنياعلوم 

 علوم درچرا بوعلي خود را مشغول به طب و طبيعيات و مسائلي از اين قبيل كرد آن استعدادها بايد خورد به اينكه مي

نويسد و در طبيعيات كار گويند اين كه قانون مييعني اين نسبي است وقتي از مالصدرا بپرسند، مي ؛الهي مصروف شود

باالتر كه مقايسه كنند لعب  باكارتوانست انجام دهد را يعني ظرفيت او و چيزي كه مي ؛كند يك نوع بازي استمي

 شود.مي

بنابراين لهو و لعب با تفاوتي كه اين دو مفهوم دارد يك معناي علي  ؛كند نسبي استلهو و لعب كه اينجا صدق مي

ارد و لعب مطلق نيست ولي در قياس با يك االطالق دارد، يك لهو و لعب نسبي دارد كه هر كاري ولو اغراض عقاليي د

گويد كه در مقايسه با اهداف بلند، كل زندگي دنيا اگر آن هدف پرتويي شود. قرآن ميهدف باالتر يك نوع سرگرمي مي

 شود.لهو و لعب مي بر آن نيفكند

ه يك لحاظ و لهوٌ لهويٌّ با شود، ولي در معناي دوم كل عمٍل جديٌ بو لذا معناي اول مقابل بقيه اعمال لعب مطلق مي

گيرد در قياس اينجا انجام مي آنچهگويد همه در شرع مي و ؛كندپيدا مي مراتبسلسلهباالتر از او است  آنكهقياس به 

 دارديبازمشود از اين حيث لهو است كه اين را از آن باالتر مي گونهنيابلند، لهو و لعب است. در معناي نسبي  باهدف

اي اينكه در عمق كه نگاه كنيم يك غرض عقاليي جدي ندارد براي اينكه سعادت ابدي پيش روي او است لعب است بر

 و با اين گره نخورده است.

َأنَّمَا «گويد شود به چه معنا است آنجايي كه آيات قرآن ميبايد ببينيم لهو و لعبي كه در روايات يا آيات استفاده مي
قرينه داريم كه مقصود لهو و لعب نسبي است كه حتي شامل امور عقاليي با قياس به امور » وَ لَهْوٌالْحَيَوةُ الدُّنْيَا َلِعبٌ 

بي با سبع سنين و جاهايي كه بگويد التلعبوا يا دعِ الص طورنيهمشود ولي اگر جايي قرينه خاصي نباشد و باالتر هم مي
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ن در معناي مطلق و لعب آن است كه لعب علي االطالق گفت. ظهور ايي ميانهيقرلهو و لعب در كلمات شارع آمده و 

 نه آن شكل نسبي ظهور اوليه. است در مقابل امور جدي است

 سؤال: واقعاً لهو نيست تشبيه است؟

شود گفت نوعي بازي است ولي معناي اين شكلي مانعي ندارد، مي» أَنَّمَا الْحَيَوُة الدُّْنيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ«گوييد جواب: شما مي

شود. اين مجاز است يا حقيقت؟ ممكن است بگوييم مجاز است شود به لحاظ اينكه به نسبت مياستعمال در اين معنا مي

جا مقدر است گويد خود بازي است، خالف است كه بگوييم چيزي اينكند ميتشبيه يعني اينكه اين را تشبيه به بازي مي

يعني اصل عدم تعبير و عدم تشبيه است و لذا تشبيه » أَنَّمَا اْلحَيَوُة الدُّنْيَا«فرماييد: اصل عدم تقدير است اينكه شما مي

شود گفت كه اين حقيقت است است يا مجاز؟ اينجا با اصالة حقيقت نمي قتيحق نحوماند كه به شود فقط اين مينفي مي

جاري كرد و لذا اين معنا هست كه يا  »اصالة الحقيقه« شودينمولي كيفيت اراده معلوم نيست  چون معنا معلوم است

 مجاز است يا حقيقت، تشبيهي نيست. اصل عدم تطبيق است.

