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 سم ا... الرحمن الرحیم ب

ویسی خانم  دهنده:  ارائه:  ارائه  تاریخ  دعا،  مبحث  استاد:  3/7/1401،  تدریس  تاریخ   ،

4/12/1381 

 402، صفحه موضوع: جلد ششم اسفار موضوع دعا

 مقدمه
ترین نیازهای انسان نیاز ارتباط با خدا هست رابطه  یکی از عمیق  .در موضوع دعاست  فصل چهاردهم

نمی  اشباع  را  انسان  خداجوی  فطرت  خدا  به  نسبت  انسان  ذاتی  فقر  و  نیازمند  تکوینی  انسان  و  کند 

با خدا هست اختیاری  با خدا هست در دعا    .ارتباطی  متضمن گفتگو  به طبع  اختیاری که  ارتباط  این 

تواند پاسخ به فطرت خداجوی انسان باشد و این نیاز نیاز ذاتی او را ند و میکتجلی و ظهور پیدا می 

ترین مضامین الهی همیشه مورد توجه بشریت بوده تأمین کند به همین دلیل دعا به عنوان یکی از عالی

  و هر انسانی هم به فراخور به میزان درک فقر ذاتی خودش به معناشناسی و مسائل پیرامون دعا پرداخته 

 . است

 صدرا   حضرتبحث دعا از نظر 
برجسته    آن  با  مرتبط  مسائل  و  دعا  توجه  و  اهمیت  فلسفی حضرت صدرا  آثار  در  تعمق  و  غور  با 

، شرایط و عوامل  حضرت صدرا با نگارش فلسفی خودشان به تبیین مباحثی چون اهمیت دعا  .شودمی

ر خدا شروط مشترک استجابت دعا از  یعنی اظهار فقر خضوع و خشوع در براب  .پردازندثر در آن میمؤ

 .گرددیعنی درخواست فرد داعی از خدا با اراده خود موجب حصول مقوله دعا می  .منظر ایشان است

ثری در اجابت دعا از نظر مالصدرا ها عوامل مؤظام علی و معلولی اینیعنی رابطه دعا با قضا و قدر ن

وباره به موضوع دعا پرداختند چون در قبل در  هستند به همین دلیل در فصل چهارده حضرت صدرا د 

   .اعراض کثیره مفصل بحث کردند

القول  »  کتاب:  متن استئناف  فیهافی  المورد  االشکال  دفع  و  تفصیلی  بوجه  الدعوات  استجابه   «فی 

اشکاالتی  :  فرمایندمی و دفع  تفصیلی  به گونه  اجابت دعاها  از سر گرفتن سخن در  فصل چهارده در 

   آن وارد شدهاست که بر 

التی هی علمه بوجه الخیر    ا... و قدرته و عنایته  لمّا استبان لبصیرتک إستناد الموجودات کلّها إلی إراده»

فی النظام و ارتباط أجزاء النظام بعضها ببعض و ترتب المسببات علی االسباب فمن جمله اسباب الکون 

  «و علله وجود الداعی و دعاؤه
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شان به اراده الهی و قدرت و عنایت او که  ر شد که استناد موجودات تمامیچون برایت روشن و آشکا 

شان به بعضی دیگر و ترتب مسببات  باشد و ارتباط اجزای نظام بعضیعلم او به گونه خیر در نظام می

   . باشدهای کون وجود دعا کننده و دعای او میباشد از جمله اسباب کون و علت بر اسباب می 

طور که از همان   «أسباب حصول الفعل وجود زیدا مثال و علمه و قدرته و إرادته و اختیارهفکما أنّ من  »

 . باشداسباب حصول فعل مثال وجود زید و علم و قدرت و اراده و اختیار او می

ا...وااللحاح و التضرع من جمله أسباب االنجاح و حصول المراد و المقترح  و الطلب من  فکذلک الدعاء » 

  «و ملکوته  ا...بإذن

ورزی از جمله اسباب رستگاری و حصول مراد و خواسته  ا و اصرارطور دعا و درخواست از خدهمین 

 . باشدشده به فرمان خدا و ملکوت او می 

و اینکه دعا گاه در ملکوت را    «و أنّ الدعاء ربّما یقرع باب الملکوت و یؤثر فی إسماع الملکوتیین»  

که بیانش  چنانی  «کما مرّ ذکره فی الفصل السابق»  شودانداز میهای ملکوتیان طنینکوبیده و در گوش

 .در فصل پیشین گذشت ....منظور همان اعراض کثیره است

 دعا   لغویمعنی 
در   ،تضرع  ،ه به خدااستغاث  ،حاجت خواستن  ،نامه دهخدا به معنی استجابه استخود لغت دعا در لغت 

   .خواست از درگاه خدا برای خود یا دیگری

   : تحقیق در عنایت موسویحضرت استاد 
استاد مبحث عنایت  )فرمایند: دعا از مباحث عنایی است نه علمی.  در ادامه حضرت استاد موسوی می 

همتی که با مددکاری همراه    .لغت عنایت به معنی همت  ( کهآوردند را در رساله نفس در جلد هفتم  

خیر مطلق    ،لطف و احسان و نعمت  ،توجه  ،امساک است و گاهی میل با محبتعنایت حقیقی بی  .است

 . هم نامش عنایت است

مثال   .فرمایند عنایت توجه فوق به مادون استمی شود؟سوال: آیا عنایت از هر انسانی به هرکسی می  

