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 بسمه تعالی« »

 24/7/1401: ارائه تاریخ ،  ابویی.س خانم   ارائه دهنده:

 کند وجود عالم را علم عنائی حضرت حق اقتضاء می 

اند که از مباحث گذشته و از مباحث قبل روشن شد که علم عنایی حضرت  صدرالمتألهین فرموده 

کند نظام وجود را با  علم حق اقتضاء می   گردد بهبرمی  حق علم فعلی حق و اراده حضرت حق که

فرمایند که حضرت حاجی  در اینجا می  .ترتیب سببی و مسببی که بین موجودات در این نظام است

 «و فاز منها بالنظام الوجود إذالعنایه إقتضت وجوها»فرمودند 

که دراینجا در واقع ادامه همان بحث جلد شش  )کند وجود عالم را  یعنی علم عنایی حق اقتضاء می

کند  خواهند بگویند که بعد این بحث ارتباط پیدا میمی   (.مبحث علم و قدرت و اراده بودکه اراده و  

از این علم    موجودات  .کند وجود عالم رافرمودند که علم عنایی حضرت حق اقتضاء می   . به مبحث دعا

شوند با یک ترتیب سببی  از این عنایت با یک نظام خاصی و با یک چینش مخصوص صادر می  ،عنایی

ها  یعنی اول عقول طولیه هستند آن   .یعنی هرکدام یک سببی هستند برای مرحله بعدی آفرینش  .و مسببی

ز آن نوبت به عالم مثال  رسد به مرتبه نفوس بعد ابعد نوبت می   ،شوند برای عقول عرضیهباز علت می

رسد و بعد به عالم طبیعت که اول صور نوعیه هستند بعد صورت حسیه و آخر سر هیوالی اولی که  می

اولی ختم می نزولی به هیوالی  بنابراین علم عنائی قوس  نظام جهان هست  آفرینش  این مرحله  شود 

 . که بین موجودات است کند نظام وجود را با ترتیب سببی و مسببیواجب تعالی اقتضاء می

 نظر حاج مالهادی سبزواری)ره( در دعا 

فرمایند که از جمله همین اسباب و مسببات موجودات از جمله اسباب امور وجودات و  حاال می  

الحاح است و اصرار است که مرحوم حاجی در حاشیه    ،تضرع است  ،موجودات عالم طبیعی دعاست

م  فرمود که حتی نمک طعامت را ه فرمایند که خداوند به موسی علی نبینا و آله علیه السالم می نقل می 

گونه نیست که دعا خارج از  خود دعا از جمله اسباب است این  .از خداوند درخواست کن و بخواه

پس دعا هم یک سبب است حاال بیان این   .نظام سببی و مسببی باشد که بین موجودات حاصل است

بیان این   ؟مطلب که چطور دعا خودش در ردیف و سلسله اسباب موجودات و حوادث اموری است

یان نفوس عرضیه است  ای که در مطور که در فصل قبل گفته شد نفس کلیهین است که همانمطلب ا

باشد یا نفس منطبعه سماویه که نفس جزئیه فلک باشد که کار تدبیر حوادث و    که نفس نبی و  ولیّ 

  ولّی احوال سکان  دار است این نفس نبی و عهده موجودات این عالم طبیعت را به اذن تبارک و تعالی

ی و ولی یا نفس فلک احوال  بگویند؟ نفس نکند پس چه میها را مشاهده می زمنین را و احوال انسان 
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انسان و  را  عالم  این  می موجودات  مشاهده  را  این ها  که  است  دعاهایی  احوال  این  من جمله  ها  کند 

زمین ساکنان    کند سکانکند و ادراک می ها دارند. مشاهده میهایی است که اینکنند و درخواست می

ها را مشاهده  دارند اینهایی که دارند دست به دعا برمی ها را که بر اثر ابتالئات و گرفتاری زمین انسان

گیرند یا  کند پس چه شد؟ یک نفس فلکی مثال یک مافوق که باالتر هست نفس فلکی را در نظر میمی

ها به سمت باال  کنند دعای آن ها دعا می گویند وقتی که انسان گیرند میی را در نظر مینفس نبی و ولّ

ها این را مشاهده کردند یک  کنند و وقتی آن ها این را مشاهده میرود آن ها می رود و به سوی آن می

مشاهده    و ولیّ  نفس نبی  خب  شود.در نفس پیغمبر حادث می   ،یصورت عالجی در نفس نبی و ولّ

ها دست به دعا برداشتد در اثر این  بیند اینو می  را  های آن هاکند احوال زمین را ابتالئات و گرفتاری می

شود که در  ی و نبی حاصل میمشاهد یک صورت عالجی و اصالحی و یک صورت خیری در نفس ولّ

بیمار خوب می واقع می  این  بیمار خوب    ،شودشود در واقع یعنی دعا مستجاب می فرمایند مثال  این 

جا  فعلی بودن علم آنهاست که در این  د همین بخاطر عنائی بودن وشوشود یا این فتنه برطرف میمی

گونه دعا و درخواست ما در سلسله امور و حوادث و موجودات عالم طبیعت قرار  فرمودند که این

ها باعث  اکیه آن)ص( و امام و صورت علمیه و ادردر نفس پیغمبر   .گذاردگیرد که دعای ما تأثیر میمی

گونه در سلسله علل و اسباب امور و حوادث و موجودات عالم  ابت دعا اینشود که برای استجمی

 گیرد.طبیعت قرار می 

 سینا در تعلیقات بر اثر دعا بر نفوس فلکی توهم ابن 

در واقع همان    403را بیان کنیم عبارت صفحه    402در اینجا قبل از اینکه بخواهیم عبارت صفحه    

می که  هست  سینا  ابن  إن  »فرمایند  اشکال  یتوهم  قد  و  قال  حیث  التعلیقات  فی  الشیخ  کالم  فی  ورد  فما 

ابن سین  «...السماویات  آنچه که وارد شده در کالم  تعلیقات ص  پس  قال   48و  47ا در  ابن سینا    حیث 

