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ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 معنای استعانت، مراتب و اقسام آن

 م است نکاتی مطرح شود.الز «استعانت»در مورد 

 ؟شدبامیاینکه معنا و مفهوم استعانت چیست و حقیقت آن به چه معنا  :اوالً

 ستعانت با توکل و تفویض کدام است؟اینکه فرق اثانیاً: 

 مراتب استعانت کدام است؟که این :ثالثاً

 از این اقسام است؟ کمیآیه کدا مقصود از استعانت در اینکدامند و اقسام استعانت که این اً:رابع

 اینها اجمالی از مطالبی است که الزم است در اینجا مورد بحث قرار بگیرد.

 و حصر آن در خداوند« استعانت»معنای

و فرق بین معاونت و مساعدت به حقیقت استعانت این است که انسان از کسی طلب کمک و یاری بجوید، قبالً 

اجماالً اشاره شد، اما استعانت از خدا به مقتضای این آیه که حصر کرده استعانت را در خدا، یعنی اینکه انسان معاضدت 

از استعانت در مورد شد، اینجا هم استفاده می« ایاک نعبد»که در حصری فقط از خدا مدد بجوید و نه غیر، همان 

د، یعنی هم از تقدیم ضمیر شومیشد، اینجا هم حصر اثبات  باتد، به همان براهینی که حصر اثشومیخداوند استفاده 

که جامع همه کماالت « اهلل»هایی که در آیات قبلی ذکر شده است، د هم بواسطه حد وسطشومیمفعولی حصر استفاده 

-این است، ربوبیت مطلقه خداوند، رحمانیت و رحیمیت او و نیز مالک بودن او  نسبت به همه دنیا به خصوص روز جزا،

ند که استعانت محصور در خدا باشد، وقتی کمال مطلق و موجودی جامع همه کماالت باشد، استعانت کمیها اقتضاء 

ند، معنا ندارد استعانت از غیر صورت کمیفقط باید از او باشد و از غیر او معنا ندارد، وقتی موجوی عالم را ربوبیت 

بگیرد، پس استعانت محصور در خداوند است و هم به قرائن لفظی و هم به این براهینی که گفته شد از مجموعه کالم 

، تنها خدا مستعان است و تنها او معین 1«واهلل المستعان»ز آیات وارد شدهد، لذاست که در بعضی اشومیحصر استفاده 

 است.

وییم تنها خدا معین است و تنها باید به او استعانت جست، یعنی اینکه انسان در کارها و پیشامدها و مسائلی گمیاینکه 

 د خدا باشد، نه آخرین نقطه، ما معموالً در کارهارسمیای که برای استمداد به ذهن او آید اولین نقطهکه برای او پیش می
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این باید نقطه در حالی که یریم گمیراه دعا و توسل و گریه و زاری را پیش  نیم، آنوقتکمیوقتی از همه جا قطع امید 

واهیم باید خدا باشد، اگر هم به سراغ دیگران خمیطلبیم و کمک اول باشد، یعنی تنها موجودی که از او استمداد می

یم باید نگاهمان این باشد که دخالت و تاثیر آنها برای پیشبرد امور ما، این در طول عون خداوند است، این خیلی رومی

یم که باید از خداوند استعانت شومیآید اصالً غافل از این ای پیش میترین مسئلهند، ما خودمان وقتی کوچککمیفرق 

د شومیتری قائل هستیم، و وقتی دستمان از همه جا کوتاه نقش مهم افراد پیرامون خودمانابرازها و برای بجوییم، 

یقت استعانت است، استعانت از خدا اینکه افتد که باید به درگاه خداوند دعا کنیم، این درست نقطه مقابل حقیادمان می

واهیم در واقع خمیکمک ن واهیم و از غیر توخمیواهیم، از تو کمک خمیوییم واز غیر تو مدد نجمیفقط از تو استعانت 

د برای پیشبرد کارمان تو هستی، اصالً ما به کسی دیگر امیدی نداریم، رسمیای که به ذهن ما یعنی اینکه اولین نقطه