بریزد که مادرش به    خضوع کند اشک  ،تواند به مادر عنایت کند بچه فقط باید تضرع کندیک بچه نمی 

کند،   عنایت  ازاو  می  اما  فرزند  به  کرد.مادر  عنایت  از    شود  است  خلق  به  عنایت  حق  حضرت  از 

تا موالنا    )س(و موالتنا فاطمه   )ع(امیرالمومنین  نا از والیت موال  ،عنایت به امتش هست  )ص(ا...رسول 

 .دوستان و شیعیانشان عنایت است ،الحسن به یارانابنحجه 
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چون حضرت حق خودشان احسن هستند چهره نایت: علم حق به نظام أحسن باشد.  در معنی دیگر ع 

علی  علم بسیط حق است به نحو ا : عنایتاما شیخ اشراق ،حسن باشدا... باید أهای او هم در علم یدهآفر

بشود آن  عاید  که  غرضی  و  هدف  بدون  اشرف  مالهادی  . و  بر    :حاج  که  او هست  انوار  آثار  عنایت 

 .نه زبول   ،نه دثور  ،بسیاری هم گفتند عنایت عین ذات ازلیت است نه افول دارد  .تابدهای عالم میچهره

است مهر  در  همه  علم  .پس  است جامع   مهر  در  هرچه هست همه  عنایت  در  گفتند  و    ،بعضی  رضا 

   . هاستعلیت که در ذات اوست عنایت برای جامع علم آفریده 

 : دعا بحث عنایی است نه علمی استادحضرت 
نقش دعا عنایی است و ربطی به علم و تقوا ندارد چون عنایت در عالم اصل است اول    :استاد فرمودند

دل را به هدفی که دارد   .در عنایت و دعا دل را به دلداده دهد  .باید عنایت را پیدا کند بعد دعا کند

های عالم را دارد ولی برای استجابت دعا  حضرت حق توجه به خوبی   .متصل کند سپس به زبان آورد

باید  عنایت هم داشته باشد و گرنه دعا به اجابت نمی  بر آن  گاه که عنایت یار شامل  آن   .رسدعالوه 

ف دیگر  آنجا  شد  میحالش  زیبا  خواستهشودکرش  و  مهر  می،  زیبا  بخواهد  شود.اش  مسیر    اگر  در 

قید و  حق باشد بی   با کسی دوست شود کهاگر بخواهد    .رودبه سوی کسی رود با عاطفه می   اشزندگی

 :فرمایندبه همین دلیل است که حضرت استاد می   .رودشود و تمام قیدهای باطلش از بین می شرط می 

خداوند علت و سبب دعای داعی است و    .دتان دعا کنید تا عنایت حق را فرا بگیریدخودتان برای خو

 . گرددتعالی معلوم می داعی سبب است تا خدا دعای او را بداند زیرا به واسطه بنده دعا بر واجب 

 در دعا   )علیه السالم( حسن مجتبی  امامحدیثی از 

یهجس أنا الضامن لمن لم  »کنیم  و تبرک بیان می   به عنوان تیمم   )ع(در پایان هم حدیثی از امام حسن 

جز خشنودی خدا خطور نکند من   هوایی  کسی که در دلش  «ا... فیستجاب لهاال الرضا ان یدعوفی قلبه  

   (  62ص  2 اصول کافی ج)کنم که خدا دعایش را مستجاب کند  ضمانت می 
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 » عالی»بسمه ت

 10/7/1401تاریخ ارائه: ، ارائه دهنده: عرفانه بلوکات

 اسفار  6موضوع: بحث دعا جلد 

 حضرت صدرا در دعا  اجمالی  نظر 

خواهیم داشت در ذیل مبحث دعا و چون که در آغازین مبحث دعا هستیم    ایارائه ا... امروز یک  شاءان

آشنا   دعا  موضوع  ذیل  در  صدرا  آرای حضرت  با  کلی  و  اجمال  خیلی  صورت  به  ابتدا  شدیم  برآن 

اسفار  .شویم از جمله  آثار خود  برخی  در  بدانید حضرت صدرا  را  رساله    ،این  و  کافی  اصول  شرح 

در ضمن اینکه دعا را درخواست رحمت و بخشش از خداوند   .میت آن پرداختندبه دعا و اه قضاو قدر 

  تالش کردند از نظر فلسفی به زوایای پنهانی که در   ،دانندخضوع و زاری می   ، به صورت یک تضرع

هستی یک امر سودمند    نظام  دعا نهفته است هم بپردازند و ایشان بر این باورند که دعا در  ذیل موضوع 

 . هست و ثمراتی را برای داعی در برخواهد داشت

 در دعا  دو جهت نهفته 

کنند که دعا و راز و نیازهای انسان دو جهت در او  به صورت کلی اگر بخواهیم بگوییم ایشان بیان می 

 نهفته

شود او به اهداف متعالی و  نوعی راز و نیاز است با خداوند و باعث می کند عا میوقتی انسان د ( 1

بلندی که در نظر دارد برسد ا... در متن شاءاین یک جهت و در اینجا بحث زیاد است و إن   .مقاصد 

رسید آن خواهیم  به  هم  بیان می  .اسفار  کلی حضرت صدرا  به طور  دعا  اما  انسان  که  وقتی  که  کنند 

وقتی هم که    .شودپس نفس انسان معطوف به پروردگار می  . کند نوعی راز و نیاز انسان با خداستمی