که در ما فوق و باال هست  نفس نبی و آنچه    ،گویند نفس فلکبیان فرموه یعنی وقتی که می  گونهاین

اثر می  ما  ما را استجابت می گذارد و آندعاهای  ابن سینا فرموده که گاهی توهم  ها هم دعاهای  کنند 

از أرضشود که سماویات نفس فلک متأثر میکنند یعنی اشکال میمی یات همین که االن گفتیم شود 

شود آن  گوید که گاهی توهم میمی   ؟شوند از دعاهای ماو نفس فلک متأثر می   ؟شوندسماویات چه می 

ها علت هستند چون حرکات  کنند در حالی که ما معلول هستیم و آن کنیم و اجابت می وقتی که ما دعا می 

تواند به طور قطع تأثیر در علت بگذارد  لول نمی ها تأثیر دارد در پیدایش حوادث زمین و حال آنکه معآن

گوید اگر کسی بیاید بگوید ما مثال چطور گویند این چیست این بیان توهم از طرف شیخ هست میو می

  ل گوید چه؟ در حالی که ما معلوگذارد میدعاهایمان روی نفس فلکی و نفوسی انبیاء و اولیاء اثر می
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گوید شاید کسی بیاید یک چنین سوالی تواند روی علت اثر بگذارد؟ مییچه زمانی معلول م  .ها هستیمآن

ها هستند یعین  علت دعا هم خود آن  «و قد یتوهم»فرماید  گوید شیخ می که می  ؟بکند ما جواب چه بدهیم

ها ها هستند همان گوید خود آن که علت دعا هم می آید در حالیاین توهم است این اشکال بوجود می

ها  توانیم روی آن شوند ما هم دعا کنیم و دعاهایمان به استجابت برسد پس ما نمیهستند که باعث می 

فرمایند این جواب خود ابن سینا هست که این طور  ها هستیم اثر بگذاریم که در اینجا می که ما معلول آن 

جواب این رد توهم که شیخ جواب داد محل اشکال است یعنی همین هم که ابن  کند و در واقع  بیان می

ما چطور در جواب آنسینا می را میگوید  این حرف  بدهیم خودش هم میهایی که  آید  زند جواب 

ها اثر بگذاریم همین جوابی هم که داده  توانیم روی آن گوید ما معلول آن علت هستیم ولی ما نمیمی

فرمایند در اینجا  می دهند  فرماید محل اشکال است اما جواب اشکال را که می ا می خودش حضرت صدر

شود دوتا اشکال این است که یکی چطور  فرمایند دوتا اشکال مطرح می یعنی حضرت صدرا در اینجا می 

ر گوید آخر دعاهای ما تأثیگذارد همین که االن ابن سینا بیان کرده میمادون در ما فوق خودش اثر می

گذارد در نفس نبی و ولی  گوید آخر دعاهای ما تأثیر می گذارد همین که االن ابن سینا بیان کرده می می

خواهد در نفس پیغمبر  کنیم چطور می یا نفس فلک در هر صورت مادون که ما باشیم با دعاهایی که ما می 

هم بیان کرده ولی جوابش را   و امام یا نفس فلک تأثیر بگذارد این یکی از اشکاالتی هست که ابن سینا

دومین اشکال و سوالی  خواهند اینجا جواب بدهند و نتوانست درست بیان کند که حضرت مالصدرا می 

أن العالی ال یلتفت کنند که در بحث عنایت از فلسفه در جای خودش گذشته این هست که که مطرح می 

ها مثال صورت  وق به مادون نیست چگونه آن نگاه ما فوق به مادون نیست اشکال بعدی نگاه ما ف  السافل 

ها که دنبال این صالح ما را تصور کنند تا اینکه بعدا صالحی و خیری و نظامی در کار ما پیدا شود آن 

خواهد بگوید ما فوق آنکه در باال هست آنکه مرتبه عالی دارد نگاهش به ما  ها نیستند یعنی میحرف

کند و نگاهش به سمت باال هست رو به پایین نیست مثل ما نیست  ینیست آن به باالتر از خودش نگاه م

نگاه کند می پایین  به  السافل  فرمایند:  که بخواهد  الی  ینظر  نیست روبه  العالی ال  پایین  به  نگاهش  عالی 

نه اینکه دنبال این  باالست مثل اینکه ما صبح تا شب دنبال یک وضعیت بهتری برای خودمان هستیم 

خواهیم کاری را انجام بدهیم رو به جلو و تکامل باشد و نگاهمان به  قب برگردیم اگر میباشیم که به ع 

ها هم نگاهشان به سمت پایین نیست این اشکالی هست که وارد کردند جواب  جلو هست نه به عقب آن 

یر  گذارد و چطور دعای ما تأثحضرت صدرا براین دو اشکال: اما اشکال که چطور عالی در سافل اثر می 

شود  گذارد یعنی مثال سافل مؤثر میها اثر می گذارد در نفس ولی و نبی یا نفس فلکی چطور در آنمی

گوییم نفس فلک یا  فرمایند که اینکه ما میدر باالتر از خودش در عالی ایشان در جواب این سوال می
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عالی باشد از هر جهت    ای باشد که نفس ولی و نبی اینکه عقل محض نیست عقل فعال نیست که به گونه

فرمایند این  گونه تأثیر و تغییری در او به وجود نیابد می و نتواند متأثر نباشد و تأثیرپذیر نباشد و هیچ 

فرمایند چرا برای اینکه مالک در عقل محض باید قوه باشد اگر بخواهیم این را عقل  نفس چیست می

ای در آن نیست و در واقع مالک در   قوهمحض در نظر بگیریم از هرجهت عالی هست چرا چون اصال 

خواهد اثر بگذارد باید قوه باشد که عقل محض اصال چنین چیزی  آن تغییر و تأثیری که در چیزی می 

کردیم بله تأثیر مادون در ما فوق امکان نداشت یعنی اصال  ندارد اگر در مورد عقل فعال ما االن بحث می 

شد ذاتا و فعال ما الن بحثمان در نفوس است بحثمان در عقل  می گونه تأثیری در عقل محض پیدا ن هیچ 

کنند چیست؟ بحث ما در عقول محض نیست در نفوس هست و  محض نیست اشکالی که مالصدرا می

عقل کال عالی است و  توانند تأثیر پیدا کنند  نفوس هم به خاطر تعلق و ارتباطی که با ماده دارند می

امور مادی نیست که بخواهد تأثیر و تأثر بپذیرد و تأثیر بپذیرد و تأثیر  گونه ربطش به  اعالست و هیچ 

گذارد اما نفس چه؟ نفس  بگذارد اما در واقع همان تأثیرپذیری آن است تأثیر یعنی روی آن تأثیر نمی

کند یک جهتش به سمت باالست یک جهتش به سمت پایین است و به ماده و طبیعیات دارد نگاه می

ای این را در نظر گرفتید باالخره کمان: پس نبی و ولی را شما در چه مرحلهخانم رنگینعنایت دارد.  