ند این عالم و عوالم هستی را، منشاء همه کمیاند مستعان باشد، خدایی که ربوبیت تومیخدایی که کمال مطلق است 

او باید کمک کند، علة العلل و مسبب االسباب باید به انسان کمک نه وسائط و اسباب متوسطه یا  ،امور عالم اوست

اسباب ، تمام این وسائط و و إالد، شومیاسباب اخیره، اراده او و خواست او اگر بر این تعلق بگیرد که این اتفاق بیفتد 

، اینکه خیلی از ما مبتال به شرک هستیم همین باشدما  این باید در عمق باورکاری از آنها ساخته نیست، هیچاخیره، 

که خودشان یک وجهی از مستعان مطلق هستند، رویم میاست، یعنی از مسبب االسباب غافل هستیم و سراغ کسانی 

ای نیستند، ند، و اال اینها کارهکمیهستند، اینها وسائلی هستند که خداوند از طریق اینها کمک او شأنی از شئون 

 سطه هستند.ودشان هیچ هستند و واوجودات این عالم خم

واهیم واقعاً با یک معیار خودمان را خمیو حقیقت معنای استعانت همین است که عرض شد، اگر به هر حال اصل 

آیا واقعاً صداقت در این گفته داریم یا خیر، باید ببینیم در هر مسئله و کاری « ایاک نستعین»وییم گمیبسنجیم که وقتی 

د کیست و چیست؟ آیا خدا اولین رسمیای که به ذهن ما برای کمک نیم نیاز به کمک داریم، اولین نقطهکمیکه حس 

جش این ادعا، حقیقت استعانت این است که اولین ؟ این یک معیاری است برای سننشد یا آخریبامیمستعان در ذهن ما 

ها اینگونه بسیاری از انساننیم، آنها را واسطه و وسیله بدانیم و نه بیشتر، کمیباشد، و اگر برای دیگران هم حساب باز 

وایات هستند که اصال توجه ندارند و غافل هستند از اینکه در همه امور باید استعانت بجویند، لذاست که در بعضی ر

 ذکری است که باید به آن بیشتر توجه شود.« استعین باهلل»وارد شده استعانت باهلل را زیاد داشته باشیم، همین ذکر 

استعانت به خداوند به این معناست که فقط خدا باید مستعان باشد و دیگران به هیچ وجه مستعان نباشند و اگر پس 

را باید توجه کرد که استقاللی نیست، هرچیز دیگری اعم از امور مادی و  د، اینشومیچیزی هم به عنوان مستعان واقع 

د، به صبر و ویگمیاینکه « استعینوا بالصبر و الصالة»معنوی واسطه استعانت از خداوند هستند، در بعضی از آیات داریم

ای است، یک وجهی از وجوه الهی است که صالة استعانت بجویید، با این عنوان است که خود صبر یک ابزار و وسیله

د، خود آن معاون ذاتی نیست، یا مثالً اینکه امر شومیند، واسطه برای کمک به شما کمیاستعانت الهی در آن تجلی پیدا 
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ها و به استعانت به نماز شده است، خود نماز مستعان فی الواقع نیست، اگر نماز و صبر به عنوان مستعان در مصیبت

 ها یک وجهی از وجوه خداوند و شأنی از شئون خداوند است.برای این است که ایناند، ت بیان شدهمشکال

 :کهالصه کنیم اینگونه است اگر بخواهیم در دو کلمه حقیقت استعانت را خ

 د باید خدا باشد.رسمیبه ذهن ما برای طلب کمک اولین جایی که  اوالً:

لی دارند، استقالعون یم که باید هم برویم این به معنای این نیست که آنها رومیاگر به سراغ وسائط و وسایل دیگر  ثانیاً:

استعانت از آنها باید در طول استعانت از خداوند باشد. معنای استعانت به خداوند این نیست که گوشه خانه بنشینیم و 