کند حائلی بین او و جسمش  گذر دنیا صرفنظر می شهوانی و امور زود   دی وو امورما  از لذات حیوانی

شود و  کند که درهای رحمت الهی به سوی او گشوده می شود یعنی به مراتبی دست پیدا می حاصل می 

می الهی  الطاف  نکته  و  .شودمشمول  بود  این  زیبا  انسانکه    اش  که  وقتی  باالتر  مراتب  هایی  در 

دارند   نفس  لذات  تهذیب  و  جسمانی  آلودگی  از  می  حسیو  فاصله  مادی  نفسو  به گیرند  شان 

و می رسد که میمقامی می باشد  و تصرف داشته  را در توتواند قدرت دخل  اند یکسری تحوالت 

تواند یک مریض را  او می  دعای  مثال   .توانیم توجیه کنیمکه در عالم این امور را نمی  عالم ایجاد کند

پس این از یک جهت که راز و نیاز بنده است با    .ت دنیایی را ایجاد کندتحوال   یا یکسری  ،شفا دهد

کند و در  رساند و نفس انسان را به سوی خدا معطوف می خواهد می خدا و او را به آن مقاصدی که می

 . شود یاء داشته باشد و دعایش اثرگذارشود دخل و تصرفی در اشمراتب باالتر باعث می 
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ها عالوه  انسانضرت مالصدرا برای دعا کننده در نظر گرفتند این است که  دومین جهتی که ح  ( 2

این را در امتداد درس مفصال به   هایشان آگاه است چرا باید دعا کنند؟دانند خدا از خواستهبر اینکه می

دانیم خدا یک قضا و قدر الهی  کنند ما که میکنیم که اشکال وارد میپردازند فقط ما اشاره میآن می

کنند و پاسخ دارد پس چرا با وجود قضا و قدر الهی ما باید باز دعا کنیم؟ که اشکاالت را وارد می

جواب می کلی  طور  به  بخواهیم  اگر  ما  و  نیستیم  بدهیم    دهند  آگاه  الهی  علم  از  ما  پس   چون 

حالت بیم  و    همیشه در خوف و رجا هستیم  و  در قضا و قدر ما چه چیزی نوشته شده  دانیم  نمی 

کنیم که یکسری قضا و قدرهای الهی به صورت خیر  وامید در ما وجود دارد برای همین دعا می 

بیفتد اتفاق  و نکته    . ها به دعاستمکلف بودن انسان علل    پس همین ترس و امید یکی از    .برای ما 

کنند گویند ما ممکن هستیم و یک نقصی داریم و همین اظهار عجز و اعتراف به  که مطرح می   دیگری

مینیازمندی بهبود  با خدا  را  ما  رابطه  آن  برابر خدا  در  و مان  ثمرات  همینگفت    شودمی   بخشد  از  ها 

یک دیدگاه کلی حضرت صدرا در ذیل دعا    شود. پس اینمیزدیکی انسان به خدا  دعاست و موجب ن 

شود و  شود و اشکاالت مطرح می ا... در متن اسفار به این مباحث پرداخته میشاءو اهمیت آن که ان 

 .پاسخ آن را هم خواهید شنید

 معنای دعا تحقیق در 

عو گرفته شده یعنی متمایل  از د  دعا  لغتیا    ابتدا یک تحقیقی در ذیل معنای دعا داشته باشیم که واژه 

  ن کردن چیزی به سمت خود به وسیله صدا و بیان و بر اساس همین تعریف گفتند اصل در دعا خواند 

   .با صوت و لفظ هست

  خشوع و تضرع بنده   از درخواستی که همراه با خضوع، شود دعا عبارت است  هم گفته می  اصطالح در  

 است. 

تعالی گفته می  اصطالح شرعو در    با حق  از خدا  به نوعی گفتگو  انسان در آن حاجتش را  شود که 

می می خدا  از  را  مشکل  حلّ  خواست  در  و  این   کند.خواهد  و  پس  لغوی  معانی  از  بود  تعاریفی  ها 

   .اصطالحی دعا

 برخی از آداب دعا در متن اسفار 

شد  اشاره  هم  گذشته  جلسه  در  من»  که  الطلب  و  االسباب  الدعاء  جمله  من  التضرع  و  االلحاح  و  ا... 

ا... و ملکوته و أن الدعاء ربما یقرع باب الملکوت و یؤثر فی االنجاح و حصول المراد و المقترح بإذن

الملکوتیین ورزاسماع  اصرار  و  خدا  از  خواست  در  و  دعا  که  هست  این  معنایش  که  جمله  «  از  ی 
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های ملکوتیان  باشد و دعا گاه در ملکوت را کوبیده و در گوشهای رستگاری و حصول مراد میاسباب 

به نکاتی از آن در ذیل مقدمه دعا اشاره  انداز میطنین شود. این متن از اسفار بود که حضرت استاد 

 فرمودند.  