یا نمی متأثر می ابویی: فرمودند که متأثر میشوند  نبی هم همین هست  شوند خانم  شوند نفس ولی و 

ها هم یعنی چه یک جهتشان به سمت ما فوقشان هست و یک جهتشان به سمت مادونشان  گویند آنمی

کمان: این موضوع کنند به ما دیگر یک واسطه هستند بین خلق و خالق خانم رنگینها هم نگاه می عنی آنی

گویند یعنی علت دعا یعنی  ها هستند توضیح بیشتر دارید؟ خانم ابویی: میهم که گفتید علت دعا خود آن

خودشان هستند  مودند که  گویند خودشان هستند که ما را که در جای دیگر هم نگاه کردم و دیدم فر می

کنند که ما را که در جای دیگر هم نگاه کردم و دیدم فرمودند که خودشان هستند که ما را تحریک می 

توانیم دعا بکنیم یعنی در واقع  یعنی خودشان هستند اگر این عنایت را به ما هم نکنند اصال ما هم نمی

و ... در واقع    ای یا حوادثیی بیماری یا یک مسئله کند برانشیند اینجا برای یک نفر دعا می یک نفر می 

کمان:  کنند هم دعا از آنهاست و هم جواب دعا از آنهاست خانم رنگین ها عنایت میها خودشان به آن آن

ببخشید خود استاد هم فرموده بودند که ا... ا... تو لبیک ماست یعنی میگوییم یک عنایتی از سوی خدا 

... را بکند اصال همان ا... ا.... کردن او در حقیقت لبیک خداست این را استاد  هست که این فرد ا... ا

فرموده بودند  و رویش... البته درباره خدا قابل فهم است خب ولی مثال در مورد نبی یا ولی قابل فهم  

خانم   است  یکسان  همه  به  نبی  و  ولی  نیست  یکسان  همه  به  عنایتشان  مگر  پس  موضوع هست؟  این 

ها گاهی  ها هستند پس آن گویم به همه که یکسان نیست که ما بیاییم بگوییم علت خود آن مان می کرنگین
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کنند که آن فرد در آن  هایی که داشتند عنایت خاص میطور بگوییم که به خاطر شایستگی به بعضی این

باحث بعدی  دل شب دعا کند که سبب نجاتش حاصل شود خانم ابویی: دقیقا استاد هم شایستگی را در م

کمان: یعنی فرد شایسته هست  مثل اینکه مطرح کردند خود شایستگی هم خودش مهم است خانم رنگین

ها باید از آن سمت  شود بعد آنکند پس سبب وقوع یک امری حاصل نمی ولی دعا نکرده و دعا نمی 

در آن وجود دارد یعنی  عنایت کنند تا این از این سمت متأثر شود بعد دعا کند بعدا انگار که یک اشکال  

های بعدی هم که حضرت استاد  یک کمی برای فهم بهتر باید رویش بیشتر کار کنیم خانم ابویی بله بحث 

پس اینجا گفتند به اعتبار تعلقی  ها بیشتر باز شود  کنم کم کم این گویند فکر می ها میدر قضا و قدر و این

اده نیست یعنی فعال مجرد از ماده نیست یعنی فعال مجرد  که آن نفس ما به ماده دارد فعال چون مجرد از م 

شود مجرد ولی االن چون کال مجرد است خالی از ماده نیستند از ماده نیست چوم بعدا کال نفس هم می 

تواند متأثر و یعنی یک جهتشان به ماده تعلق دارد به خاطر همین تعلق و ارتباطی که با ماده دارد می

کمان: خب اگر اصال  تواند تأثیر و تأثر پیدا کند خانم رنگینیعنی از دعای ما می   منفعل از مادون باشد

این قانون نباشد که اصال توسالت ما به ائمه معصومین اساسا اشتباه هست ولی چون این قاعده هست 

شوند برای انجاح بفرمایید  شوند سبب میشوند موجب رحمت می پذیرند و موجب شفاعت می که تأثیر می

ابویی: پس جواب اشکال اول را این البته من یک مقدار عبارت عربی خانم  اش را هم  گونه دادند که 

 نوشته بودم که به شما عبارت عربی را هم بگویم اما وقت نداریم.  

  



                                                مؤسسه قرآ ن و عرتت حمکٌة صافية 

 )ره( موسوی علی  سید موسس استاد عالمه 

 

6 

 

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

1401/ 08/08تا  24/07/1401از تاریخ:  

 الی« »بسمه تع

 01/08/1401:  ارائه تاریخ ، ن کماننگیر خانم   دهنده:ارائه 

 مناسبت سالگرد رحلت حضرت استاد)ره( به 

امروز روز اول آبان هست و مطابق با سومین سالگرد استاد عزیزمان فیلسوف متأله حضرت استاد  

مان را مدیون زحمت سالیان سال حضرت  که همه این وجود علمی  (ا... مقامه الشریفاعلی )موسوی  

م باعث شادی روح ایشان باشد و موجب علو  استاد هستیم و امیدواریم که مسیری را که در پیش گرفتی

 مقامشان. 