واهم و دیگر سراغ درمان و دکتر و حل خمیا من فقط از تو کمک بگوییم: خدایاگر مشکل یا مریضی پیش بیاید، 

د رومیمشکل نرود، معنای استعانت حقیقی این است که بداند کمک کار واقعی کیست و بداند اگر به سراغ دیگران هم 

 اند به ما کمک کند.تومیآنها در حقیقت واسطه خدا و ابزاری هستند که خدا به وسیله آنها 

 استعانت با توکل و تفویضتفاوت 

تفویض دارد، اگر خاطرتان باشد ما تفاوت واژه عبادت را با اطاعت و انقیاد ذکر کردیم، استعانت یک تفاوتی با توکل و 

 در اینجا هم مناسب است فرق استعانت را با توکل و تفویض بیان کنیم.

، امر به عبادت شده و بعد هم توکل، استعانت به خدا هم «توکل علیه و عبداف»در قرآن کریم هم امر به توکل داریم، تعبیر

 نم.کمی، امرم را به خدا تفویض «افوض امری إلی اهلل» ، تفویض هم وجود دارد«ایاک نعبد و ایاک نستعین»داریم، همین

سپس و ل است اگر این سه را در یک نسبت و رابطه طولی قرار دهیم، استعانت در پایین مرتبه است و سپس توک

نم که استعانت به معنای حقیقی و مراتب عالیه استعانت چه بسا با تفویض کمیتفویض، البته این را هم تاکیداً عرض 

وییم در حقیقت استعانت در مراتب پایین است، استعانت در مرتبه پایین خود با توکل و گمیآنچه که ما یکی شود، 

طولی قرار دارد و اال اگر بخواهیم به مراتب عالیه استعانت یا توکل و یا  تفویض در مرتبه پایین خود در یک نسبت

ای که عرض شد، که هم متداخل هستند، لذا با حفظ این نکته ا اینها در خیلی از این مراتب باتفویض توجه کنیم، چه بس

ه در حقیقت در دایره مفاهیم امکان تداخل معنایی بعضی از این عناوین وجود داشته باشد، اما در عین حال چون هر س

 نند بیان شده است، یک اشاره اجمالی به هر سهکمیهایی که در مقامات اخالقی ذکر های روایی و واژهقرآنی و آموزه

 .کنیممی

ند، کاری برای بیمیاستعانت این است که انسان در کار خود از خداوند متعال طلب کمک کند، یعنی کأنّ خودش را 

ند، کمیند، جایی برای خود باز کمیند، بعد برای پیشبرد کار خود از خدا طلب کمک مساعدت کمیخودش تصویر 

خود به کلی کنار ند، بیمیویم برای خدا، یک نقش حداقل ظاهری استقاللی برای خود جمیوید: من استعانت گمی

 د.رومین



941 
 

ز خود وکیل و نائب بگیرد، کسی که دیگری را وکیل توکل یک مرحله و مرتبه باالتر است، یعنی اینکه انسان برای نیا

ند به وکیل یا نائب، توکل یعنی خدا را وکیل کمیند برای کارهای خود، یعنی اختیار خود را در آن امور واگذار کمی

ای کأنّ خدا را وکیل خود گرفته، خودش موکل و خدا وکیل شده است، گرفتن، یعنی اینکه در یک محدوده و مسئله

د، باالخره در این شومیش منوب عنه و خدا نائب شده است، که به نیابت و وکالت از من هرچه تو گفتی همان خود

تر از دیدن من و خود در مقام ود و من در مقام توکل ضعیفند، هرچند دیدن خبیمیمرحله باز انسان خودش را 

 استعانت.استعانت است. لذا مقام توکل برتر و باالتر است از مقام 

ند، تا بخواهد برای خود وکیل یا نائب بگیرد یا از دیگری برای بیمیتفویض یعنی اینکه انسان دیگر اصال خودی ن