گويد بازي يا لهو و هاي كودكان است، يا واقعًا ميدهيد مثل بازيكند كه كارهايي كه شما انجام مياينجا تشبيه مي

 لعب است.

گويد، گويد واقعاً لهو و لعب است منتها اينكه لهو و لعب را ميض ما اين است كه اصل عدم تقدير ادات تشبيه ميعر

مفهوم لعب و لهو را به اين اطالق  واقعاً اينكه به نحو مجاز است يا حقيقت؟ يك داستان ديگر است يا  واقعاً هست،

اول باشد حتمًا بايد معناي نسبي باشد مسئله به اين شكل درست  شود با معنايكند، اطالق لهو و لعب بر اين نميمي

ي ريگهدفلهو و لعب به شمار آمده است با يك  عنوانبهدر اين دنيا  آنچهشود. البته اين نكته را هم هست كه تمام مي

ره و شاكله فعل را آن هدف، چه انگيزه درواقعشود، وصل به آن هدف قربي شد همان جد مي كهيوقتكند تفاوت پيدا مي

 در مسائل دارد. هانيانقشي است كه نيت و  خاطر بهكند. اين هم عوض مي

گويد چيز لهو يا لعبي است كارهاي معنايي كه عرف علي االطالق مي كهنيايقين داريم كه معناي مطلق نيست براي 

است.  كاررفتهبهداريم و به معناي نسبي زندگي لهو و لعب است و لذا چون قطع  شئون همهمعيني است به معناي مطلق 

 ».أما علي نحو المجاز او علي نحوالحقيقة«
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است. البته تعيين اينكه حقيقت است  آن ريتقرمقدر باشد كه اصل عدم  هانيااگر اصل تشبيه باشد بايد ادات تشبيه و 

 ازجملهي كه چند بار عرض كرديم، اصول لفظي است. انكتهشود چون براي همان اينجا نمي اصالة الحقيقةيا مجاز با 

براي تعيين مراد است نه تعيين كيفيت اراده كه مرحوم آخوند در كفايه داشت. اگر جايي گفت اسد و  اصالة الحقيقة

نيم دااما اگر مي ؛گويد به معناي شير استمي اصالة الحقيقهدانيم به معناي شير است يا به معناي رجل شجاع است، نمي

جريان ندارد  اصالة الحقيقةاستعمال آن به نحو حقيقت است يا مجاز، اينجا  ميدانينممنتها  استاسد معناي رجل شجاع 

دانيم اين است يا آن حقيقت مقصود است يي كه مقصود را نميدرجابا اصول لفظيه براي تعيين مراد است  اصالة الحقيقة

 اصالة الحقيقةدانيم. اينجا ديگر دانيم منتها كيفيت را نميمقصود و مراد را مينه براي تعيين كيفيت اراده، درجايي كه 

از اصطالح  نظرقطعشاهد آن اين است كه با  و ؛شود ولي معنا، معناي جديدي است كه با آن متفاوت استجاري نمي

يعني كار خيلي جدي است. رود گاهي به معناي نسبي به كار مي هانياقرآني در خود عرف هم كلمه بازي و لهو و 

دارد ولي او اولي و اهم را  وجود يترمهمد، كار كنيمطرف خود را به چيزهايي سرگرم كرده است يا بازي  نديگويم

 ترك كرده است و مشغول به ادني شده است خود را سرگرم چيزي كرده است كه ارزشي ندارد.

: گفتيم  كند، ممكن است كسي بگويد اين مسابقه به غير ها را منع ميلعب و اينگويد باطل، يا لهو و ي كه مياادلهاوالً

گيرد در اين ترديد كرديم كه اين عناوين بر همه موارد مسابقه به غيرآالت و رهان بشود. اگر نگوييم رهان و آالت را مي

مقصود  و ؛طل و لهو و لعب نيستالاقل برخي از موارد اين داخل عناوين با -كنيمكه آن را ادعا نمي-گيرد جايي را نمي

 از مدعا است. اخصكه دليل  اوالً معناي مطلق است و معناي نسبي نيست. هذا  طبعاًاز لهو و لعب اينجا 