 یکی از اسباب عالم دعاست

و اما درس دعا مبحثی بود که در چند هفته گذشته آغاز شد و بحث کلی پیرامون این مطلب بود که  

بعد از اینکه ما استناد همه موجودات را به اراده و قدرت و عنایت حق به    :فرمایندحضرت صدرا می

بعد از اینکه   ،بعد از اینکه دریافتیم همه اجزاء نظام عالم به همدیگر در ارتباط هستند  ،وجه خیر یافتیم

ها گذاشته شده یعنی عوامل چه طور به همدیگر ارتباط  ها و مسبب دریافتیم اساس عالم براساس سبب 

موضوعی که شاید به آن کمتر توجه    .گوییم که یکی ازاسباب عالم دعا استآییم میدارند حاال می

این روزها و وجود دعا   این جهان هست. حضرت صدرا میکنیم در  از اسباب  فرمایند:  کننده یکی 

کههمان  می   وقتی  طوری  واقع  عالم  این  در  فعل  ما  یک  حتما  فاعلشود  یک  سبب   دنبال    برایش   و 

بینیم در اینجا  یا مثال ما می   .شود برای یک واقعه این در دنیاگردیم که وجود انسان یک سبب می می

یک چاهی کندند و آبی از آن جوشیده است پس ما یقین داریم در اینجا فردی فاعلی بوده که به عنوان 

فرمایند حاال بدانید به همین شفافیت برای  ده این چاه را کنده و آب درون او جوشیده و بعد میسبب آم

های عالم هم سببی به نام دعا وجود دارد و  برای یکسری از پدیده  .ای یک سببی وجود داردهر پدیده

های  معلول   شود. ببینید ما موضوع علل و کوبد و موجب استجابت می این دعا باب ملکوت خدا را می

کنیم که بفهمیم این چاه را حتما یک فاعلی در واقع  کنیم یعنی خوب درک میمادی را بهتر درک می

های سیر زندگی ما حاصل عوامل فوق مادی  اما اینکه بعضی پدیده  ،کنده و آب از آن جوشیده است

رچه قدر انسان  شود در طول تاریخ هم هاست درکش یک مقدار برایمان مشکل هست و این باعث می

یکسری عوامل غیرمادی    .شودگیرد اصال اندک اندک به فراموشی سپرده میفاصله از دین و معنویت می 

اثرگذارند چنانی انسان  زندگی  مباحثه برروی  در  مطرح شد  پیش یک موضوعی  و  که چند جلسه  ها 

خب کمتر    .مؤثر است  فهمیدیم که بیان صریح قرآن کریم این است که اعمال انسان بر سرنوشت انسان 
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شود برای همین کمتر به موضوع استغفار و طلب مغفرت کردن از خدا که باعث به این امر توجه می

 . حاال از این اسباب هم دعاست .کنیمعملمان هست توجه می رنگ شدن  پاک شدن یا کم 

 تأثیر جواهر سماوی در استجابت دعا 

ای رسیدیم و آن تأثیر  فرمایند که این را هم بگویم چون در روز مباحثه چهارشنبه به یک نقطه می 

جواهر نفسانی بود و برایمان عجیب بود که این جواهر سماوی بخواهند تأثیر داشته باشند در استجابت  

تحت تأثیر قرار   دعا یعنی برایمان یک مقدر غیرملموس بود که وقتی بخواهیم دعا کنیم جواهر سماوی

بر عالم أرضی یعنی این زمین میمی چون آن واسطه بودن   ارندگذگیرند و بعد یکسری تأثیراتی را 

برایمان ثقیل بود من همان  کردم دیدم که  طور که متن اسفار را مطالعه میجواهر سماوی یک کمی 

لی که شروع کردیم  حضرت صدرا فرمودند ما این مطلب را در فصل سیزدهم توضیح دادیم این فص

بنابراین برگشتیم به عقب و دیدم اصال فصل سیزدهم مقدمه فصل چهاردهم  )فصل چهاردهم هست  

  چند صفحه بعد این دانستند که تند و می ای که بر کل اسفار داشر آن احاطه بوده و حضرت استاد بخاط

ن ضیق زمانی که داشتیم  شود بخاطر آشود و کلیت آن بیان می موضوع جواهر سماوی دوباره مطرح می 

استاد به فصل سیزده نپرداختند و از فصل چهارده شروع کردند ولی به نظر من اگر بخواهیم اساسی  

مان به فصل سیزده  کار کنیم و بحث را بفهمیم و جزئی مباحث را بررسی کنیم خوب است که در مباحثه

که بعد چند تا موضوع    (ن بیان کنم از هرجهت این یک مقدمه بود که خواستیم خدمتتا  .هم بپردازیم

 من  شودمی  تکرار  مطالب   ها  ارائه  در  گویندمی  و  گیرند  می  ای  خرده  یک  ها  خانم  بعضیمطرح شد که  

  ها   موضوع از بعضی تکرار کنندنمی  شرکت   هاچهارشنبه  روز  در که  عزیزان از برخی برای کنممی  فکر

 . هست الزم

 حضرت حق نیست   التفات از هدف  التفات عالی به دانی

  که   هست   عالم  در  قانون  یک  این  باشد  خاطرتان  به  اگر  . هست  مطرح  دانیه  ب  عالی  التفات  موضوع 

  طبق   ؟کندمی  نگاه  خودش  از  تر  پایین  به  آیا  بوده  علو  در  خودش  که  چرا  کندنمی  سافل  به  التفات  عالی

  واژه  گویندمی  دیدم  اسفار  در  من آمدم  کردیمن  بحث  که  نیست  درست  چیزی  چنین  عالم  قواعد  و  قوانین

  وجوه   کل   من  عالی  آن   یعنی  نگیرید   خدا   را  آن  که  اوالا   برند می  کار   به   موجودی  یک  برای  وقتی  عالی

اصل ک   وجوه   کل  من  عالی   نیست   خدا  برای  فقط  اسفار   متن  در   عالی  واژه  کاربرد   .خداست   قابل   ه 

  بیان   عالی  هازمینی  به نسبت  را  سمایه  جواهر  مثالا  .است   حق   حضرت   آن   و نیست  ماده  عالم  با مقایسه