یعنی کأنّ من نیستم، همه چیز را به تو سپردم، « افوض امری»نیست، « من»کارهایش کمک بطلبت، اصالً اینجا جای 

 داوند، در یک تعبیر و یک جمله، تفویض یعنی تسلیم خدا بودن.ند کار خود را به خکمیتو هرچه کردی، تفویض 

ایاک نعبد و »ویدگمیتری است، اینجا که سخن از عبادت است، استعانت در مقایسه با این دو واژه در یک مرتبه پایین

است به شرط اینکه  ترین مرتبهپایینویم، استعانت در واقع جمینم و از تو استعانت کمی، من تورا عبادت «ایاک نستعین

ما استعانت را در مراتب پایین آن نگاه کنیم، ولی اگر استعانت به معنای حقیقی خود باشد، در واقع نوعی تفویض است، 

داند و معتقد مثالً کسی که بطور کلی خدا را عون مطلق میدانست، ان با تفویض یکی تومیرا مراتب عالیه استعانت 

اند کمک به انسان کند، این در واقع بازهم تفویض امور به خداوند است، اینها با هم قابل تومیاست هیچ چیزی در عالم ن

 .جمع هستند که ما باالترین مرتبه استعانت را به نوعی با مسئله تفویض مالزم بدانیم

  .براهینی که گفته شدبه هر حال آنچه که در این آیه ذکر شده حصر استعانت در خداوند و نفی استعانت از غیراست به 

 مراتب استعانت

اگر ما آن مراتبی را که برای عبادت قائل بودیم، بتوانیم در مورد استعانت هم ذکر کنیم باید بگوییم استعانت سه مرتبه 

 . استعانه از روی حبّ.3نت اجیر، . استعا2. استعانت عبید، 1دارد: 

یل استعانت عبید باشد، همانطور که عبادت، بعضاً عبادت عبید ممکن است کسی از خداوند استعانت کند ولی از قب. 1

اند اینگونه باشد، انسان از تومیاست، عبادتی که از روی ترس از عذاب و عقاب باشد، عبادت عبید است، استعانت هم 

، استعانت ترسد اگر از او استعانت نجوید کار او پیش نرودخدا استعانت بجوید به عنوان اینکه مملوک است، و می

که ترس از اینکه امورش پیش اند با این داعی و از روی ترس صورت بگیرد، منتهی نه خصوص ترس از عقاب، بلتومی

 نرود.

اند به نحوه عبادت اجیر باشد، یعنی معامله گرانه با استعانت برخورد کند، مثالً من از خدا کمک تومیاستعانت . 2

 ، دشومیکند و اگر از خدا نخواهم چیزی نصیب من نواهم که خدا هم این کار را حل خمی
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وید بدون این استعانت نه تنها کار من گمیاستعانت از روی حب و از روی نیاز و از روی فقر، این است که اصالً . 3

د بلکه من باید از محبوب خود کمک بخواهم که خود این شیرین است، اینکه من بدون او هیچ هستم و در رومیپیش ن

اند از روی تومیین مسیر محبوب باید مستعان من باشد، این نفس مستعان بودن برای محب جاذبه دارد، پس استعانت ا

 انیم قائل شویم.تومیحب هم باشد، لذا در استعانت هم بر وزان عبادت ما همان سه مرتبه را 

. 3 . فرق استعانت و توکل و تفویض،2در خدا  حصر استعانتو  . معنای استعانت1مطلب گفته شد: سه تا به اینجا 

 مراتب استعانت.

