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  چکیده

شناسی بوده و به تحلیل معناي کلمات و نیز جمالت یک  هاي زبان معناشناسی واژگانی، ازجمله زیرمجموعه
کند  گیري از این روش به خواننده کمک می متن پرداخته و سعی در تبیین نظام معنایی موجود در یک متن دارد. بهره

البالغه یک  هاي معنایی دست یابد. نهج نگریسته و به زنجیره تا با توجه به ساختار عبارات، از نگاه ماتن به متن
القرآن شهرت دارد. حاصل مطالعه معناشناسه این متن روایی فهم و درك بهتر   مجموعه روایی است که به عنوان أخ

ائل البالغه است که به جهت ارتباط آن با مس شده در نهج استعاذه ازجمله مفاهیم مطرح منظور نظر گوینده آنست.
گیري از معناشناسی  اي برخوردار است. پژوهش حاضر، با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره معرفتی از اهمیت ویژه

دهد که  شده نشان می هاي انجام البالغه است. بررسی در نهج» استعاذه«زمانی درصدد دستیابی به میدان معناي واژه  هم
پناه بردن بوده و با مفاهیمی همچون استغاثه و  البالغه به معناي جحرفی (ع و ذ) در نه مفهوم استعاذه از ریشه سه

شده و استعاذه صرفاً به اهللا  عنوان مقوالت مستعاذ منه مطرح معنا است. اموري همانند فقر و گمراهی به استعصام هم
  باشد. مجاز می
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 مسأله و مقدمهبیان . 1

ویژه متون موثق  دهد که همواره فهم صحیح و عمیق متون به هاي علمی نشان می واکاوي
که از این رهگذر مقصود گوینده یا نویسنده  دینی داراي اهمیت زیادي بوده است؛ چرا

، در مسیر پرداز نظرِ گفته درستی فهمیده شود. اگر فهم و تالش براي درك معناي مورد به
هایی روي  نظر سوءتفاهم صحیحی قرار نگیرد این امکان وجود دارد که در فهم معناي مورد

هاي جدیدي ایجادشده است که  دهد. در این راستا براي فهم معناي متون زبانی، دانش
هاي محتوامحور تا حدود بسیاري روش محور هستند؛ یکی از  توان گفت برخالف دانش می

محتوا و معنا است. یکی از  همعناشناسی است. معناشناسی علم مطالعاین علوم دانش 
و پناه بردن به » استعاذه«شود مسئله  ها یافت می نهاد وجودي انسان معارف دینی که در

عنوان یک فرهنگ دینی رواج دارد تا جایی که آغاز امور با  خداوند است؛ استعاذه به
؛ »أعوذ باهللا من الشیطان الرجیم«شود:  شناخته می استعاذه به اهللا از شرشیطان امري متداول

و یاري از نوعی پناه گرفتن در سایه عنایت الهی و درخواست کمک » استعاذه« دیگر  بیان به
رب و اله، براي در امان ماندن از خطرها و  ملک، خداوند و برخی صفات او مانند مدبر،

ازجمله موضوعاتی است » استعاذه«له ). مقو19 نیک، محمدي( دشمنان بیرونی و درونی است
آیه از قرآن  4براي نمونه خداوند متعال در  کرّات به آن پرداخته است. که قرآن کریم نیز به
 ،االعراف(»  بِاللَّه فَاستَعذْ« شیطان به خداوند پناه ببرید: دهد که از شر صراحتاً دستور می

پناه بردن به خدا یک نوع  وجه است کهشایسته ت ).36 ،؛ فصلت56 ،؛ غافر98 ،؛ النحل200
آید، چون اساسش بر این است که خداى سبحان که پروردگار آدمى است؛  تذکر به شمار می

تواند دشمن مهاجم به او را دفع کند، عالوه بر اینکه پناه  یگانه رکن و پناهگاهى است که مى
 ).8/381طباطبایی، ( بردن به خدا هم خود یک نوع توکل به او است

البالغه مجموعه روایات علوي، متنی بالغی ـ ادبی است که به لحاظ تمرکز به روي  نهج
حال چراغی   عین هاي گوناگون است و در ها و ساحت توان گفت داراي جنبه بالغت، می
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توان از واکاوي کالم  براي یافتن مسیر کمال و سعادتمندي است و این مهم را می
همسان قرآن، به  %البالغه حضرت علی که در نهج چرا دست آورد. به %امیرالمؤمنین

  ها سخن گفته است.  بسیاري از معارف دینی پرداخته و در خصوص آن
گیري از روش توصیفی ـ تحلیلی و باهدف بررسی مقوالت  پژوهش حاضر با بهره

یافته و درصدد پاسخگویی به این پرسش  البالغه، سامان گوناگون معارفیِ موجود در نهج
البالغه  البالغه کدام است؟ در نهج از منظر نهج» استعاذه« هاي معناساز در واژه ست که مؤلفها

اجمال  قراردادند؟ به» استعاذه«هایی در ارتباط با مفهوم  پایه چه مؤلفه کدام واژگان و بر
مستعاذ «چه مفاهیمی مستتر است؛ اینکه » استعاذه«در مقوله  %اینکه از نگاه امیرالمؤمنین

  مطرح هستند؟ » مستعاذ به«عنوان  چه اموري هستند؟ چه اموري به» نهم
 حدود با متن، یک در باید معناشناسانه ذکر این نکته ضروري است که مطالعات

البالغه به عنوان یک متن روایی مستقل  شود؛ بنابراین در پژوهش حاضر نهج انجام مشخص
 بررسی امکان معناشناسی مطالعات در دموجو قوانین دلیل به نظر گرفته شده است لذا در
  .ندارد وجود اعم معناي به علوي روایات مثال

  
  پیشینه. 1-1

هایی نزدیک به  کرد از پیشینه این پژوهش الزم به یادآوري است که پژوهش یاد در
نوشته » حقیقت استعاذه«اند از مقاله  شده است که برخی از آنان عبارت این موضوع انجام
چاپ  1367سال  21 در شماره ري که در مجله علمی ترویجی مشکاتمحمدرضا اظه

شده است. نویسنده در این پژوهش معناي استعاذه را ازنظر منابع روایی و تفسیري بررسی 
 که توسط» استعاذه در تفاسیر ادبی و روایی«در این زمینه مقاله  کرده است. پژوهش دیگر

 بیات دانشگاه تهران زبان و ادبیات عربی دردر مجله دانشکده اد سیدامیر محمود انوار
شده؛ نویسنده در این مقاله براي معناي استعاذه از منابع فرهنگ  چاپ 1383سال  1 شماره
  تفاسیر و از روایات بهره گرفته است.  لغات،
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استعاذه و آثار آن در استکمال معنوي انسان با تأکید بر نظر « پژوهش بعدي مقاله
انسان پژوهی  است که توسط یداله ملکی در مجله علوم سیاسی،» قرآنمالصدرا در تفسیر 

شده است. نویسنده در مورد معناي استعاذه از منابع   چاپ 1396سال  38دینی در شماره 
فرهنگ لغات و تفاسیر و از روایات بهره گرفته است. پژوهش بعدي در این زمینه مقاله 