  بود   زیبایی  بسیار  مطلب  . نیست  وجوه   کل   من   جهت  هر   از   عالی  این   ولی  عالی  گویندمی   آن   به  کنندمی

  چرا   گویندمی   هابعضی  که  گفتند  . کردم  که آن را مطالعهدست داد وقتی  من   به  فیشع   یک  واقعاا   که
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 کنندمی   دانی  به  التفات  نندبرآ  غیره  و   فلکی  نفوس  غیره  و  عقول   و  مالئکه  حتی  سماوی  جواهر  یدگویمی

 هاآن   آخر بخ ؟کنیم حلش توانیممی چطور را  موضوع  این اصالا شوندمی  دعوات  استجابت موجب و

  چرا   شما   اینکه  دیگر  مطلب  و   هستند  وجوه  بعضی  از  عالی  بلکه   ،وجه  کلمن    عالی  ه ن  اما  هستند  عالی

 انسان   ،نه  که  ندفرمود  مطرح  مانبرای  درس  در  استاد  حضرت  که  زیبایی  نکته  ؟گیریدمی  دانی  را  انسان

  نفس   این  و  هست  او  الهی  قدسی  نفس  است  مطرح  ی انساندعا   در   که  چیزی  آن  بلکه  نگیرید  دانی  را

  سماوی   جواهر   از  اگر  عالی  التفات   بنابراین  . باشد  دانی  که   نیست   طوراین  و   اعلست  خودش  الهی  قدسی

  رد   و   دانی   به  عالی  توجه  این  بیفتد   اتفاق   عالم  این  در  وقایع   و   انسان  حضرت  به   واقع   در   و  رضیأ  به

 . نیست اصالا موضوع این

  ۴۰۶  صفحه  در  ۱0/2/82  تاریخ   در  بعدی  درس  در  استاد  حضرت  و  دیدم  متن  در  که   دیگری  نکته 

  بود   ۴۰۴    و   ۴03  صفحه  بودند  فرموده  ما   برای   جلسه  آخرین  استاد  حضرت  که   قسمتی  آن   ولی   فرمودند

  از   بخشی  یک  به  ۴۰۵  صفحه  اما  ند.کرد  بیان  برایمان  را  دعا  تاستجاب  در  اسباب   ثیرتأ  ۴۰۴  صفحه  که

  من   به  ۴۰۶  تا  ۴۰۴ صفحه  همین  مطالعه   خودش  که  بود سینا  ابن  تعلیقات   از   مباحثی  چون  ۴۰۴ صفحه

  فهمیم می   پس   .هست  سیناابن   تعلیقات   اینجا  در  صدرا  حضرت  اصلی  منابع  از  یکی   ب خ  که  داد  نشان

  من   نظر به  هم باز  پس  کردند  کار  دعا   باب  در  مفصل   خودشان  تتعلیقا  در د آمدن  سینا ابن  حضرت  که

  است   دعواتال  استجابت  در  که  بیبا  تعلیقات  مطالعه   بفهمیم  را  دعا  و  کنیم  کار  اساسی  بخواهیم  اگر

 . بود نخواهد لطف از خالی مطمئنا اشمطالعه 

 سینا: سبب دعا هم از عالم اعلی هست ابن

  ارائه   در  پیش  جلسه  در  که   طوریهمان   فرمایندمی  بیان   را  مبانی  این  اینکه  از  بعد  صدرا  حضرت

  هر   هم   من   کنیم  توجه  آن   به  کمتر  هم   ما   است   ممکن  که  کنندمی   مطرح   را   موضوع  چند   شد  گفته  برایتان

  از   دعا   سبب نکنیم  فکر   که   موضوع  این  (۴۰۳) صفحه  در  یکی  گویممی   برایتان  باشم   داشته  توان  چقدر

 فرمایندمی   که  زیبایی  عبارت  همان  . هست  اعال   عالم   از  هم   دعا  سبب   بلکه  شودمی   برانگیخته   خودمان

  همان   که  بدان  شودنمی  مستجاب   من  دعای  چرا  گفتیپس      کردی  پیدا  حالی  یعنی  کردی  دعایی  اگر

  بعدی   بحث   که  خواهدمی   فهم   خودش  دعواتت  تاستجاب   یافتن  و  خداست   سوی  از  لبیکی  تو  دعای  حال 

جای    کامالا  موضوع  این  نظرم  به  است  کرده  شاره  دانب  تشاتعلیق  در  شیخ  که  بود  موضوع  یک  این  .است

  سری   یک   با   نباید  یقینا  ولی   رسدمی   انسان   به   علو  جهت   از  علت و حال دعا هم   که  گوییمدارد ما می  کار

 . بود هنکت یک  هم این دارد کار جای  که کند مطابقت أرضی عالم در چیزها
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 جایگاهی دارددعا چه   پس طرح اشکال: اگر همه چیز در قضای الهی هست

  د آمدن  شودمی   مطرح  403  صفحه   در  «االشکال  اما»  عبارت   کرد  کار   آن  روی   باید   که  دیگری  نکته 

  من   شده  قرارو      است  شده   منقش   الهی  قضای   در  در   چیز  همه  اگر  که  گفتند  و   کردند   مطرح  را  اشکال 

  بعد   داشت   خواهم   بیماری   دوره   یک   من   یعنی  ؟خوردمی درد من    به   دعا پس    کند  پیدا  ام شفا بیماری   مثالا

  قضای   لوح   در   اگر  یا  ؟کند  کار  چه  خواهدمی   دعا  هست   هم   زندگی  روال   اصالا  شد  خواهم   خوب   آن  از

  با  این بگیرد فا ش نیست قرار یعنی شود شدعای استجابت  نیست قرار  نام فاطمه من  که شده نوشته الهی

  شما   که   است   این  بحث  اصل  گویندمی   ؟دارد  ثیریتأ  چه   دعا   دیگر  پس   رفت  خواهد  جلو  بیماری  این

 این  های   پدیده  اسباب  از  یکی  یعنی  . است  استجابت  اسباب  از  یکی  دعا  !نفهمیدی  را  دعا  موضوع  اصل