  : شايد  الجملهيف-مطلق داللت كرده است اگر دليل تامي باشد  طوربهي كه بر حرمت باطل يا لهو يا لعب اادلهثانياً

 احتماالً ها اطالق ندارد و اطالق آن قطعاً مراد نيست بعضي از ادله داريم كه بايد بگوييم همه آن -برخي از آن تام باشد

كند، ولي از خارج ما اطمينان داريم كه اطالق مراد كه از مطلق لهو و لعب و باطل نهي مي باشدظهور در اين داشته 

ن عالم مطلق لهو و لعب و باطل به معناي اين شكلي حرام نيست و هيچ احدي در اينيست، براي اينكه يقين داريم كه 

شود از آن تخليه و مجزا كرد. ي را نميوزندگيك تفنن و اموري از اين قبيل خالي نيست.  بدون بازي يا سرگرمي تفريح

مسك كنيم. چون يقين داريم كه مطلق به اسناد اين ادله ت ميتوانينمچون يقين داريم كه شارع استفاده اطالق ندارد پس 

دهيم كه با اين علم خارجي كه قرينه  انجاملهو و لعب مورد نهي تحريمي قرار نگرفته است. يكي از اين دو كار را بايد 
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تواند حرام باشد. اصالً اين خالف واقعيت جاري لعب نمي پس لُبيه خارجيه است يقين داريم كه بازي مطلق است،

خواست سيره متشرعه است در خود زمان معصوم هم اصحاب سرگرمي داشتند و چنين چيزي اگر ميزندگي و خالف 

 شد كه ديگر آشكار بودگفته مي چنانآنشد. اگر بود، نمي گونهنيامنع شود يك عسر و حرج عجيبي است كه با معناي 

اينكه  برفرضاين ادله  وقتآنمراد نيست. شود كه اين مطلق نيست معلوم مي طورنيادانستند حال اينكه و همه هم مي

 لعب ورا حمل بر تنزيه كنيم بگوييم نهي از مطلق لهو  هانيابايد چه كنيم؟ يا بايد  هانياظهور در حرمت داشته باشد با 

كنيم  توانيم به اطالق تمسككند يا اينكه ظهور و تحريم آن را بگيريم و ديگر نميتنزيهي است و فقط كراهت را بيان مي

 اطالق ساقط است.گفتيم اگر يقين داريم كه اطالق مراد نيست. البته اينجا از مواردي است كه سابق مي

شود به اطالق تمسك كرد يا نه؟ داراي اختالف بود. در موارد مشكوك بعيد است به خاطر آن در موارد مشكوك مي

هايي كه بين دو طرف رايج بوده شود تمسك كرد. اين نوع مسابقهنمي نجايا درجريان به اطالق تمسك كرد. حداقل 

بحث خواهيم كرد. گرچه روح  ترمفصلاست كه اين دليل هم تام نيست. البته ادله لهو و لعب و باطل را  جهتنيازااست 

ندارد، بخشي هم براي حرمت لهو و لعب استدالل به آن شده است دو قسم است؛ بخشي داللت  آنچهكالم اين است كه 

لذا قاعده كلي كه بگوييم مطلق لهو و لعب حرام است و  و ؛دانيم كه اطالقش مراد نيستداللت دارد. ولي از خارج مي

آن داللت  يلفظي هم كه ظاهر بخشكبخشي كه داللت ندارد؛ ي شوديمآن به دو بخش تقسيم  ادلهقطعاً وجود ندارد. 

 شود.انعقاد اطالق در آن مياز  دارد. اين قرينه خارجي مانع

 گانهبندي ادله پنججمع
تام نبود و داللت بر  كدامچيهبود  شدهاقامهآالت و بدون رهان  رازيغبهبنابراين پنج دليلي كه براي حرمت مسابقه 

داشته  ديگري شواهدممكن است ما اصالة االباحه حرمت نداشت و لذا اثرات ربا است. در طرف قائلين به جواز قبل از 

شد دليلي اقامه كرد يكي همين سيره عقاليي و سيره سيره، پنج دليل حرمت كنار رفت. در طرف جواز، مي ازجملهباشيم 

 شود.منتها از دليل دوم اطالق حرمتي استفاده نمي -است اخصگفتيم دليل -متشرعه است.