است که توسط مجید معارف و الهه » و حدیث جایگاه و فلسفه استعاذه از دیدگاه قرآن«
شده است:  چاپ 1392سال  بصیرت و تربیت اسالمیمجله  25سلیمانیه نائینی در شماره 

نویسنده در این مقاله موضوع استعاذه را از منظر قرآن و روایات بررسی کرده است. پژوهش 
» دا و مقام پروردگاريترس از خ استعاذه، خشیت،«نگاشته شده بعدي در این زمینه مقاله 

سال  39رسول هستند که در شماره  سوسن آل است. نویسندگان این مقاله زهرا قلندري و
اند. در این مقاله استعاذه به همراه واژگان  چاپ کرده نشریه قرآنی کوثر این مقاله را 1390

اذه از حقیقت استع«شده است. مقاله دیگر در این زمینه پژوهشی با عنوان   دیگر بررسی
فاطمه  است که توسط علی ارشد ریاحی، »ره)(مام خمینیامالصدرا و  دیدگاه ابن عربی،
شده است. پژوهش   پژوهشنامه متین چاپ 1393سال  65 شده و در شماره عابدینی نوشته

 است که توسط اعظم پرچم،» هایی از استعاذه انبیاء از منظر قرآن کریم جلوه«بعدي مقاله 
شده  چاپ 1397پژوهی در سال  مجله تفسیر 9ري است که در شماره فایضه علی عسگ

نوشته حسن » لطایفی از استعاذه«با عنوان  اي است است. مقاله پایانی در این زمینه مقاله
  شده است.  چاپ 1390مجله قرآنی کوثر در سال  39کاظمی که در شماره 

هاي مفهومی و تفسیري واژه  بهالذکر به جن شود در تمام مقاالت فوق که مالحظه می چنان
به همین  شده است و به جنبه معناشناسانه این واژه پرداخته نشده، ه پرداخت» استعاذه«

و از جهت  است. »استعاذه«جهت مقاله حاضر داراي جنبه نوآوري در مورد واژه 
  گرفته است. بررسی قرار معناشناسی این واژه مورد

باشد  مصدر باب استفعال می» استعاذه«که  از آنجاالزم به ذکر است که در این پژوهش 
براي یافتن شبکه معنایی ناگزیر به بررسی مصادر بوده و در صورت کاربرد باب استفعال از 

  نیز بررسی شده است. مصدر مورد نظر
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  معناشناسی. 1-2
اختصار نکاتی در مور  در ادامه براي دست یافتن به تبیین صحیح موضوع الزم است به

از جمله شیوه هاي روزآمد در حوزه مطالعات دینی بهره  معناشناسی بازگفته شود. دانش
توان گفت معناشناسی مطالعه علمی  طورکلی می بردن از الگوي معناشناسی است. به

هاي زبانی معنا در چارچوب یک نظام  معناست و منظور از مطالعات علمی توصیف پدیده
شناسی  به دیگر سخن معنی صورت همگانی است. هباشد که بدون هر پیش انگاري و ب می

درواقع کلیدي براي دریافت معنی حقیقی متون است و در آن ابتدا کلمات تقطیع گشته و 
گردد که باعث پدید آمدن تحلیلی  شود و سپس به هم متصل می ها شناخته می معناي آن

  ).34: صفوي، نکـ ( گردد جامع از متن می
هاي گوناگونی بهره  اسی هر متنی در فرآیند تولید معنا از واژهاز منظر مطالعات معناشن

دهند. براساس نظریه  ها با یکدیگر شبکه الفاظ متن را شکل می گیرد که این واژه می
تصور نیست و در   تنهایی قابل اي در متن به هاي معنایی، معناي هیچ کلمه معناشناسی میدان

). مباحث معناشناسی از سه جهت 105رکعی، ( شود ارتباط با دیگر واژگان تعریف می
نخست اینکه مباحث معناشناسی، مطالعات دینی را  تواند به مطالعات دینی کمک کند. می
کند.  سازد. دوم اینکه معناشناسی در مطالعات دینی، رفع انسداد می می مند و روشمند  نظام

هاي جدید از  کمک روشتواند به  است که معناشناسی می سومین نکته در این زمینه آن
  )22-21رکعی و دیگران، ( تري ارائه دهد هاي دقیق آیات و روایات تحلیل

گیري از علم معناشناسی در مطالعات اسالمی، در تعریف  ایزوتسو یکی از پیشگامان بهره
هاي مختلف و متعدد  کلمات پیوسته با یکدیگر از جهت«نویسد:  میدان معنایی چنین می

دهند که درجاهاي مختلف و متعدد بر روي  هایی را تشکیل می رنتیجه پهنهوجود دارند و د
ها که از پیوستگی و ارتباطات گوناگون کلمات در  گیرند. این پهنه یا بخش یکدیگر قرار می

  ).296 -295ایزتسو، ( ».نامید» هاي معنایی میدان«توان  شود را می ها حاصل می میان آن
نشینی، شامل نگاه به واژه در  هاي هم ی، مطالعه نسبتهاي معنای براي یافتن میدان
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هاي  ) گام بعدي براي مطالعه میدان129رکعی، ( آید سطوح مختلف، گام اول به شمار می
 هاي جانشینی است؛ به این معنی که جانشینی دو واژه یا بیشتر که از معنایی بررسی نسبت

» مترادف«زدیک به یکدیگر هستند و نظر معنایی در حافظه کاربرانِ زبان داراي معناي ن
هاي  هاي معنایی بررسی نسبت ). گام پایانی براي مطالعه میدان130رکعی، ( شوند نامیده می

شود که دو مفهوم عمده  متقابل است؛ به عقیده ایزوتسو یک میدان معنایی زمانی شناخته می
توجه است که تقابل  شایان ).298 ایزوتسو،( کلیدي کامالً مقابل یکدیگر قرار بگیرند

تر را شامل  شود و معنایی گسترده معنایی در اصطالح جدید به تقابل واژگانی خالصه نمی
  ).117صفوي، ( شود می

لغوي  ازنظر» استعاذه«عنوان نخستین گام از مباحث معناشناسی مفهوم  در ادامه به
  شود: واکاوي می

  
  »استعاذه«شناسی  تحلیل واژه. 2

به معناي پناه بردن و » ع و ذ«استعاذه مصدر باب استفعال از ریشه  نظر لغوي واژه از
» چنگ زدن«). همچنین این واژه به معناي 595اصفهانی،  (راغب درخواست کمک است

  ).9/464ابن منظور، ( آمده است نیز )(اعتصام
بسامد تکراري این مصدر در متون موثق دینی بصورت اسمی و فعلی ازجمله 

توان به کلماتی  می» عوذ«جمله کاربردهاي فعلی ریشه  توجه است؛. از بلالبالغه قا نهج
مصدر میمی از » معاذ«و نیز کلمه » عذت«و  »اعوذ«و » استعذ«اشاره کرد ازجمله واژه 

  ).2/229فراهیدي، ( دارد» پناه«بوده و معناي » ع و ذ«ریشه 
سایه عنایت الهی و  ازنظر مفهومی نوعی پناه گرفتن در» استعاذه« چنانکه بیان شد

رب و اله، براي  درخواست کمک و یاري از خداوند و برخی صفات او مانند مدبر، ملک،
  ). 19نیک،  (محمدي در امان ماندن از خطرها و دشمنان بیرونی و درونی است

نخست  %از منظر امام علی» استعاذه«در ادامه به جهت تبیین معناشناسانه مفهوم 
 گیرد: بررسی قرار می مورد هاي این واژه جانشین
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 استعاذههاي  جانشین. 3

گاه  ها، کلمات و یا واژگانی هستند که داراي معنایی نزدیک و بیان شد که جانشین
هاي واژه  بسیار نزدیک به واژه موردنظر هستند. در این راستا براي یافتن دقیق جانشین

ازنظر معنایی » ذ ع و«ر گیرند که به مصد هایی مورد بررسی قرار می ریشه» استعاذه«
  نزدیک بوده و داراي قرابت معنایی باشند.