   ؟هست چطور ببینیم حاال نشده فهمیده دعا اصل  یعنی است  عالم

  این  چون  کردند  بیان   برایمان  را  خودشان   عالی  بیان  «ا... شیئا هیّا أسبابه  اراد  إذا»  404  صفحه  در

  قدر   همین  من  که   است  این  الهی   قضای  در  اگر  . شودمی  مطرح   ما  برای  سوال   این  نشد  فهمیده  مطلب

 دعا   که  گوییممی  ما  نفهمیدیم  را  دعا  ما  گویدمی چون  ؟دارد  ایفایده  چه  کردن  دعا  بمیرم  و  باشد  مکمال

  که   بفهمیم  باید  ولی  بکنم  را  چاه  این  بروم  توانممی  من  که  فهمیممی   است  عالم  این  در  اسباب   از  یکی

  الهی  قضای  لوح  در  نام  فاطمه  که  گفت  طوراین  توانمی   قاطع  و  است  عالم  این  در  اسباب  از  یکی  دعا

  در   وقتی  که   حدی  به  خودش  نوعی  الیق  نامی به کمال   فاطمه  بفهمیم  خوب  خوب   را  این  شده  عنوان

  نوشته   الهی  قضای   لوح   در  کند   پیدا  شفا   لحظه  در  بیمار   آن  و   بده   شفا   را  بیمار   این  خدایا   بگوید   عالم

  قضای  ما لوح کردید! دقت  رسید  خواهد  مرگش  از قبل   مقام این به  او بخواهد کند  دعا  فرد این که  شده

لوح    اگر  اما  خوریممی  بر  کامل  جدل   و  بحث  و  اشکال  کلی  به  که  گیریممی   نظر  در  اسباب  بدون  را  الهی

  نوشته است   قضا   لوح  در  حق  حضرت   هست.   اسباب   جزء  که  بگیریم  نظر  در  طوراین  الهی را  قضای

  که   رسدمی  ایدرجه  به  او  خواست   اگر   خودش  خلوت  فالن  در  قدر   شب  فالن  در  بخواهد   اگر   نام  فاطمه 

  خود  چون  شود اگر بخواهدمی  مؤثر بر او کالمش بکند جاهل است است ناگاه که  انسانی یک  به اشاره

  خود   .رساندمی   عالی  مقام   به  را   او  و  کندمی   مؤثر  را  نفس   که  کندمی  ایجاد   نفس  در  انقالبی   یک  خواستن

  هایی قال و قال   و  دقیقاا  که  باشد  توفیقی  ا...شاء ان  .کندمی   باز  را  شما  و   ما  فکری  اشکاالت  از  کلی  فهم این

 کنیم.  بررسی ا...شاء تک را إن تک  شده  نوشته 40۶ و   40۵ و  404 صفحه در که
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 « تعالیبسمه »

 08/08/1401: ارائه تاریخ ،  فداکارخانم   دهنده:ارائه 

 هستی   نظام در  دعا  تأثیرگذاری  نحوه

  احتماال   که  جهت   آن   از   و  پرداختند  آن  تفصیلی  بوجه  ۱4  فصل   این  در.  است  دعا   استجابت   در  بحث  

  با   تنافی  هیچ   آن  استجابت  و    دعا  مسئله  که  شودمی  طرح   فلسفه  در  نیست  سازگار   قدر   و  قضا   با  دعا

 در   دعا  تاثیرگذاری  نحوه  به  مربوط  غالبا  که  را  بحث  این  در  موجود  ابهامات.  ندارد  الهی  قدر  و  قضا

  404  ص   ذیل   در  را  سینا  ابن  نظر    بحث   این  در  که    شود   می   بررسی  عالمان   دیدگاه  از   است  هستی  نظام

 .اند آورده

 و   دعا  تاثیر  مهمترین  و  است  اثربخش  هستی  نظام  در  دعا  حکما  نظر  از  که  گفت  باید  کلی  طور  به 

 خود  پروردگار  سوی  به  انسانی  نفس  که  هنگامی  یعنی.  است  بلند  مقاصد  و  اهداف  به  رسیدن  نیاز  و  راز

 جسم  کالبد  از  کندمی  صرفنظر  گذر  زود  و  شهوانی  مادی  های  خواسته  و  حیوانی  لذات  از  آورده  روی

  که   یابدمی   دست  مراتبی  به  و  گیردمی  فاصله  است  قدسی  عالم   و  انسان  بین  حائل  که  ظلمانی  و  خاکی

 .گرددمی  او الطاف مشمول  و شده گشوده او سوی  به الهی رحمت درهای

  خود   برسد  اجابت  به  کهصورتی   در  نه؟  یا  رسدمی   اجابت  به  دعایش  کندمی  دعا   که  انسان:  سوال 

  و   رودمی  دیگری  جهان  به  دعا  این  یا  دهد؟می  انجام  کاری  دعا   صاحب  یا  دهدمی   انجام   کاری  دعا

  و  سازدنمی  وارد  ضرری  حکمت  به  یعنی  است  الزم   دعا  بر  جواب  اصوال  و  سازد؟می  منقلب  را  چیزی

  ندارد؟ تأثیری قدر و   قضا  و  قدرت به

  داند پروری بنده روش  خود خواجه که                      مکن مزد بشرط  گدایان چو بندگی تو

 .داریم نیاز ما داندمی  و  است آگاه نیز  ما  حال  به و  است آگاه  و حکیم  را چیز همه که او

 گرفت  بهره  دعا  از باید  چگونه 

  باید.  گرفت  بهره  باید  دعا  از  چگونه  که  کنندمی   بیان  تفصیال   ۱4  فصل  این  در  مالصدرا  حضرت

  نظام   اجزاء  و  نظام  در  خیر  وجه  به  منتها  اویند  عنایت  و  قدرت  و  اراده  به  عالمند  در  که  موجوداتی  بدانیم

  است   خیر  نظام  برای  که  چیزی  هر  یعنی  نظام  در  خیر  داریم  نظام  اجزاء  یک  و   داریم  نظام  در  خیر  یک  ما