 اقسام استعانت

 . استعانت اختیاری2. استعانت تکوینی، 1استعانت بر دو قسم است: 
 استعانت تکوینی

استعانت معلول از علت تکوینی، اگر ما گفتیم نظام عالم بر اساس نظام علی و معلولی از عبارت است استعانت تکوینی 

د، هیچ شومیای در این عالم بدون اینکه در چهارچوب قانون علیت باشد محقق نیعنی هیچ پدیده و حادثه دشومیاداره 

ای در این عالم، چه آشکار و چه نهان اتفاق ند، همه چیز، هر حادثهکمین سبب تحقق پیدا نچیزی تصادف نیست و بدو

های این عالم را در این چهار چوب تفسیر کردیم، و پدیدهافتد این بر مبنای قانون علیت است، اگر ما همه موجودات می

ند علت چه کمیآنوقت استعانت معلول از علت از لوازم این قانون است، هر معلولی محتاج کمک علت آن است، فرق ن

تامه علت چه ناقصه و چه یعنی چه به نحو عدم المانع و چه به نحو علت تامه، مقتضی و  وبه نحبه نحو شرطیت و چه 

ذاتی و تکوینی است، تمام موجودات امکانی این عالم یعنی غیر  ،، استعانت معلول از علتعلول استهمیشه مستعان م

چه بخواهند چه نخواهند، چه بدانند و چه ندانند استعانت از خدا دارند، این واجب الوجود که نیازمند علت هستند، اینها 

وازم وجودی هر معلولی است که به علت خود نیازمند است، این استعانت استعانت و طلب کمک کردن ذاتی است، از ل

، (یعنی در مقابل واجب)در متن عالم هستی و در ذات همه موجودات امکانی جریان دارد، هر موجودی که ممکن باشد، 

. این دارد و نه بقاءند کمیوید و بدون استعانت نه حدوث پیدا جمیهر موجود امکانی حدوثاً و بقاءً از خدا استعانت 

استعانت تکوینی را مؤمن و کافر و مسلمان و غیر مسلمان، ذی شعور و غیر ذی شعور و نبات و جماد و حیوان و...، 

همه دارند، مادی یا مجرد، وقتی ما پذیرفتیم که هر اتفاقی در این عالم بیفتد در چهارچوب قانون علیت است، وقتی 

نگ امکان دارند، اینها ناشی از یک علت هستند و به او نیازمند هستند و باید آن علت به هایی که رپذیرفتیم همه معلول

 ویند.جمیآنها کمک کند تا حادث شوند و استمرار پیدا کنند، قهراً همه موجودات این عالم به خداوند استعانت 
 استعانت اختیاری

آن استعانت مورد نیاز در بر  یعنی عالوهتکوینی هست و همه این را ندارند.  باالتر از استعانت استعانت اختیاری

این نظر به استعانت « ایاک نستعین»ویدگمیوییم، در این آیه اگر جمیوجودات امکانی ما اختیاراً هم از خدا استعانت 

دارد، اگر هم گفته شود مثل اعتراف به اختیاری دارد، نه استعانت تکوینی، استعانت تکوینی، نیاز به گفتن ندارد، و وجود 
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واهیم بگوییم خمیخیلی از امور دیگه است، اما آنچه که در قرآن آمده در واقع اشاره به همان استعانت اختیاری دارد، 

 از تو هیچ کس مسبب االسباب نیست. واهیم از تو استعانت و کمک بجوییم چون غیرخمیخدایا، خود ما 

 . استعانت اختیاری2. استعانت تکوینی،1شد، بامیکه اقسام استعانت دو نوع  تا به اینجا معلوم شد

استعانت معلول از علت، استعانت تکوینی است و استعانت اختیاری یعنی عالوه بر آن استعانت تکوینی، از خدا کمک 

استعانت او از خداوند  وید برای کارها و مهمترین کار خود، هرچه در ذهن انسان خدا بزرگتر جلوه کند، قهراًجمی

وییم ولی گمی« ایاک نستعین»و « ایاک نعبد»د، علت اینکه نه عبادت و نه استعانت ما درست نیست، اگر شومیافزونتر 

نیم، این است که آن عظمت معبود و عظمت مستعان را درک نکردیم، خدای ساخته و پرداخته کمیبه عمق معنا توجه ن

 دیگر مشکلی برای استعانت و عبادت نداریم. اگر به عمق عظمت خدا پی ببریمست، ذهن ما یک خدای کوچک ا

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