  
 ع ص م)(ریشه . 3-1

راغب ( داشتن و حفظ کردن است کلی به معناي امساك یا نگه طور  به» عصم«مصدر 
در  . کاربردهاي گوناگونی از این واژه بصورت فعل یا اسم وجود دارد.)1/569اصفهانی، 

 به تفکیک و براساس نوع کاربرد آن در کالم علوي مورد ها ادامه هریک از این بخش
  گیرند: بررسی قرار می

  
  »ع ص م«کاربردهاي فعلی ریشه 

» مطاوعه«از باب افتعال به معناي » اعتصم« پربسامدترین واژه از این مصدر در حالت فعلی
 ؛ ابن4/331 ،فارس (ابن» تمسک جستن«و همچنین معانی دیگري همچون » اثرپذیري« و

  ).2/34ازهري،  ؛2/887اند (ابن درید،  را ذکر کرده» پناه بردن« ) و نیز1/457 سیده،
  گفته نیز» پذیرد که توسط خداوند انجام می حفظ کردن او از شر«افزون بر این، مفهوم 

امتناع و « ). برخی از لغویان معناي4/113؛ فیروزآبادي، 12/404منظور،  ابن(شده است 
 . همچنین معناي)4/4585، فارس ابن( اند ي این واژه در نظر گرفتهرا برا» کردن دوري

  ). 17/481 زبیدي،( اند را نیز آورده »کسب کردن«
که در قرآن نیز آمده است.  است» اعتصم«فعل  »ع ص م«پرکاربردترین واژه از مصدر 

آن را چنگ زدن به ریسمان » اعتصم«مفسرین در بررسی لغوي و معناي واژگانی کلمه 
طبرسی، ( کند اند. طبرسی این ریسمان الهی را دین اسالم معرفی می گرفته نظر الهی در
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 ). عالمه طباطبائی ریسمان الهی را قرآن و رسول اسالم معرفی کرده است189- 4/188
  ).119-5/118طباطبائی، (

آن جمله  هاي مختلف فعلی کاربرد دارد. از صورت »ص مع «البالغه ریشه  در نهج
م «فرمایند:  صورت فعل امر اشاره کرد؛ حضرت می به کاربرد این ریشه به توان می تَص فَاع

اكوس و قَک ز ر و قَک ذى خَلَ  فرمایند: ). در مورد دیگر حضرت می31(نامه  »بِالَّ
»ه رْوتُ یقاً ع ث لًا وب ا حه ه فَِإنَّ لَ قْوى اللَّ وا بِتَ متَص اع موا «) همچنین 190(خطبه  » فَ تَص اع

ها ق قَائ ا«) و نیز 195خطبه (...» بِحه تَادی أَومِ ف م موا بِالذِّ تَص در همه 155 (کلمات قصار »اع .(
  موارد ذکر شده حضرت دستور می دهند که به خداوند تعالی پناه برده شود.
) فعل مضارع (یعتصم م صاست. این ریشه) یکی دیگر از کاربردهاي فعلی ریشه (ع 

نَاحِ دعو« البالغه نیز آمده است: صورت فعل مضارع در نهج به ونَ إَِلى جأْوونَ  ةٍلَا یمتَص عی
  .)192خطبه (» بِها

م«یکی دیگر از کاربردهاي فعلی ریشه  صکلمه» ع »م هاي  در فرهنگ است.» استَعص
و ناپاکی است و یک  و حفظ خود در برابر گناه» خودداري کردن«لغات این واژه به معناي 

). این کلمه از 1/457؛ ابن سیده، 2/887ابن درید، ( نوع پناه بردن به خدا از شر گناه است
» استعاذه«و از لحاظ ساختارصرفی به واژه  آن جهت که در باب استفعال به کاررفته

  نزدیک است.
تعصاماً«فرمایند:  البالغه نیز آمده است؛ حضرت می این واژه در نهج نْ اسم ه ت ی صعم« 

تْماماً «شود که:  البالغه با این عبارت حضرت آغاز می ) خطبه دوم نهج2 خطبه( ت اس هد مح اَ
ه ت ی صع نْ مصاماً مع ت اس و ،ه زَّت عالماً لس ت اسو ،ه ت معن هاي  این خطبه مانند بسیاري از خطبه» ل

هاي  است که حضرت انگیزه ژگی مهم این خطبه آنشود اما وی دیگر با حمد الهی آغاز می
کنند. نخست تقاضاي افزایش نعم الهی؛  اي را براي حمد و ستایش الهی مطرح می گانه سه

دوم بیان تسلیم بودن در برابر اوامر الهی؛ سوم تقاضاي حفظ و نگهداري از معصیت و 
  .)2/267 اشمی خویی،ه ؛1/270، مکارم( نافرمانی خداوند است
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است: حضرت » اعصمنا«البالغه آمده فعل  جمله افعال دیگري که با این ریشه در نهج از
هاد... «فرمایند:  می 171در ابتداي خطبه  نَا الشَّ قْ ز ار نَا منَ ةَ فَ م صاع در این فراز » الِْفتْنَةِ و

ها  حضرت از خداوند تمنا دارد که بار الها! شهادت را نصیب ما کن و ما را از فتنه
داشتن و  به معنا نگه» اعصمنا«شود در این عبارت فعل  چنانکه مالحظه می» دار دورنگه

  .)9/301 ابن ابی الحدید، ؛6/478مکارم، ( کاررفته است حفظ کردن به
  

  »ع ص م«کاربرد اسمی ریشه 
م صچنین معنا شده  است. در فرهنگ لغت این) اولین کاربرد اسمی از این ریشه واژه (ع

م« است: صعلقه «است و مراد از آن در آیه نکاح » عصمة«جمع ) بر (وزن عنب »ع
طبرسی فرموده نکاح را از آن عصمت گویند که زوجه در حباله و عصمت  است.» زوجیت
ندارید آیه درباره عقد ابتدایی با کافره  هاي زنان کافره را نگاه زوج است یعنی نکاح) (حفظ

است یعنی اگر مردي مسلمان شده باید زن کافره را از نیست بلکه درباره نگهداري نکاح 
بار در قرآن  ). این کلمه یک5/9قرشی، ( خود جدا کند ایضاً اگر زن یک مسلمان کافر شود

واردشده است و در بررسی لغوي مفسرین ذیل این واژه فقط یک نظر مطرح است وآن هم 
  وان همسر نگاه ندارید.عن داري است یعنی زنان کافر را به به معناي حفظ و نگه