  نیستند   نظام  در  خیر  هااین   شوندنمی  مستجاب  اکثرا  که  دعاها  این  رسدمی  اجابت  به   کنیم  دعا  ما  اگر

 . رسدمی اجابت به  دعا آن  باشد عالم نظام برای وجودش  و اشبهره خیرش  که چیزی  هر یعنی
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 است   نظام اجزاء  جزء  عالم  رویدادهای   تمام

  از   یکی  روز  هر  گفت  داشت  شاگرد  40  رفت  خلسه  به  یونان  نزدیک  کوهی  دره  در  روز  40  افالطون

  این   در  گفتند  آمد  در  خلسه  از  افالطون   روز  40  از  بعد   گردد  طی  روز  40  تا   بیاورد  نانی  و  آب   هاآن

  بیاید   پایین  یا   برود   باال   است   الزم  من   دست   بودم  مانده   روز  چهل   این  در  من   گفت   کردی؟  چه   مدت

 بیاید   پایین  اگر  است  نظام  اجزاء  جزء  برود  باال  اگر  من  دست  این  فهمیدم  یعنی  کردم  پیدایش  را  این

 جزء  رودمی  راه  که  ما  پای  است،  نظام  اجزاء  جزء   خورند¬می  بهم  که  هامژه   است،  نظام  اجزاء  جزء

 . است  نظام اجزاء

  ما   اینکه  است   عالم  نظام   اجزاء  جزء  آن  ما   کار   رویداد  نه   باشد  حکیمانه  که   عالم  رویدادهای  تمام

  که   چیزیآن   نظام  اجزاء  نه  عالمند   فسادهای  جزء  کنیم   ناحق  را  حقی   یا  بزنیم  کسی   گوش  به  سیلی

 . است عالم نظام جزء باشد  حکیمانه

  بیاید   باران   اگر  که   داریم  اطالعی  چه   ما  ولی  بده  باران  خدایا  کنیممی   دعا   است  خشک   زمین  مثال 

  بروند   بین  از  زیادی  گیاهان  شوند  باعث  و  کنند  رشد  اندزمین  درون  در  که  هاییمیکروب   است  ممکن

 .نکنند رشد اینجا در هامیکروب  که نیاید باران کندمی  ایجاب حکیمانه علم لذا

 مالصدرا  نظر  از  الهی  قدر  و قضا  با   دعا  ارتباط

  متعلق   به  رسیدن  برای  الحاح  و  سوال   طلب،  دعا،  با  آنچه  است  داشته  توجه  مساله  این  به  مالصدرا

  تصویر   به   قدر  لوح   و  گشته  جاری  وجودش   به  ازلی  قضای   قلم   که   است  اموری  از  اگر  شودمی   قصد  دعا

  به   قدر   لوح  و  نشده  جاری   قضا   اگر  و  است  سوال   و  طلب   به  نیازی  چه  پس  است  شده  مرتسم  ثبوتش

  چیست   برای  دعا  است  ممتنع  مطلوب  به  رسیدن  و   مدعی  حصول   کهحالی  در  یعنی  است   نشده  مرتسم  آن

 چیست؟ در طلب فایده و

  در   مداریقانون   جایگاه   که   امری   عنوان  به  نه  را  دعا   تا  کوشند می  سوال   این  طرح   از  پس  مالصدرا 

  صحه  نیز آفرینش نظام قانونمندی بر که عالم مندنظام قوانین از یکی عنوان  به بلکه ندارد آفرینش نظام

  برای   اسباب  جمله   از  را   او  فروتنی  و   زاری  و   کننده  دعا   دعای   وی  رو  این  از  نماید   تفسیر  گذارد-می

  الهی   قضای  دو  هر  را  اسباب  تحقق  و  امور  تحقق  و  حصول   و  کندمی  معرفی  درخواست  مورد  تحقق

  آن   بر  پیشین  لوح  و   رفته  بدان  الهی  قضای   قلم  که  است   چیزی   هم  دعا  و  طلب  فرمایندمی   و  داندمی

 .است گشته پذیرنقش 

  بازگشت   در  قوی  و  مؤثر  عامل  یک  عنوان  به   را  دعا  که  است  الهی  مشیت  و  اراده  مالصدرا  بیان  در

  مالصدرا   که  است  دلیل  همین  به  است  داده  قرار  کمال   و  سعات  به  آوردن  روی   و  سقوط  و  انحطاط  از



                                                مؤسسه قرآ ن و عرتت حمکٌة صافية 

 )ره( موسوی علی  سید موسس استاد عالمه 

 

12 

 

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

1401/ 08/08تا  24/07/1401از تاریخ:  

  درک  از  که  داندمی  نادان  و  دل   کور  افرادی  را  است  فایدهبی  امری  دعا  کنندمی  گمان  که  را  کسانی

  و  گیرد صورت آن برای دعا خواه باشد شده ثبت الهی سابق  قضای در چیزی اگر زیرا عاجزند حقایق

 . کرد خواهد  پیدا تحقق حتما نگیرد صورت خواه

 به  داعی  وصول   سبب  که  است  وسائطی  از  یکی  دعا  فرمایندمی  دعا  مبحث  در  مالصدرا  حضرت

  بلکه   نیست  آن  بر  حاکم  قوانین  و  هستی  نظام  از  خارج   امری  تنها  نه  دعا  گرددمی   هستی  االسباب   مسبب

  را   اسبابش  کندمی  اراده  را  چیزی  خداوند  وقتی.  شودمی   قلمداد  هستی  نظام  در  مؤثر  عوامل  از  یکی

 .است دعایش و داعی وجود  شونده درخواست شیء  حصول  اسباب جمله  از. سازدمی  فراهم

 است  الهی قدر   و قضا از   جزئی  آن استجابت  و دعا : مطهری استاد نظر 

 این  همه   فرمایندمی  بیان  و  دهدمی  مالصدرا  پاسخ  به  شبیه  پاسخی  اشکال   این  به  نیز  مطهری  استاد

  الهی   حکمت   و  قدر  و  قضا  حوزه  از  بیرون  دعا  خود  اندکرده  گمان  که  است  شده  پیدا  اینجا  از  اشکاالت