 رود.مناقشه دوم همين بود كه عرض كردم. اين پنج دليل كنار مي
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در شباهت  آنكه بر بنااست  اباحهتمام نشد جاي برائت و  ميتحر بررف مقابل جواز عالوه بر اينكه وقتي دليل در ط 
و  ٢»يَْعلَمُون لَا مَا ... أُمَّتِي عَنْ رُفِعَ«شويم ميحكميه و در تحريميه قائل به احتياط نيستيم و لذا اينجا قائل به برائت 

امثاله، منتها عالوه بر اين اصل عملي و قبل از اين اصل عملي ممكن است كسي براي جواز به سيره هم تمسك كند و 
كم نبوده است، دليل منع كه  همآنآن اين است كه مسابقات بين افراد بدون رهان و آالت قمار رواج داشته است و رواج 

سيره عقالئيه در  طرفآنكه تمام نشد. از  هانياه همان پنج دليل بود، گويد ادله رادعه جايز است كپيدا نشد سيره مي
 شود مثالً در كشتي، در دويدن،زمان معصوم و حتي متشرعه هم وجود داشته انواع مسابقاتي كه بين افراد گذاشته مي

متداول بوده است و  هانر وها چيزهايي بود كه آن زمان هم متداول بوده است قطعاً برخي از مسابقات بدون آالت نيا
 در منظر معصوم بوده است و ردع هم ثابت نيست.

 سؤال: سيره عقالئي است يا سيره ائمه؟

 جواب: همان سيره متشرعه است.

بنابراين قطعًا سيره عقالئيه بلكه سيره متشرعه وجود دارد. در بين متشرعه هم حتماً اين رواج داشته است و ردعي 

توانست رادع و مانع باشد همه را مناقشه كرديم پس سيره هست و منع هم پنج دليلي كه ميهم وجود ندارد، چون آن 

بلكه متشرعه با تقريرهاي متفاوتي كه در جاي خود دارد  عقالاين سيره  وقتآننيست. چون آن پنج دليل رفت كنار 

 ت.كند؛ بلكه ممكن است كسي بگويد سيره حتي از خود معصومين اسداللت بر جواز مي

 قصه امام حسين و امام حسن چند تا قضيه در مورد ايشان هست. مثل

ي وجود داشته ارهيس نيچنهمال يبعد كه بگوييم حتي در معصوم  و لذا سيره اينجا هم عقالئيه است و هم متشرعه و

 تمسك كرد. شود به اطالق آناست و لذا سيره بر جواز داريم. البته اين سيره بر جواز چون دليل لبي است نمي

گفتيم، يعني يقين داريم كه مطلق بازي نيست فقط خصوصيت مسابقه به غير رهان را در ادله لعب، مطلق لعب را مي

ن شما شكند البته تفطقش را ميهست اطال نيرازايغشد ولي چون اعم است و كرديم يك حالت دوري مياستشهاد مي

ن خيلي خوبي است ولي جوابش اين است. سيره عقال در زمان معصوم رايج باشد نه هميشه، عقال بما تفط به يك دور،

كردند و خيلي رواج داشته است و معصوم منع نكرده است سيره آنجا با عدم در زمان معصوم اين كار را مي عقالهم 

                                                            
 .369: ص ،15ج الشيعة، وسائل - 2
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دادند. متشرعه بودن اين كار را انجام مي گويد از حيثشود سيره متشرعه چيزي باالتر از اين است ميردع ثابت مي

 كند تفصيل سيره عقال و متشرعه و فرق آن دو در اصول است ولي اجمال اين است.به شكل ديگري كشف مي همآن

 هانياشد أخذ كرد ولي در سيره عقال و متشرعه قطعاً فراتر از آن را مي ينيقگفتيم سيره دليل لُبي است جاهاي ي

كند اما هر جا كه شك داشته باشيم جواز را اثبات مي الجملهيف صورتبهبنابراين سيره  ؛هم هست چيزهاي ديگري