و اوصاف دانشمندان  $اکرم البالغه که در مورد صفات درونی نبی نهج 214 در خطبه
م و للطَّا«است؛ آمده است  ائعقِّ د ح هلًا و للْ رِ أَ ی لَ لْلخَ عج د ه قَ حانَ ب س ه لَا و ِإنَّ اللَّ صماً َعةِ أَ ع« 

م«شود واژه  الحظه می). در این مقال چنانکه م214خطبه ( صبه معناي نگهبان و پاسدار  »ع
کنند که خداوند براي اطاعت  حضرت بیان می» عصماًلِلطَّاَعِة «کاررفته است. در عبارت  به

البالغه معتقد هستند که ممکن  فرمانش پاسدارانی را معین کرده است. برخی از شارحان نهج
باشد که به حقیقت حامیان حق و پاسداران  )این عبارت اشاره به امامان معصوماست 

  .)14/87 هاشمی خویی، ؛11/65 ابن ابی الحدید، ؛8/214مکارم، ( فرمان خدا هستند
رفته است. براي  کار البالغه به در نهج »ع ص م«کاربردهاي اسمی دیگري نیز از ریشه 
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(راغب  »ماعتصا« ) و نیز مصدر2/887 درید، (ابن »العصمة«واژه  توان به نمونه می
  اشاره کرد. )2/608 اصفهانی،

  
)( ریشه. 3-2  غَ و ثَ

آنچه از خوراك و یاري به  غوث) ازنظر لغوي به معناي کمک و یاري،( مصدر
). همچنین به معناي یاري و نصرت 647بستانی، ( شود؛ است بیچارگان و مستمندان داده می

اي که به  ). از این ریشه واژه1/617 راغب اصفهانی، ؛7/267کاررفته است (قرشی،  نیز به
 است؛ این کلمه مصدر باب استفعال از ریشه» استغاثه«نزدیک است کلمه » استعاذه«معناي 

استمداد در حال شدت و  است که به معناي طلب یاري و فریادرس خواهی، »غوث«
 ؛2/725 اصفهانی، راغب( کمک خواهی از خدا هنگام بال و گرفتاري است محنت،

نظر  بار در قرآن واردشده است از ازآنجا که این کلمه فقط در یک .)7/27 مصطفوي،
انند ن این واژه صرفا به معناي طلب کمک کردن است. این واژه از آن جهت که همامفسر

  اي برخوردار است. ، از اهمیت ویژهاستعاذه در باب استفعال است
 ةِ بِنُصرَ ثَةِ الاستغَاتَلَفُّت «ت عبارت بار بسامد تکراري دارد؛ نخس البالغه دو این واژه در نهج

فَدةِ الْح اءالْأَقْرِب به معناي روي گرداندن و » تلفت«) است. در این عبارت واژه 83 (خطبه »و
به معناي طلب » استغاثه«. در این عبارت واژه )3/126 مرتضی زبیدي،( منصرف شدن است

به معناي سرعت و چابکی است و گاه به » حفده«کلمه  .)5/127قرشی، ( کردن است یاري
اي در مورد مواهب دنیا  به جهت بیان نکته شود. حضرت ها نیز گفته می فرزندان و نوه

هاي دنیا در شرف زوال است و به همین دلیل شایستگی دلبستگی  فرماید که تمامی نعمت می
اطراف از فرزندان و  دهند که به هنگام مرگ افراد با گردش چشم به را ندارد و توضیح می

  ).6/260 ابن ابی الحدید، ؛3/392مکارم، ( جویند نزدیکان و عزیزان یاري می
بِینُ عنِ «و نیز عبارت  ی کَاد ی ت ووِلًا بِصعقَا م ز ه مائإَِلى قَو رِه صى بِبم َفإِذَا ره ت تغَاثَ اس  «...

). 165 خطبه( باشد ز همین مقوله میهاي طاووس است ا که در مورد ویژگی 165در خطبه 
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که  اند؛ هنگامی حضرت این عبارت را در بیان حال طاووس به هنگام راه رفتن بیان کرده
ه کشد که استغاث افکند با گریه فریادي می شود و به پاهاي خود نظر می طاووس خم می

هاي  همه زیباییدهد که در کنار  در این بیان توضیح می %جانکاهی از آن هویدا است. امام
  .)9/271 ،ابن ابی الحدید ؛6/379، مکارم( طاووس نقاط ضعفی هم وجود دارد

هاي خداوند  است. این کلمه از نام» غیاث«کلمه  »غ و ث«از دیگر کاربردهاي مصدر 
اي به ابن  که نامه 35در نامه   %باشد. حضرت علی بوده و به معناي فریادرس بندگان می

م بِ«رمایند: عباس است چنین می ف ه رْتُ م ه و أَ اقح نْت حثَثْت النَّاس عَلى لَ د کُ یاثهو قَ لَ  غب قَ
 رساندن است به معناي کمک کردن و یاري» غیاث«واژه  %) امام35نامه ( »الَْوقَْعةِ 

دهند و  بکر توضیح می شهادت محمدبن ابی. در این نامه در مورد )2/260،طریحی(
  ام. براي کمک کردن او تشویق کردهرا ردم فرماید که م می

) و نیز 3/242(مرتضی زبیدي، » إغاثة«واژگان دیگري همانند  »غ و ث«از مصدر 
  رفته است. کار به البالغه ) در نهج3/423 مدنی،(» متغوثا«

  
  »لَ و ذَ« ریشه. 3-3

 »ل و ذ«امکان معرفی شدن دارد ریشه  »ذ ع و«عنوان جانشین ریشه  مصدر دیگري که به
حیدري، ( باشد می است. مصدر این ریشه الذ بوده و به معناي پناهنده شدن به خدا با دعا

 ،زبیدي ؛ مرتضی1/618 موسی،( . همچنین در امان چیزي قرار گرفتن آمده است)1/691
. )10/101 شده است (صاحب، نیز ذکر» استتار شدن« . افزون بر این معناي)5/395

چیز دیگري را در خود پنهان کند و  است که کسی یا چیزي، معناي دیگر ذکرشده آن
. کاربرد دیگر این واژه زمانی است که از ترس به چیزي )4/170 اصفهانی، راغب( بپوشاند

پشت چیزي پنهان شدن نیز کاربرد  این واژه براي )5/220فارس،  شود (ابن پناه برده می
کار رفته است. حضرت  صورت فعلی به شه بهالبالغه این ری در نهج ).8/199 ،فراهیدي( دارد

ناً و  مؤمنو «فرمایند:  می 182در ابتداي خطبه  وقم اهج نْ رانَ م إِیم لَ... بِه باً  اذَو اغر بِه
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هِداً تَ ج بعد از بیان حمد پروردگار و استعانت جستن از او به سراغ  %امام) 182 (خطبه ».م
کند که فرد مؤمن با رغبت و  رود و در این راستا بیان می ی میابراز ایمان به ذات مقدس اله
در » الذ«شود فعل  چنانکه مالحظه می ).7/32مکارم، ( شود کوشش به خداوند پناهنده می

همچنین است فعل  ).5/220فارس،  ابن( کاررفته است اینجا به معناي پناهنده شده به
کَْلبِ للضِّ«در عبارت » یلوذ« باع الْ بِهاتِّ خَاللُوذُ بِمغَامِ ی   ).39نامه ( »رْ