  و   قضا   جلوی   احیانا  و   است   الهی  قدر   و   قضا  از  جزئی   نیز  آن   استجابت   و  دعا   کهصورتی  در   است

 . الهی حکمت با  نه و است منافی قضا با  نه دلیل همین به و گیردمی  را قدرهایی

 آن  به  پاسخ  و دعا  بر   یهودیان اشکال طرح

  به   روایت   این  است  مقدرات  از  دعا   که   است  شده   نقل   طاهرین  ائمه   از   مکررا  که  داریم  روایاتی

  برای   که   موضوعی  بود   این  آنان   اشکال   دهدمی   پاسخ   اندکرده   وارد  دعا  بر   دیگران  و  یهودیان  که   اشکالی

  شد  نخواهد  واقع  حتما باشد  نشده  مقدر  اگر  و  است  الصدورقطعی   باشد   شده مقدر  اگر  شودمی   دعا  آن

 . است فایدهبی کردن  دعا صورت  دو  هر در پس

 مثال  کند  پیدا  وجود  علتی  و   سبب  بدون  که  شودنمی   موجب  چیزی  بودن  مقدر  که  است   آن  جواب

  خود   به  خود  ایسوزنده  چیز   نبودن  با  که  نیست  این  اشالزمه   بسوزد   چیزی  که   باشد  شده   مقدر  اگر

  خود   دعا.  سوزاند  خواهد   کند  حاصل  تماس  دیگر  چیز  با  آتش  اگر  که  است  این  معنایش  بلکه  بسوزد،

  به   نتیجه  و  شودمی  فراهم  آن  اسباب  کند  دعا  ایخواسته   برای  کسی  گاه  هر  پس  است  اسباب  از  یکی

  شرایط   در  آتش  وجود  وسیله  به   که  است   این  معنایش  سوختن  تقدیر  که  طورهمان   بنابراین  آیدمی   دست

  که   است   این   آن  بودن  مقدر   معنای   زیرا  ندارد   منافات  دعا   تاثیر  با   موضوعی  بودن   مقدر  بسوزد  ایوِیژه

 . یابد وجود  آن اجابت و دعا  واسطه به

  و   حرکت  هر   و  نیست   قدر  و  قضا   مدار  از  خارج   چیزی   تکوین  نظام  در  مالصدرا  نظر  در  بنابراین 

  شرور   که   است   گرفته  تعلق   این  بر   قدر   و   قضا   و   عالم   این  اسباب  از   یکی  دعا.  است  تقدیر   مهر   به  سکونی
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  اسفار   ششم   جلد   از  404  ص   ذیل  در  تعلیقاتش   در  هم   سیناابن   که  ساخت   برطرف  باید  دعا  با   را   بلیات  و

  د.گوی

 طورهمان   داده  قرار  اجابت  علت  را  دعا  که  است  خداوند  است   خداوند  جانب  از  دو  هر  اجابت  و  دعا

  دعا   پس  یابدنمی  سالمتی  ننوشد  دارو  بیمار  تا  و   است  داده  قرار  دارو  نوشیدن  را  بیمار  سالمتی  سبب  که

  سبب   نیز   ما   دعای   و  دعاست  اجابت   کردن  دعا  برای   ما   انگیزه   زیرا  الزم   هم  اجابت  توقع   و   است   الزم

  معلول   دو  هر  شودمی  دعا   برایش  که  امری  حدوث  و  آمدن  پدید  برای  دعا  موافقت   لذا است  آن  اجابت

 .علتند یک

 او  دعای استجابت  و همدانی   مالحسینقلی

.  است  السالم  علیهم  اطهار  ائمه  با  ارتباط  نیز  و  گناهان  از  دوری  و  طهارت  دعا  استجابت  شرایط  از

 را   هاآن  از  استمداد  و  السالم  علیهم  اطهار  ائمه  با  ارتباط  همدانی  مالحسینقلی  یعنی  حق  عرفای  از  یکی

  همین   اثر  بر  و  دانستمی   دعا  استجابت  در  موفقیت  رمز  نفسانی  و  علمی  ریاضت  و  مراقبه  کنار  در

  باالی   طبقه   از  که  دید   را  طفلی   راه  در  روزی  کهچنانی.  گرفت  تابیدن  او  بر   ملکوت  انوار  مجاهدت

  وحشت   با   افتاد  شیخ  به   چشمش  تا  طفل   مادر  بیفتد   زمین  به  که  است   نزدیک  و  شده  معلق  ساختمانی

  و   نفسانی  ریاضیت  اگر  خدایا  که  گفت  خود  با  لحظه  در  همدانی  مالحسینقلی  نیفتد  امبچه  آشیخ  گفت

  کرد   ایاشاره   سپس.  برسد  دستم  به  سالم  کودک  این  شده  واقع  قبولت  مورد  تاکنون  من  بندگی  و  اطاعت

  دور   مردم  گذاشت  زمین  روی   گرفت   را  او.  ایستاد  زمین  و  آسمان   بین  آسایی  معجزه  طور  به   کودک  و

 آری   گفتم  خدا  به  من  سال   چهل  گفت  خدایم  بنده  یک  من  گفت  هستی؟  که  تو  گفتند  و  شدند  جمع  شیخ

  نفسانی   مراقبه  و  علمی  ریاضت  به   حکیم  استادی  نظر  تحت   انسان  اگر.  آری  فرمود  من  به  خدا  هم  اکنون

  داشته  انتظار  تواندمی   داردمی   بر  دعا  به  دست  وقتی   کند  تالش  خدا  بندگی  و  اطاعت  راه  در  و  بپردازد

 .برسد استجابت  به دعایش و  موثر کلماتش که  باشد

  لهی ا محرمات ترک  از پس که  است آن ریاضت بهترین فرمایندمی موسوی سیدعلی عالمه استاد و

  و   حکمت   و   فلسفه  حقیقت  و   آیات   در   تعقل  و   تفکر  تحقیق   سیر   در   را  خود  زمان   دین،  احکام  به  عمل   و

 . کند صرف عرفان
 