ودند و حضرت استاد توضیح فرمودند  ای که در ذیل آداب دعا حضرت صدرا اشاره فرماما اول نکته 

   .در انسان وجود داشته باشد حالت طلباین بود که باید در مقدمه دعا 
   :معنای طلب

یعنی آنچه    .شود  تمام ذرات وجود انسان مظهر خواستنبه صورت کلی طلب یعنی چه؟ یعنی اینکه  

آنچه که استدعا دارد فقط با زبان نگوید تمام وجودش آن خواستن را داشته   ،آن حاجتش  ،خواهدمی

این طلب است نیستوقتی که فقط بگویید    . باشد اسم  دعای    ،این دعای خواندن است دعای واقعی 

فرمایند: دعا کننده باید  حضرت استاد می   .واقعی زمانی است که این طلب در وجود شما متاللو شود

 . گویدروان دعایش را ب

ا...  شاء..... ان اثر داشته باشد  من از این مفاهیم خیلی فاصله دارم امیدوارم همین بیان هم در منالبته  } 

   {که خود بیان هم در ما اثر داشته باشد و گرنه شایسته بیان چنین عبارات ارزشمندی نیستیم

داند با یک صفا بیان کند هر انسان می  ،ادبی باشد با یک حالتفرمایند: جوری بیان نکند که بی استاد می

گیرد و آن دردش را  ب دردش چیست و از درد خودش آگاه است و در هنگام دعا آن طلب را در نظر  

 مطرح کند. 

زیانکته  استاد  مورد  دی در  های  دارد  ب  دوم وجود  اسفار  متن  باید در دعا  بر اساس  فرمودند که  یان 

 . باشد  الحاح

 ی الحاح ا معن

باید دعا کند و بخواهد اما جدی بخواهد  با پا فشاری   ، اصرار داشته باشد  ،یعنی انسان    با قاطعیت و 

به صورت انقالب  هم از این خواستن منقلب شود    یعنی جوری این خواستن باشد که درونش  بخواهد.

 .عالمه امینی بیان کردند در ذیل ای همدرونی درآید که قضیه 

 پافشاری در دعا  حدیثی از رسول خدا در 

که مثال   البته این را هم بدانید که این نکاتی که حضرت صدرا بیان فرمودند در روایات ما هم بیان شده

  اریم که د  )(ص( همدر آداب دعا از سوی رسول اکرم  طلب در دعا چگونه باشد و پافشاری در دعا

در دعا کردن پافشاری کند و    خواهد دعایش به اجابت برسد با یک لفظ قاطعانه بخواهد اگر ایشان می

بگیر و حاجت  باز شود  در  تا  بزند  در  ایشان سماجت   .دآنقدر  محبوب خود پس  را  دعا  در  کنندگان 
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و   او طلب دارد  ای که ازخدا بنده  «...ا... عزووجل حاجه. عبدا طلب منا..رحم فرمایند »شمردند و می

می  می   کندپافشاری  قرار  خویش  رحمت  نیکو    .دهدمورد  رسول  حضرت  از  تکرار  این  همین  برای 

بار هم تکرار کردند  است که هرگاه دعا می  )ص(ا...در سنن حضرت رسول   .شمرده شده حداقل سه 

  . کید شدهفشاری تأپس در روایات و در مضامین دینی ما به  قاطعیت و پا. کردندمی

 استجابت نباشد  باشد ولی در  برای خواستن دعا اصرار در  
اینکه در  یا    یم چیزی را به زور از خدا نخواهید بزرگان شنیدبرخی    از    اما با وجود چنین روایاتی ما

گویند دو بیان اشتباه نیست اما در کجا هست  پس کدام درست است؟ میگرفتن حاجت اصرار نورزید  

  و اصرار بر نتیجه دعا هست یعنی   نداشته باشید؟ گویند هدف بزرگان از عدم پافشاریکه گویند اصرار  

نتیجهانسان یک خواسته  اما آن  باشد  پافشاری داشته  باید آن را طلب کند و  ای که مطلوبش  ای دارد 

باشد  پافشاری داشته  نباید  نباید اصرار    هست را  به آن استجابت ظاهری که مد نظر خودش هست  و 

 در سوره مبارکه بقره آمده باشد چون  داشته

چه بسا چیزی از نظر انسان    «و هو شرّ لکم تحبّوا شیئا  و هو خیر لکم و عسی أن    عسی أن تکرهوا شیئا»

وجهه خیر نداشته باشد و خیر است و چه بسا اموری برای او به ظاهر شر است ولی خیر است و انسان  

آن که آن نتیجه حتما حاصل شود    اما   خواهد که آن امر مطلوبش حاصل شود کند و می اگر چه دعا می 

مطلوبش که مد نظرش هست نرسد دچار  داند و شاید اگر به آن  ناپسند است شاید حکمت آن را نمی 

پس اگر در روایات    . شود و این برعکس بر او یک تأثیرات منفی خواهد داشتناامیدی و افسردگی می 

فراوانی دارد  تأثیر معنوی  توصیه شده که دعا کنید و فراوان دعا کنید چون دعا مخ عبادت است و 

می فراهم  هم  را  دعا  اجابت  زمینه  اصرار  این  و  وگویند  عاشقانه  توسل  یک  دعا  خود  گویند  و  کند 

می  فکر  وانسان  است  بی مناجات  موجود  یک  پیدا کند  ارزشی  یک  حق  عنایت  با  که  است  ارزشی 

کنید یک حاجتی  دعا می  که  این دید  کنند فقط بهپس این وجوهات مثبت هست اما توصیه می  .کندمی

انسان   و نگاه کنید که آن یک توسل عاشقانه است از شما برآورده شود نگاه نکنید بلکه به مراحل باالتر

 . یک نقص ذاتی دارد نسبت به خالق

آید پس در دعا انسان  که گفتند دعا کردن از دعوت می  یافتم این بودنکته زیبایی که در یکی از منابع   

کند و دل مؤمن که عرش جمالش تجلی پیدا میدر دل او با صفات جالل و    .کنداز خدا دعوت می