نْ «است که در عبارت » مالذ«صورت مصدر میمی  کاربرد دیگر این ریشه به لْ م ه
لَاذ م أَو اذعم اصٍ أَو نَاصٍ أَو خَلَ شود در  ) آمده است. چنانکه مالحظه می83خطبه (...» م

اند. حضرت در این عبارت در  رفته رکا صورت همنشین به به» مالذ«و » معاذ«این عبارت 
داده و در قالب پرسشی مطرح االبصار را خطاب قرار گویند و اولی خصوص مرگ سخن می

، مکارم( کنند که آیا هیچ پناهگاه و قلعه محکمی براي فرار از چنگال مرگ وجود دارد؟ می
  .)6/275 ابن ابی الحدید، ،3/453
  
  »أ م ن«ریشه . 3-4

البالغه کاربردهاي متعدد اسمی و فعلی داشته و بر معناي  نهجدر  »أ م ن«ریشه 
البالغه یکی از  بار در نهج 9با بسامد تکراري » االمن«کند. کلمه  گوناگون داللت می

رساند. براي  را می» استعاذه«بوده و معنایی نزدیک به  »ن أم«واژگانی است که از ریشه 
م« فرمایند: نمونه حضرت می سلَ ه أَو  و منْ أَ نَع می لْفبِح یه نُ فح رَیشٍ خلْو مما نَ َعِش�ٍَة منْ قُ

منٍ کَانِ أَ لِ بِم تْ قَ هو منَ الْ ه، فَ قُوم دونَ نْ (االسالم)  ...«) و یا عبارت 9 (نامه »تَ مناً ل م ه أَ جعلَ فَ
ه خَلَ نْ دملْماً لس و ه قَ لفرمایند  عبارت که حضرت می شبیه به این .)106(خطبه » ع» لَامالس

خَاوِفنَ الْماناً مم و اما األمان « فرمایند: ). حضرت در عبارت دیگري می252حکمت ( ...»أَ
  ).99حکمت ( »أباقی فَاإلستغفار

به معناي امن و » مأمن« یکی دیگر از پرکاربردترین واژگان از این ریشه اسم مکان
ژه در اصل به معناي آرامش خاطر و آرامش نفس و از بین رفتن بیم است. این واپناهگاه 
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معناي دیگري که براي این واژه ذکرشده  ).1/207 ،اصفهانی راغب( باشد و هراس می
  .)1/21 ،زمخشري( است» دیگري مرا امان داد و من از جانب او در امان بودم«معناي 

گیرند؛ این  نیز در این مقوله جاي می شایان توجه است که خانواده ایمان و مؤمن
گنجد. آنچه در این پژوهش موردنظر  خانواده خود بحثی فراخ است که در این مجال نمی

  را افاده کند.» استعاذه«است که معنایی نزدیک به 
  

  »ج و ر«ریشه . 3-5
است. این ریشه در » ج و ر«حرفی  ریشه سه» استعاذه«یکی دیگر از معنایی قریب به 

  البالغه هم کاربرد اسمی دارد وهم کاربرد فعلی! نهج
جیر«فعل  راغب(ازجمله کاربردهاي فعلی این ریشه است » دهد پناه می«به معناي » ی 
جار«فعل مضارع  توان از در مورد کاربرد فعلی، می ).1/432 اصفهانی، حفظ «به معناي » ی

کسی  تواند مانع شود و هیچ یکسی نم شود از کسی که بخواهد و هیچ کند و مانع می می
). الزم به ذکر است که برخی 7/228 ،مدنی( کرد نیز یاد »توانایی ندارد که از او حفاظت کند

کنند. براي نمونه در  را افاده می» استعاذه«معناي » ر ج و«از کاربردهاي فعلی ریشه 
لِّ سنَۀٍ«البالغه آمده است:  نهج اوِر فی کُ جکَانَ ی لَقَد و رَاءحضرت در این 192خطبه (...»  بِح (

فرمایند که آن حضرت در  کرده و می اشاره $بیان خود، به یکی از فصول مهم زندگی پیامبر
ابن ابی  ؛7/192 ،مکارم( گذراندند هرسال مدتی را در مجاورت غار حراء به عبادت می

اند تا  استفاده کرده» ریجاو«حضرت از فعل  شود که در اینجا مالحظه می) 13/197 ،الحدید
جاوِروا اللَّه فی دارِ «تواند به عبارت  مفهوم پناه بردن به غار را بیان کنند. از این مقوله می

هسکرده که پناه بردن به خداوند را مدنظر دارد. ) نیز اشاره129(خطبه ...» قُد 

ي اسمی نیز دارد. البالغه کاربردها در نهج »ر ج و«حرفی  چنانکه بیان شد ریشه سه
. براي نمونه دهنده است پناهاست به معناي » مستجیر«ترین کاربرد اسمی این ریشه واژه  مهم

یلٍ مطْلُولٍ و خَائف ...«دهند که  توضیح می 151حضرت در خطبه  ت ینَ قَ جِیرٍب تَ س خطبه (» م
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شوند و خونشان به  ها گرفتار شوند یا کشته می که مردم در میان فتنه زمانییعنی ) 151
مکارم، ( بردند و طالب امان هستند اي پناه می رود و یا ترسان هستند و به گوشه هدر می

  ). 9/145 ،ابن ابی الحدید ؛6/36
من امین شمایم و حقتان را بزرگ «به معناي » جار« اسم واژه بعدي از این مقوله

  .)1/431اصفهانی،  غب(را» من پناه شما هستم«و یا  است )2/89 ،قرشی(» دانم می
فَإِنَّ «آید؛ براي نمونه:  حساب می تکرار بهپرالبالغه ازجمله کلمات  در نهج» جار«واژه 

ه آمنٌ ار اللَّ ت هایی از این خطبه در مقام بیان احواال ) حضرت در بخش147خطبه (» ج
 امان است ه کسی که به خدا پناه آورده باشد درفرماید ک میگروهی از گمراهان خودکامه 

شود در این عبارت  چنانکه مالحظه می) 9/106 ،ابن ابی الحدید ؛5/147مکارم شیرازي، (
استعاذه، رفته و از نظر مفهومی به معناي  کار به معناي پناه و پناهگاه به» جار«واژه 
  تواند به عنوان جانشین واژه استعاذه مطرح شوند. المعنا بوده و می قریب

به معناي همسایگان است. براي » جیران« کلمهدیگر از این ریشه از کاربردهاي اسمی 
ه« نمونه: کُونُوا مع جِیرَانِ اللَّ م تَ کُ المأَع روا بِ ادب   ).183خطبه (...»  فَ
  

  »م َس ك« ریشه. 3-6
 این. است »م س ك« حرفی سه ریشه مستخرج از »استعاذه« به قریب معنایی از دیگر یکی
پرکاربردترین کلمه از این ریشه ! فعلی کاربرد وهم دارد اسمی کاربرد هم الغهالب نهج در ریشه

داشتن است. امساك را بسیاري از لغویان به معناي  به معناي گرفتن و نگاه» امساك«مصدر 
بخل را از آن امساك گویند که منع کردن  ).5/318 ،فراهیدي ؛6/194 ،صاحب( اند بخل آورده