 شود چون ادله حرمت جاري نشد.برائت جاري مي

 بحث اخالقي
 گوييم حاال عرض كنيم.چند هفته است ما چيزي نمي

است و استعاذه مسائل  كردهاشارهاذه تين و آيات ديگري در قرآن است كه به مقوله استعمعوذ دو تا سوره شريفه 

كنم در اين سوره شريفه تفاوتي بين اين دو سوره است از جهاتي كه ي راجع به آن عرض ميانكتهمهمي است كه چند 

 .ميكنيمبعد هم كمي راجع به مفهوم استعاذه صحبت  كنميميكي دو تا را عرض 

 قُلْ َأعُوذُ بَِربِّ النَّاسِ «داده است  قرارد تا از اوصاف خدا ناس، يك ويژگي اين است كه مستعاذبه را چن سورهدر 
ِ�رَبِّ « ببرگويد به اين اسامي مبارك خدا پناه و ميكه سه تا از اوصاف خداوند مستعاذبه است » إَِلهِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ 

اينجا مستعاذبه، مسائل معنوي و  ،»الْوَسْوَاِس الْخَنَّاسِمِن شَرِّ «، اما مستعاذٌمنه »إِلَهِ النَّاسِ �َمِلكِ النَّاسِ النَّاسِ

 الَّذِي يُوَسْوُِس فِي صُدُورِ النَّاسِ  مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ «آيد محدود است. يي كه از ناحيه جن و انس ميهاوسوسه
هاي درون انسان شود. وسوسهباعث گمراهي ميآيد و جن و انس مي هيناح ازكه يي هاوسوسهآن » مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

 بيروني توجه شده است. منشأي دارد گرچه منشأ دروني هم دارد ولي اينجا بيشتر به جنبه رونيبيك منشأ  درواقعهم 

كند سه اسم حسناي خدا و مستعاذبه به اسامي مبارك خدا امر مي استعاذه و پناه بردن و التجاه در سوره ناس به

منه همان وسواس است كه اصل معناي وسوسه اين است كه جايي ت رب و ملك و اله الناس و مستعاذي اساسامي اله

گفتند وسوسه، يا صداي چند سكه كه ها ميشود آني بوده است صداي كم و ظريفي كه اينجا پيدا ميجواهر وكه طال 

است  شدهگفتهخاطر اين وسوسه  بهون هاي دراين وسوسه وقتآنخورد يك صداي محدود و ظريفي دارد تكاني مي

 شود.مي بزرگكه يك صداي بسيار نهاني دارد كه البته منشأ خيلي از آثار 
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در سوره فلق مستعاذبه شامل اسماي خدا بود كه چند تا ذكر كردم مستعاذمنه همان وسواس خناس است در سوره 

همه شروري » مِن شَرِّ مَا خَلَقَ«فلق مستعاذبه همان برب الفلق است يك اسم خداست ولي مستعاذمنه خيلي شمول دارد 

ام است. پس در مستعاذبه در سوره ناس تفصيل بيشتر دارد الع ها ذكر خاص بعد، بعديخلق ماكه در عالم است من شر 

در مستعاذمنه همان يك بحث مهم وسواس را آورده است در سوره فلق مستعاذبه خيلي محدود و مجمل است يعني 

 مصداق عنوانبهبعد هم چند مورد  ،خلق مابحثي پيدا نكرد است، برب الفلق، اما مستعاذمنه در اينجا شمول دارد من شر 

 چيزي است كه در اين دو تا سوره است. نيا است. »خلق ما من شر«آورده است واال اصل آن 

خواهد از جايي جدا شود استعاذه متقوم به مستعاذمنه و مستعاذبه است، استعاذه مثل فرار است مثل انقطاع است مي

شود كند مستعاذبه ميرتباط پيدا ميبه آن ا آنكهشود مي مستعاذمنهشود از آن جدا مي آنكهيي متصل شود جابهو 

خواهد از آن فرار كند و رها برد مستعاذمنه چيزي است كه ميد و پناه ميكنيميذ شخصي است كه فرار مستعبنابراين 