خداست بنشیند و این دعا کننده چه نتیجه دلخواه را بگیرد چه نگیرد او با این دعا به خدا نزدیک شده  

پافشاری   که  هست  زیبائی  بخش  یک  کبیر  جوشن  دعای  در  دعا  و  طلب  بر  اصرار  ذیل  در  و 
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خدا با اصرار و    «ال من ال یبرمه الحاح الملحین»   آوردگاه خدا را به سطوح نمی کنندگان هیچ پافشاری 

اما این به این معنا نیست که خیر و صالح خودمان را در    .شوددعا و تضرع بنده دچار خستگی نمی 

کنیم اصرار  اجابت  در  و  گیریم  ما  پس    .نظر  برای  ما هست  و صالح  خیر  به  آنچه  بخواهیم  از خدا 

پس    . آن بخش دوم هست که در آن توصیه نشده  بیفتد   حاصل شود نه چیزی که دوست داریم اتفاق 

به عنایت خدا باشد دوم    .اولین مرحله خود نفس دعا که انسان خودش را متوجه خدا کند و متوجه 

 . تضرعو بعد  یعنی قاطعیت و پافشاری در طلب الحاح سوم  . طلب انسان

 معنای تضرع 

می  :فرماینداستاد می تو  از  من  ای حبیب  استبگوید خدایا  این تضرع  اسم  و    .خواهم  نرمش  حالت 

بدون تکلف باشد  ،آرامش و  اتفاق   .حالت خودمانی داشته  انجام داد حصول مراد  این مراحل را  اگر 

 .رسدافتد یعنی به هدف می می

سباب االنجاح و الحصول ا... و الحاح و التضرع من جمله أالطلب من»یکبار دیگر عبارت را نگاه کنیم   

و »اگر در دعا الحاح باشد و تضرع و یک طلب واقعی باشد محال است دعا به هدف نرسد    «المراد

 «ها... و ملکوتبإذنالمقترح 

 مقترح معنای 

و اگر   «و الدعاء ربما يقرع باب الملكوت»رسد  ماند به هدف میدعا مثل یک تیری می  مقترح یعنی 

إن گردد  رعایت  آدابی  درجه ءشا چنین  به  میا...  و  ای  کوبیده  را  ملکوت  درباب  دعایش  که  رسد 

 این تالش مختصری بود از مطالبی که حضرت استاد ارائه دادند. نوازدهای ملکوتیان را می گوش
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 »بسمه تعالی« 

   17/07/1401، تاریخ ارائه:ا.رعایتهنده: خانم  ارائه د 

 402ارائه مبحث دعا از جلد شش اسفار ص

متن اسفار کار  ترجمه  از جلد ششم اسفار در موضوع دعا هست که قبال روی    14بحثمان در فصل  

 .پردازیمما به ادامه آن می و کردند

 14فصل  402ترجمه متن اسفار صفحه  

که هر موجود ممکنی به اراده طور آمده که این مطلب روشن شد  این«لمّا إستبان لبصیرتک....إختیاره» 

که عنایت حق همان علم به نظام اصلح است که از او به    .شودبه قدرت و عنایت حق یافت می   ،حق

چون بهترین نظام نظام علّی است و أحسن نظام آن است که به دنبال هر علتی    .گردداراده ذاتی یاد می

ی است که با این نظام  قات سلسله نظام علّدعا هم جزء حل  .شودمعلولی معین بروز و ظهور داده می

یابد از اسباب وجود کتابت  مثال کتابت که در خارج تحقق می   .بیگانه نیست و از این نظام جدا نیست

قدرت و اراده زید و اختیار زید که کاتب است نقشی دارند در    ،علم زید  ،وجود زیدی که کاتب است

 تحقق کتابت. 

متن:   منفکذلک  »ادامه  الطلب  و  حصول  الدعاء  و  االنجاح  أسباب  جمله  من  التضرع  و  االلحاح  و  ا... 

 « ا... و ملکوتهالمراد و المقترح بإذن

ها همه از جمله اسباب برآوردن حاجت  البه کردن این ، الحاح ،تضرع ،نمودن  همچنین نیایش و مسألت 

بلکه اینالبته این چنین نیست که این  .است سازند تا مراد مقترح یعنی ها زمینهها سبب مستقل باشند 

را   ملکوت  باب  گاهی  دعا  بشود.  حاصل  است  ملکوت  بر  حاکم  که  خدا  اذن  به  شده  داده  پیشنهاد 

قرع می کوبد و گوش می آن  به  طبیعتند  مدبرات عالم  فرشتگانی که  آن های  به گوش  وقتی که  ها  کند 

  کنند.دهند و برآورده میها هم بر اساس نیازها جواب می رسید آن 

الفصل» فی  ذکره  مرّه  االرض   کما  عالم  فی  متأثر  السماوات  عالم  فی  نفسانی  جوهر  من وجود  السابق 

 «بتسخین بارد و تبرید حار و تحریک ساکن

می  تأثیر  عرش  یا  آسمان  بر  اصلدعا  عین  به  صاحبش  مثالی  بدن  و  گرمگذارد  یعنی  آن  سرد  ی  ها 

خواهد دعا به اجابت برسد سردی یا گرمی  زمانی که می  .شودشود و سردها گرم یعنی او منقلب میمی

بیند و یک ای را میتاد به اینکه انسان در خواب صحنهکند. مثالش را حضرت اسبه این بدن سرایت می