چنین آورده  صاحب کتاب المغرب نیز این ).6/258قرشی، ( یگران استداشتن مال از د و نگاه
  .)2/267 ،(مطرزي »قدم باشد خودش را حفظ کند و کنترل کند و ثابت« است:

کرده را افاده » استعاذه«ترین معنا به واژه  نزدیک »م س ك«از ریشه » استمسک«فعل 
در  .)6/735 ،سیده ابن ؛2/555 ،مهنا(یعنی حفظ کردن آمده است » احتبس«به معناي و 
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 ،فیروزآبادي( است آمده را نیز» اعتصم«معناي » احتبس«قاموس المحیط افزون بر ال
و «کاررفته است. براي نمونه:  صورت فعل امر به به  %علی سخنان. این کلمه در )3/435

کس تَم ا اسه ق ثَ أَو رَى بِ نَ الْعاحواالت اهل ایمان  ) در این خطبه حضرت در بیان87 (خطبه» م
 ؛14/7جعفري، ( زنند ها چنگ می ها از وسائل نجات به استوارترین آن کنند که آن بیان می

به معناي چنگ » استمساك«شود در اینجا  چنانکه مالحظه می )6/167 هاشمی خویی،
فرمایند:  کاررفته است. همچنین در خطبه همام در اوصاف متقین می زدن و پناهنده شده به

»آنِم رْ قُ لِ الْ ب کُونَ بِح س افزون بر آنجه ذکر شد در عبارت  ).192 خطبه(» تَم» وکس لِ  تَم ب بِح
آنِ رْ قُ   صورت فعل امر آمده است. ) این ریشه به69حکمت ( »الْ

کَت«واژه دیگر در این زمینه  است که در عبارت: » إستمس» د عب اتاومس عب ا سه قَ تَ فَ فَ
تَاق تاررِه م أَ کَت بِ س تَم ا، فَاسرفته است. حضرت در این خطبه در  کار ) به211خطبه (» ه

دهند که همه  گویند و توضیح می خصوص اقتدار و جبروت خداوند در آفرینش سخن می
ها  است که همه آن فرمان الهی متمسک شدند؛ منظور از این عبارت آن آسمان به هفت
  .)11/51 ،ابن ابی الحدید ؛8/211مکارم، ( دفرمان الهی برقرار ماندن به

عنوان یکی  تواند به می »م س ك«حرفی  آید که ریشه سه دست می آنچه بیان شد به از
  و استعاذه مطرح باشد. »ع و ذ«هاي مهم براي ریشه  از جانشین

  
  »أ و ي« ریشه. 3-7

ملحق عنی به م» آ و ي«حرفی  ریشه سه »ع و ذ«هاي مصدر  یکی دیگر از جانشین
البالغه از این ریشه  در نهج .)1/145 ،قرشی؛ 1 ،صینی (اسماعیل کردن و پناه دادن؛ است

زٍّ غَالبٍ«کاررفته است:  به 192در خطبه » آوتهم«فعل  ع نَف حالُ إَِلى کَ م الْ ه خطبه (» و آوتْ
و حضرت در بخشی از این خطبه به مسئله نعمت مهم حکومت اسالمی پرداخته ) 192

 ؛7/192شوند (مکارم،  دهند که امور در سایه حکومت اسالمی استوار می توضیح می
  .)11/401 هاشمی خویی،
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  استعاذه واژگان متقابل. 4
چنانکه بیان شد واژگان متقابل واژگانی هستند که روبروي هم و در تقابل هم قرار 

  کنند. مهمی را ایفا می نقش بسیار هاي معنایی گیرند. در مسیر کشف معنا و تشکیل شبکه می
  

  »ه رب« ریشه. 4-1
؛ 7/150 ،قرشی( اند کرده را ذکر» فرار کردن«معناي این ریشه معناي  لغت پژوهان در

 کاررفته است این فرار کردن هم براي انسان و هم براي انواع حیوانات به ).2/637 ،فیومی
صورت کاربرد اسمی و  گونی هم بهالبالغه از این ریشه واژگان گونا . در نهج)2/678 ،مهنا(

ا « اشاره کرد:» الهرب«توان کاربرد اسمی  هم کاربرد فعلی ذکر است. براي نمونه می لَ
رِه إَِلى غَی ه لْطَاننْ سم ب رَ ه یع الْ تَط س دهند که  ) در این بیان حضرت توضیح می186خطبه ( »تَ

که هیچ موجودي توانایی فرار از  قدر زیاد است قدرت پروردگار عالم در پهنه گیتی آن
  .)13/89 ،ومت او را ندارد (ابن ابی الحدیدمحیط حکومت او به خارج از حک
البالغه داراي بسامد تکراري  در نهج »ه ر ب«حرفی  کاربردهاي فعلی از ریشه سه

رَبوا و «زیادي است؛ براي نمونه:  هکت ر از ونْ مم ه ضرت در این ) ح32نامه (...» إَِلى اللَّ
فرمایند که گروهی از اهل بصیرت وقتی حقیقت را شناختند از  خطبه خطاب به معاویه می

  ).10/32مکارم، ( سوي خدا فرار کردند تو معاویه جدا شدند و از همکاري با تو به
م «عبارت  همچنین داً ه یا غَ داء بِالدنْ عِإنَّ الس ونَوارِب ه ها الْ نْ حضرت در 223خطبه (» م (

وسیله دنیا در قیامت همان افرادي هستند که  کنند سعادتمندان به فرازي از این خطبه بیان می
به معناي کسانی » الهاربون«) در اینجا واژه 8/222(مکارم،  گریزند! از آن فرار کرده و می

  کنند. است که از چیزي فرار می
نظر  دهد این ریشه از نشان می »ه ر ب«حرفی  شده در مورد ریشه سه هاي انجام بررسی

  به معناي پناه بردن قرار دارد.» استعاذه«معنایی درست نقطه مقابل 
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  »ف ر ر« ریشه. 4-2
کردن و گریختن  هاي لغت به معناي فرار در اغلب فرهنگ »ر ف ر«حرفی  ریشه سه

ریشه سه ابن فارس براي این  ).10/230 ،سیده ؛ ابن5/50 ،منظور دانسته شده است (ابن
. )4/438 ،فارس ابن( کند سري را ذکر می سبکی و سبک معنی ظاهر نمودن، نوعی حیوان،

کاررفته است. در  البالغه به صورت فعلی در نهج صورت اسمی و هم به این ریشه هم به
رفته است و هم حالت فعلی!  کار هم حالت اسمی از این ریشه به 44عبارتی از خطبه 

ه قَ«فرمایند:  حضرت می ح اللَّ َمْصَقلَةَ بادلَ الس علَ ف ةِ ، فَع  ورَار فَرَّ ف بِید 44خطبه (» الْع .(
معاویه فرار کرد.  سوي به» ةبن هبیر لهمصق«حضرت این سخن را زمانی ایراد فرمودند که 

بزرگواران را انجام داد ولی همچون  خداوند روي او را سیاه کند! کار حضرت فرمود
  .)4/232 هاشمی خویی،( ار کردبردگان فر

رفته است که همگی به معناي  کار البالغه به از این ریشه کاربردهاي گوناگونی در نهج
به معناي پناه بردن » ةاستعاذ«کردن است و ازنظر معنایی دقیقاً نقطه مقابل  گریختن و فرار