متقوم به اين سه عنصر است مستعاذمنه،  حداقلكند. استعاذه پيدا مي هبراي رهايي به آن التجا شود و مستعاذبه داريم كه

ها مالذ است اين ، استعاذه، لواذ،ههستند التجا خانوادههمها ذبه، مستعيذ و در قرآن واژه استعاذه آمده است اينمستعا

در قرآن و احاديث آمده  هانياو نزديك به هم است اگر كمي دورتر رويم مثل واژه فرار و انقطاع و  خانوادههمهاي واژه

شود كه اشاره به حالت روحي بسيار مهم ي از واژهايي ميامنظومه هانيامسئله اشاره دارد. مجموعه  نيهم بهاست 

خانواده هستند يك نوع ها هماين يشكلك، استعاذه، فرار، انقطاع و حتي توبه به يك معنا است، به يهدارند التجا

معنوي و باطني  لتجاهولي يك ا كند.كند يك پناهگاهي پيدا ميكند و فرار ميمثًال گرگي تهديد مي خارجي دارد كه

و تضرع و  هي كه حال التجاشناختروانبه يك حالت روحي و  گردديبرمداريم كه اين در قرآن بيشتر مقصود است و 

در قرآن روي آن بسيار تأكيد شده است آن است كه اين استعاذه بايد يك حالت روحي باشد كه  آنكهاستعاذه بايد باشد. 

هاي بگوييم از ويژگي گونهنيااگر به آن توجه كنيم بايد  وقتآنشود اين عالم ناشي مياز ايمان و يك نگاه درست به 

كند و لذا انسان مؤمن اين است كه هميشه در حالت استعاذه است، يعني هميشه نقاط آسيب و خطر را احساس مي

ي از توجه به خطرها است و توجه داشته باشد و پناه ببرد، اصل پناه بردن حالت روحي است كه ناش ههميشه بايد التجا

 ي است كه بايد به آن توجه كرد. اين حقيقت مسئله است.انقطه وبه راه فرار است 
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ودش در رفتارها خ عمالًهميشه در او زنده است، اين حالت،  هانسان مؤمن كسي است كه اين حال استعاذه و التجا 

فرار و انقطاع كه هم خانواده هستند همه به يك  نابهو توبه و او استعاذه و استالذه  دهد پس اين التجاهرا نشان مي

و  التجاهخواهد بگويد روح و اساس اين و استعاذه خارجي كه نمي التجاه هانياكند چون ي اشاره ميشناختروانحقيقت 

استعاذه دروني است كه در درون خودش اين عالم را پر از خطر ببيند و چون پر از خطر است براي رهايي دائمًا 

 نگاهش به خدا باشد و روحش متوجه حضرت حق باشد براي اينكه نجات و رهايي پيدا كند.

رود ولي حقيقت شود و از معصيت به سمت طاعت ميكند ميخارج از گناه فرار مي عالم در آنچهنمود اين استعاذه 

در درون تو در اين عالم محقق  درواقعشود بگو، اين بگو ي و دروني است اينكه اينجا امر ميشناختروانآن، حقيقت 

مقامات سلوك نفس و معرفت مقامي است از  هباشد در كتب اخالق و عرفان عملي آمده است كه حالت استعاذه و التجا

دهد كه هم دنيا را شناخته است و به مخاطر و سير و سلوك روحي و نفساني، اين حالي است كه براي كسي دست مي

تواند او را نجات دهد و اينكه توجه حضرت حق و مضال دنيا توجه دارد و هم اينكه خدا نقطه پناهگاه است كه مي

استعاذه، نجات پيدا كند بنابراين مسئله  هانياشود كه بتواند از حق موجب ميتمسك قلبي و توسل قلبي به حضرت 

 كند.قلبي است كه اگر در انسان باشد در عمل انسان بروز پيدا مي ، تضرع و ابتهال، انقطاع و فرار يك نوع اقوالالتجاه

 و آل محمد محمديعل اهللايصلو 

 

 

 

 

 
 