بیدار چه  می  ،شودمی  مرتبه  اینجا  پس  کرده  عرق  تنش  ایبیند  شد؟  ربیان  دعا  عرش  نکه  به  است  از 
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میمی سرد  یا  گرم  دعا  اجابت  در  مثالی  بدن  و  جوهر  سردی   ،شودرود  در  حرکت  این  در  که  هایی 

بود گرمی  به سردی و سردی نفسانی  به حرکت در می اش  بعد جسم را  به گرمی  این جوهر  اش  آورد 

خود ندارند بلکه از مبادی عالیه فیوضات را    آورند ازنفسانی که در عالم طبیعت این آثار را به بار می 

می  اعطاء  طبیعت  عالم  به  عرش  از  یعنی  سافله  مبادی  به  یاری  و  استمداد  عنوان  چنین   ،کنندبه  پس 

 نیست که جوهر نفسانی در این کارها مستقل باشد.  

 تأثیر نفوس فلکی و نفس انسانی در استجابت دعا 

تأثیر نفوس فلکی و نفس انسانی از    از جمله  عواملی را در نظر دارندحضرت صدرا در استجابت دعا  

می  دعا  استجابت  ناطقه  .دانندعوامل  نفس  دارای  فلکی  اجرام  که  است  معتقد  منشأ  وی  و  و  اند  خیر 

منزله    .ندبرکات زمینیان به  الهی نخست در عرش اعظم یعنی فلک اطلس که  افاضات و عنایات  تأثیر 

گردد و سپس از ناحیه فلک اطلس به بقیه افالک و به واسطه سایر افالک به  می قلب عالم است ظاهر  

گردد. به گفته حضرت صدرا اگر در اجرام سماوی فضیلت و برتری نسبت به سایر  کره خاکی نازل می

ها هنگام  دست   ،شدجاری نمی  «السماء  ا... علیإنّ »گاه بر زبان اقوام و ملل عالم جمله  اجرام نبود هیچ 

یعنی چه؟ پاسخ: همانا که خدا در   «السماء  ا... علیإنّ »کمان:  خانم رنگین  ، شدعا به آسمان دراز نمید

می فکر  یعنی  است  دست آسمان  است  آسمان  در  همیشه  خدا  که  بلند  کنیم  آسمان  سمت  به  را  ها 

فرمودندحضرت    .کنیممی اینجا  در  آیه    :استاد  نیز  و  نیست.  آسمان  در  خدا  فقط  علی  الرحم»که  ان 

استوی آیه  )   «العرش  طه  نمی   ( 5سوره  او    . شدنازل  مؤثرند  دعا  استجابت  در  فلکی  نفوس  او  نظر  به 

ها یا عرش وجود دارد که اثر پذیرنده و در زمین به واسطه گرم  گوید: جوهر نفسانی در عالم آسمان 

عنصری به    به حرکت درآوردن ساکن و ساکن کردن متحرک و تبدیل  ،کردن سرد و سرد کردن گرم

 . این در متن اسفار هست .ر عقلی اثرگذار استاز جانب پرتو جواه عنصر دیگر و یاری شدن 

ا... که شما متوجه شدید و به ما ءشا که را خودم هم نوشتم ولی قشنگ متوجه نشدم حاال نوشتم ان این ت) 

ها اثر نگذارد و منفعل محض هم  تا اینکه چیزی در آن   این جواهر عقل فعال محض نیستند  ( هم بگویید

ها اثر نگذارد و منفعل محض هم نیستند تا آنکه در چیزی اگر که به یاری  نیستند تا اینکه چیزی در آن

تر از آنهاست به وجهی فاعلند و  ها یا پایینبلکه در آنچه در آن  ،و کمک مافوق خود باشد اثر نگذارند

فریادخواهی   و  گرفتاران  دعاهای  که  نیست  بعید  پس  منفعلند.  آنهاست  فوق  آنچه  از  دیگر  وجه  به 

 . به فرمان الهی اجابت کنند و حاجاتشان را برآورده کنند را ان اثرپذیر شود و دعاهایشان فریادخواه
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 آیا عالی به سافل توجه دارد؟ 

اینجا از نظر    شوند؟آیا نفوس فلکی از زمینیان متأثر میشود که  یک سؤالی مطرح می   مطلب  در این 

حضرت مالصدرا تنها عالم امر کلی عقلی که تغییر و انفعال از هر جهتی برایش ممتنع و محال است و  

آن مورد  در  گفته میصرفا  نداردها  سافل  به  توجه  عالی  که  نفوس   ،شود  تدبیر  در  که  فرشتگانی  اما 

به ویسماوی  از برخی موجودات زمینی  تأثیر می اند  ناطقه شریف  نفس  برآوردن    .پذیرندژه  لذا متوجه 

آن دعاهای  اجابت  و  می درخواست  دعای  ها  با  همزمان  که  باران  نزول  مثل  اموری  او  گفته  به  شوند. 