  گیرد. قرار می
  

  »طَ رد« ریشه. 4-3
 ابن( کاررفته است کردن به معناي إبعاد و دور در اصل به »ط ر د«حرفی  ریشه سه

 ،موسی( کردن و کنار گذاشتن نیز معنا شده است و همچنین معناي دور )3/455 ،فارس
به معناي برکندن و دور کردن چیزي به » الطرد«. راغب اصفهانی معتقد است که )1/258

بک انگاشتن آن چیز می 2/477 ،اصفهانی راغب( باشد طریق س(.  
رِید «نمونه:  کاررفته است. براي صورت فعل به البالغه غالباً به نهج ریشه دراین  و أَنَّک طَ

ه ارِب ه ه نْ و مج نْ ي لَا ی ذ ت الَّ وشود که در این خطبه واژه  مالحظه می) 31(نامه  »... الْم
 ؛9/602(مکارم،  رود یا صیدي است که صیاد به دنبال آن می» مطرود«به معناي » طرید«

  .)16/89ابن ابی الحدید، 
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  »ش رد« ریشه. 4-4
د البعیر«هاي لغات بامعناي  در بیشتر فرهنگ »د ش ر«ریشه  رَ مید و یعنی شتر ر» شَ

رید«نویسد:  راغب می ).6/241 ،گریخت؛ آمده است. (فراهیدي او «یعنی  »فالن طرید شَ
البالغه هم  این ریشه در نهج .)314-2/313 ،اصفهانی راغب( »شده است طردشده و رانده

شود. کاربرد اسمی از این ریشه اسم  کاربرد اسمی دارد و هم کاربرد فعلی از آن دیده می
ارِد«است. براي نمونه: » شارد«فاعل  لَّ شَ هِم کُ ی د علَ رَ ) در این عبارت 178خطبه (...» لَ

) 7/301صاحب، ( استشده یا فرار کرده  به معناي کسی است که از مسیر منحرف» شارد«
کنند که اگر کسی با عشق و محبت به خدا از او درخواست توبه نماید یقیناً  حضرت بیان می

 هاشمی خویی، ؛10/61 ،الحدید ابی ابن( گرداند آنچه از دستشان رفته را به آنان بازمی
شَ«آمده است: » یشّردنکم«صورت  در حالت فعلی بهاین ریشه  .)10/246 ی م و اللّه لَ کُ دنَّ رِّ

 راف به  »تشرید«از ماده » لیشردنکم«) در این عبارت کلمه 138(خطبه » األرضِ...فى اَطْ
). حضرت در این 4/13قرشی، ( معناي تبعید کردن و طرد نمودن و پراکنده ساختن است

گویند که در آینده در شام خواهد زیست. در  خطبه در مورد حاکم خونخواري سخن می
  »....سازد به خدا سوگند شمارا در اطراف زمین پراکنده می«فرمایند:  یاین راستا م

معنایی مقابل با  )د ش ر(حرفی  آید که ریشه سه دست می شده به هاي انجام از بررسی
رساند. بدین ترتیب که استعاذه به معناي پناه بردن است اما در این ریشه  استعاذه را می

  .کند معناي فرار کردن را افاده می
  

  »ح ي ص« ریشه. 4-5
یص«طورکلی واژه  به در همین  ).3/269 ،(فراهیدي» الحید عن الشئ«معناي  به »الح

حیص«راستا کلمه  حید و مهرب«اسم مکان به معناي » م نظر آن  است و مفهوم مورد» م
. همچنین این )4/166 ،طریحی ؛9/264 ،زبیدي مرتضی( باشد می» جاي گریز، گریزگاه«

  .)1/633 ،موسی( شده است جاي بازگشت نیز ذکر معناي واژه به



  243///  البالغه نهج در »استعاذه « معناشناسی

هى «رفته است. براي نمونه:  کار البالغه به در نهجاز این ریشه » محیص«واژه  تَ نْ الْم أَنْت و
نْک ع یص ح به معناي بازگشت و » محیص«) در این عبارت واژه 109خطبه (...» فَلَا م
با توجه به ساختار اسم مکان، این واژه به  گیري کردن از چیزي است و عدول و کناره

. حضرت در این خطبه اوصاف )2/206قرشی، ( معناي قرارگاه یا پناهگاه آمده است
است که خداوند را  شمارند. یکی از این اوصاف خمسه آن گانه جمال الهی را برمی پنج

ابن  ؛4/109 مکارم،( وجود ندارد سوي او راهی بازگشت به کند که جز پایانی معرفی می
  .)7/306 هاشمی خویی، ؛7/194 ،حدیدابی ال

 »ح ي ص«به معناي بازگشتگاه و ریشه » محیص«دهد که واژه  ها نشان می بررسی
  شود. شناخته می» استعاذه«عنوان معنایی مقابل  به

 
 نشین واژه استعاذه هم. 5

ه استعاذه در به بررسی کلماتی که همراه با کلم» استعاذه«نشین کلمه  در مفهوم هم
به دیگر سخن در این بخش واژگانی بررسی شود.  پرداخته می البالغه آمده است نهج
گرفته است.  توجه قرار ها و یا پناه جستن از آنها مورد شود که پناه جستن به آن می

توان بررسی کرد:  را در دو بخش می» استعاذه«هاي  نشین دهد هم ها نشان می بررسی
یعنی » مستعاذ منه«ها پناه برده شود؛ و همچنین  اموري که باید به آن یعنی» مستعاذ به«

  ها پناهده شد. اموري که باید از شر آن
دهد که صرفاً پناه  نشان می %بررسی سخنان امیرالمؤمنین» مستعاذ به«در خصوص 

در فقرات گوناگون به  %این اساس علی شده است. بر تعالی مطرح جستن به خداوند باري
ذُ بِک «اند. براي نمونه عبارت  سئله پرداختهاین م وهم إنّی أَع در بیانات حضرت ...» اللُّ
نَعوذُ «. عبارت )223؛ خطبه 46 : خطبهنکـ ( آید حساب می عنوان عبارتی پرتکرار به به
). عالوه بر آنچه ذکر شد عباراتی نیز یافت 10ها  : نامهنکـ ( از همین مقوله است» بِاهللاِ
دهند.  صراحت نسبت به پناه بردن به خدا دستور می ها به در آن %که حضرت علی شوند می
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  ) وضعیت چنین است.192خطبه (...» فَاستَعیذُوا باهللا «براي نمونه در عبارت 
  گیرد: اختصار موردبررسی قرار می به» اهللا«ادامه واژه  در

  »اهللا«ـ 
شده  می در اثر کثرت استعمال حذفبوده که همزه دو »ال اله«اصل آن  »اهللا«لفظ جالله 

باشد که به معناي پرستش » إله« از ماده »اله« کلمه است. درآمده »اهللا«صورت  است و به
معنایش این است که فالنی عبادت و پرستش  »اله الرجل و یاله«گویند  وقتی می است.
و کلمه  باشد به معناي تحیر و سرگردانی است؛ »و ل ه«ممکن هم هست از ماده  کرد.