گیرد و نیز مثال آنچه که از انبیاء و اولیاء حکایت شده  دعاکنندگان و درخواست نیازمندان صورت می

ای از مبادی آسمانی و گروهی از  د که در طبقه یابها عقل یقین میاست. از چیزهایی که به واسطه آن 

انفعالی از برخی موجودات زمینی در پی آن شنیدن دعاهای آن فرشتگان الهی اراده  ها و  ای حادث و 

آیاتی از قرآن کریم داللت صریح و غیرقابل تأویل بر انفعال    .توجه به استجابت دعاهایشان وجود دارد

سوره  )  « أن اصنع الفلک بأعیننا»  (سوره مؤمنون  27آیه  )د نظیر  نفوس سماوی از موجودات زمین دارن

آید از ظواهر کالم حضرت مالصدرا به دست می   «قال ال تخافا إنّنی معکما اسمع و أری»  (146طه آیه

می دعا  استجابت  عوامل  از  دیگر  یکی  شرایط  داشتن  با  را  انسانی  نفس  او  اینکه:  که  توضیح  داند. 

 .داندرا از سنخ ملکوت و دارای مقام متخیل حساس و هم محرک می حضرت صدرا نفس انسانی  

دارید میشما مطلب را که بر  .کلیتی از بیانتان قابل فهم بشودتا    کمان: برگردید به عقب  خانم رنگین) 

گفتند   اینجا  بفهمی و هم مخاطب خب  بیان هم خودت  موقع    والمقترح »باید جوری روانش کنید که 

پیشنهاد داده شد  «..ا.بإذن پاسخ:  معنی کردید؟  یعنی   . مقترح را چه  مرادی که  یعنی چه؟  خب همین 

ودش برای آن در نظر دارد یعنی آن  مترجم ترجمه کرده بود یعنی مرادی که مقترح یعنی چیزی که خ

می  دعا  که  برسند خانم:  کسی  مقصد  به  دارد  نظر  در  ببریشه  کند  ترجمه  قرح چه هست؟  کتاب  ینید 

با تک تک الفاظ    ددارید باید برای اینکه ریشه یابی کنیآیید ترجمه را برمی ب شما وقتی که میکرده خ

ربرابر این کلمه چرا آوردند  ایی که این مترجم آوردند دهاین واژه   دببینی  دمتن اسفار آن را بررسی کنی 

می وقتی پیدا  را  کلمه  ریشه  آوردند  چرا  ببینی  میروی  می که  مطابقت  باعث  کنی  جمله  مفهوم  با  دهی 

شود که بفهمی اصال هدف مترجم چه بوده از آن واژه که آورده. خانم رعایت: یعنی دعاکننده به آن  می

می  که  وا   خواهدمرادی  دارد  در  نظر  در  دارد  پیشنهاد  برای خودش  یعنی  پیشنهاد شده  برسد حاال  قع 

الفاظی که مترجم استفاده کرده وقتی اجازه داری این طوری استفاده بکنی که هدفش را از   خانم: از 

اش را به دست  بیان بفهمی و جوری هم بیان کنی که مخاطبت هم بفهمد خب حاال مقترح را باید ریشه



                                                مؤسسه قرآ ن و عرتت حمکٌة صافية 

 )ره( موسوی علی  سید موسس استاد عالمه 

 
 

12 

 

   ارائه کالس صبح
 ، مبحث دعا(اسفار اربعه  ششم)جلد 

 1401/ 17/07تا  03/07/1401از تاریخ:  

ر قرح  دعا میبیاوری  دارد  که  به کسی  و چرا  ببین چیست  می ا  المقترح   حصول»گویند  کند  و    المراد 

فهمم چون جای  یعنی آنچه را درخواستی که آن فرد دارد یعنی آنچه که من االن دارم می  «؟ا...بإذن

ر زاده: دداند به چه معناست؟ خانم رضی خود قرح را کسی می  .دیگر هم استاد مقترح را توضیح دادند

کند آنکه به طور ابرام و بدون لیاقت لزوم پرسش می   ه به تحکم از کسی چیزی را خواهنددهخدا نوشت

می  درخواست  رنگینو  خانم  یعنی  نماید.  وکمان:  دارد  آن  می   قاطعیت  در  قاطعیت  نوع  یک  خواهد 

ببین پس  چیزی  در  جدیت  یعنی  متوجهینا  یدهست  دارد  ارزش  وقتیها  میاید  مطیخواهکه  لب  د 

نگذاشتیم  ؟دبنویسی پرشود  اینکه  برای  فقط  گذاشتیم  ما  که  ربعی  یک  کمی  می  .این  یک  خواهیم 

خب یک دو سه دقیقه وقت    .معنی پاراگراف را بفهمیم، یک کمی بهتر  ها رایابی کنید معنی واژهریشه

خانم رعایت: اما در معنی لغت دعا    . گیری را بفرماییدای گرفتید؟ بخش نتیجه داریم باالخره چه نتیجه 

التماس   به معنی در سوره عنکبوت استاد فرمودند .این متن فرمودند در که استاد به معنی التماس نمودن

حبیب از  انسان  یار  ،نمودن  د   ،از  در  که  محبوب  میاز  هم  ثمالی  ابوحمزه   إنی  اللهم »فرمایند  عای 

التماس دعا برای زاری  «بهائک  من  أسئلک برای ارتباط و راز هست و در دعا    ،برای التماس  ،اینجا 

خواهم از خطای  کند از تو میباید التماس باشد یعنی خطاکاری که به نزد با گذشتی رفته و التماس می 

فرماید نه با صدای بلند از اسرار دعا این است  اینجا می   .ه باشدمن بگذری باید زاری و التماس داشت

خواهی خسته  شوی یعنی آنچه میکه آنچه که التماس دارد سبکتر است اما آنچه که بخواهی خسته می

میو خسته می تر  و جانش خسته  بکند جسم  بیداد  و  داد  هرچه  آرام  شوی  کرد  که  التماسی  اما  شود 

 مش هست.  شود و دعا برای آرامی

 ها در دعا نشانه 

 سؤال: دعا چند نشانه باید داشته باشد؟  

ای از خودش به جای  مأثور باشد یعنی دارای روانی باشد یک اثری داشته باشد یعنی یک نشانه  -1

خواهد کند باید ردگذاری بشود هر جمله  آنکه دعا می  .گیردبگذارد مثل ردّ پایی که روی برف قرار می 

   .دعا یک ردّی در درونش پیدا بشود

هر    ، خواند از آن بهره بگیرد یعنی خاصیت بگیرد اینکه بخواند و رد شود نهدعایی را که می  -2

 جود آورد اگر نشد باردوم و سوم  دعایی دل او را یک انقالب به و

حال و  انی که حال داشته باشد دعا کند نه در هر زمانی که بی باید حال داشته باشد یعنی هر زم -3

 .  خسته است
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 منشأ و اصل دعا در کتاب مفتاح الفالح عالمه مجلسی 

  طور آمده:این  کتاب مفتاح السعاده یا مفتاح الفالح مجلسیدر    منشأ و اصل دعا از کجاست؟سؤال:  

  ایشان استادی داشتند که شرحی برای پیدا کردن دعا شروع کردند که اسم آن را مفتاح الفالح گذاشتند 

به یک خطاطی که خوش خط بودآن    و الفالح را    که   را دادند  مفتاح  این  بدهد  هرگاه کارش اجازه 

  گذشت به ای میمرحوم مجلسی دلش تنگ شده بود یک روزی در کوچهیک مدتی گذشت    .بنویسد

روی؟ گفت  یک بزرگواری برخورد کرد و سالمی کرد آقا جواب دادند و فرمودند محمد باقر کجا می 

ای از آن دوزنده بگیر که ما آن را قبول  گویم برو آن مفتاح الفالحی که نوشتهدانم گفت به تو مینمی 

وین دعا از مرحوم  بینند. پس ریشه تدآیند دیگر سیّد را نمی داریم. مرحوم مجلسی تا به خودشان می 

االنوار   بحار  در  مجلسی  مرحوم  را  ادعیه  این  که  )مزاردعا(  نام  به  دارند  هم  کتابی  و  است  مجلسی 

ابن الحسن )ارواح  ا...)ص( از بیان علی)ع( و فاطمه)س( تا موالنا حجهنوشتند این ادعیه از بیان رسول 

 العالمین له الفدا( هست.  

ما یاران حکمت باید یک فعالیت علمی هم داشته باشند مثل همین  کمان: ما گفتیم که حتخانم رنگین

گویند ما بیانمان روان نیست یا اصال  ها می ها یا اگر هم بعضیها یا شرکت در سخنرانی شرکت در ارائه 

توانیم با بیان هماهنگ شویم مقاله بنویسند. از هر جهت باید فعالیت  دوست نداریم که بیان کنیم نمی 

دا را  فعالیت عملی علمی  کنار  باشند در  ارائهشته  و همین  بیایند  پیش  هم  نظر علمی  از  هایی که شان 

دارید چه از روی  شود که شما با مخاطب ارتباط برقرار کنید مطالبی را که بر مییکربع هست باعث می 

ه مرحوم ها پخته باشد وقتی که ادعییک منبع و چه از روی رساله استاد مطلب را بنویسید باید جمله 

می بیان  را  مأثوره  و  ببینید مجلسی  کنید  نگاه  بروید  باید  برداشتید  رساله  توی  از  اینکه  بر  کنید عالوه 

می   ادعیه استفاده  که  کلی  اصطالح  توی  و  معناست  چه  به  اصلش  معنی مأثوره  چیستشود  با    . اش 

 د که بیان و بیان کنی  دبدهیها را با هم تطبیق  آگاهی نسبت به آن مطلب استاد را هم مطالعه کنی و این

شود که حق مطلب ادا  پخته شود بعد عین جمالت استاد یا عین جمالت مترجم را نوشتن باعث می 

الفالح می   .نشود مفتاح  از  نام  وقتی  مثال  مزار مییا  از  نام  یا  اطالعاتی  بری  بری خوب است که یک 

مینه داشته باشید که ممکن هست  واجب است که یک اطالعاتی پشت ز  !داشته باشی خوب است که نه

کنید برای مستمع پُرتر بیان  شود وقتی که مطلبتان را بیان میها را بیان نکنید ولی باعث می اصال شما آن 

ها بدانند که آمدن اینجا نشستن اتفاق کمتر بشود. امیدوارکه شما و همه خانم   تانت بیانی کنید و اشکاال

خواهیم داشته باشیم که  ا... نداریم و نمی شاء و تشخص هم که إنافتد ما تعین  خاصی برای طرف نمی 
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یا قوی ولی هدفمان یک   بیان کرد  بیان کرد ضعیف  بد  بیان کرد کسی  بگوییم کسی خوب  بخواهیم 

ها به سهم خودشان در این کار شرکت  جریان علمی هست که ایجاد بشود و امیدوارم که همه خانم 

برا علمی  جریان  یک  هم  که  می کنند  کالس  همه  ی  در  که  خودشان  برای  توانایی  یک  هم  و  شود 

 گیرد. متشکر از اینکه شرکت کردید.شان قرار میهای زندگی مطمئنا مورد استفادهقسمت 

 

 

 

 

 