اگر خدا را اله  است. »مالوه«به کسره فاء و به معناي مفعول  »فعال«نامبرده بر وزن 
خاطر آن است که عقول بشر در شناسایی او  چون مالوه و معبود است و یا به اند، گفته

  حیران و سرگردان هستند.
جمله خدا شده است و از »اسم خاص«در اثر غلبه استعمال علم  »اهللا«ظاهراً کلمه 

این است که خداي  علم و اسم خاص است، »اهللا«که کلمه  کند بر این اي که داللت می ادله
شده توصیف  تمامی اسماء حسنایش و همه افعالی که از این اسماء انتزاع و گرفته تعالی به

رحمان است رحیم است » اهللا« گوییم  مثالً می شود. توصیف نمی »اهللا«شود ولی با کلمه  می
است. وجود خداي سبحان که اله » اهللا«گوییم رحمان این صفت را دارد که  رگز نمیولی ه

طور  به »اهللا«کلمه  کند. سوي صفاتش هدایت می خودش خلق را به تمامی موجودات است،
اسم است » اهللا« التزام داللت بر همه صفات کمالی او دارد و صحیح است بگوییم لفظ جالله

پیش از » اهللا«خود کلمه  ه دارنده تمامی صفات کمال است.الوجودي ک براي ذات واجب
   چیز دیگري داللت ندارد و غیر از عنایتی که در ماده هیچ اینکه نام خداي تعالی است بر

  ).1/29 طباطبایی،( است هیچ عنایت دیگري در آن بکار نرفته است »ا ل ه«
جاي  همزه حذف و به بوده، »إله«در اصل  »اهللا« نویسد: می »اهللا«طبرسی درباره کلمه 

یا اهللا با همزه  شود: رو به هنگام ندا گفته می ازاین شده است. افزوده »ال«آن حرف تعریف 
به معناي کسی است که شایسته پرستش  »إله«واژه  .شود نیز گفته می» إله«که یا  چنان قطع،
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 بنابراین لفظ هاست؛ است و این شایستگی به خاطر قدرت و توانایی او بر ایجاد نعمت
  ).1/5 طبرسی،( شود اسم چنین معبودي است و جز بر معبود حقیقی اطالق نمی »اهللا«

الزم به ذکر است در یک مورد حضرت در مورد پناه بردن به تقواي الهی سخن 
  )114 خطبه(» ...وبِهاالمعاذ... (بتقوي اهللا)«گویند:  می

دهد که مواردي وجود دارند که  شان مین» مستعاذ منه«البالغه در مورد  هاي نهج بررسی
ها به خداوند پناه برده شود. یکی از مواردي که باید  الزم است که از شر آن %از نگاه علی

نَ «ها به خدا پناه برده شود؛ فتنه است:  از آن م وذُ بِکو افزون ) 93 ،حکمت( »الِفتَنةأنّی أع
ن «باشد:  موارد مستعاذ منه میها نیز جزو  هاي ناشی از فتنه بر فتنه، گمراهی ذ م ستَع فَلی
تَن ضلّات الف93  ،همانجا( »م.(  

هاي سفر  ها باید به خدا پناه برده شود، مشکالت و سختی یکی دیگر از اموري که از آن
ر« است: فَ الس عثاءن وم وذُ بِکإنّی إع م 46 خطبه( »الّله.(  

خطاب به فرزندانشان  %است که امام» فقر«مقوله » مستعاذ منه«مورد بعدي از 
ذ بِاهللاِ منه«فرمایند:  می قر فَاستَع یک الفَ نی! إنّی أخاف علَ حضرت ) 319حکمت (» یا ب
سازد  دهند که فقر، دین انسان را ناقص و عقل او را مشوش می در ادامه توضیح می %علی

  ).14/558مکارم، ( کند را به مردم بدبین می و او و مردم را به او
حسنَ فی ال«ریاکاري است: » مستعاذمنه«مورد بعدي از موارد  ِمعة أعوذُ بِک من أن تُ

تی ریرَ س نُ لَک بط ح فیما أُ ب قَ تی و تُ ی الن یونِ ع ؛ حضرت در این عبارت از 276حکمت ( »الع(
 برد می خو دارد به خدا پناه که باطنی زشت ها نیکو جلوه کند درحالی ظاهري که در چشم

  ).14/317مکارم، (
است که حضرت از فراموشی دستورات الهی به خداوند  مورد بعدي در این زمینه آن

...«اند:  پناه برده کن قولع بذه م إنّی إعوذُ بِک أن نَ 215 (خطبه» الّله.(  
رد جمود فکري و تعطیلی  %مورد دیگر که از دیدگاه علی  باید از آن به خدا پناه ب
قل«ل است: عق الع بات ن سم وذُ بِکبات«). در این عبارت واژه 224 (خطبه »نَع از » س

بت«ریشه  قل«به معناي تعطیل کردن و استراحت است و » س بات الع به از کارافتادن و » س
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  شود. تعطیل شدن اطالق می
شقاوت پیشین  هاي است که ریشه مورد پایانی در این زمینه، لزوم پناه بردن به خدا از این

). البته پرداختن به شأن 10نامه ( »و نَعوذُ بِاهللاِ من لُزُومِ سوابِقِ الشِّقاء«آثار پایدار بگذارد؛ است: 
اند بحث مفصل و خارج از دامنه این  صدور این بیان از حضرت که در مورد معاویه فرموده

هاي  به زمینه %که امیرالمؤمنین شود آید. فقط به ذکر این نکته بسنده می پژوهش به شمار می
  ).9/141، : مکارمنکـ ( شقاوت و انحراف در وجود معاویه اشاره دارند

آید  دست می البالغه مطرح شد به در متن نهج» استعاذه«هاي  نشین آنچه در بخش هم از
؛ این وجود دارد و آن هم تنها ذات اقدس باریتعالی است» مستعاذبه«که صرفاً یک مورد 

در  شایستگی آن را ندارد که به آن پناه برده شود. »اهللا«بدان معناست که احدي جز سخن 
   شده است. معرفیدر نهج البالغه » مستعاذ منه« عنوان مورد به 7 مقابل
  

 نتایج مقاله -6

اخه هاي علم زباشناسی یکی از گیري از مکتب معناشناسی به عنوان یکی از ش بهرهـ 
از این شیوه به پژوهشگران آید. استفاده  ب میعات دینی به حساهاي روزآمد در مطال روش

تري در کشف معانی متون دست  مند متن به نتایج عمیق العات روشکند که با مط کمک می
در » ع و ذ«از ریشه سه حرفی » استعاذه«د. پژوهش حاضر به واکاوي مفهوم یابن
و ضمن تشکیل میدان معنایی متشکل از البالغه با استفاده از الگوي معناشناسی پرداخته  نهج

  واژگان جانشین و هم نشین و مقابل به نکات زیر دست یافته است: 
بالغه است که در موارد لا فاهیم اصلی اعتقادي موجود در نهجمفهوم استعاذه یکی از مـ 

 بوده است. %متعددي مورد توجه علی

ی به ویژه واژه استعصام؛ از در دوحالت اسمی و فعل »ع ص م«مفاهیمی همانند ریشه ـ 
بصورت استغاثه و نیز  »غوث«و مصدر  »ل و ذ«؛ ماده و واژه استمساك» م س ك«ریشه 
به ویژه استجاره از جمله مفاهیمی است که عنوان جانشین استعاذه و ریشه  »ج و ر«ماده 
  در نهج البالغه به کار رفته است. »ع و ذ«
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