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دهیچک

هر انسانی به فراخور میزان درک فقر ذاتی  .ها با خدا استع ارتباطی انسانانوا نیترقیعمدعا یکی از 
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 مسئلهبیان 

هر انسانی  .جوی انسانبرخاسته از فطرت خداجو و کمالاست  یامسئلهدعا و ارتباط با خداوند 

تعالی دست به دعا برداشته ن درک فقر و نیاز خویش و غنای حقتاریخ به فراخور میزا در طول

بلکه نیازی است که در ذات و سرشت انسان ، هینه فقط تکلیفی اال دعاگفت  توانیماست. لذا 

بسیاری از اندیشمندان اسالمی، به تناسب اصول و مبانی  استده شموجب  نکتهدارد. این ریشه 

، سهروردی و نایسابنند. در آثار متفکرانی چون کنرا واکاوی و تحلیل  مسئلهفکری خود، این 

که بدون شک بر مبانی فکری آنها  شودیمدیده  در این زمینه ییهانییتبو  هالیتحلمالصدرا، 

ذیل  هایبه پرسش میاکوشیدهصدرا  یشناسانسانمبانی . در این نوشتار با توجه به استمبتنی 

 م:دهیپاسخ 

؟ آیا است مؤثرمسئله دعا شناختی صدرا در نگرش به یک از اصول و مبانی انسان کدام

 د؟کر مطرحدعا  مسئلهبر اساس آن مبانی تحلیلی نو از  توانیم

 فوق نخست بررسی و تبیین مختصری از اهم   یهاپرسشنیل به پاسخ  رایبدین منظور و ب

. کاویمیدعا م مسئلهسپس ذیل همان مبنا وجه ارتباط آن را با  کنیم.مطرح میاین اصول و مبانی 

موجود  یهاپژوهشو تمامی  منتشر نشدهکنون مقاله یا کتابی با این عنوان ذکر است تاشایان 

صورت  یشناسانساندعا بدون رویکرد مبتنی بر مبانی  مسئلهدر حوزه بررسی مبانی یا بررسی 

 گرفته است.

 حرکت جوهری اشتدادی نفس انسان. 1

حرکتی  ؛ستدیاینماز این دگرگونی  یالحظهشونده است و در حکمت متعالیه، هستی دگرگون

و بر اساس آن هستی همواره در حال شدن است و جوهر  زدیخیمکه از ذات اشیا و جوهر آنها بر

درا حرکت و ناآرامی ص .(291: 7ج ،1981، شیرازیالصدرالدین )عالم همواره در حال دگرگونی است 

: 1363، همو) دکنیمتعبیر  «لبس بعد از لبس»و از آن به  داندیمنوعی استکمال  این جهان را

و  یستنبر این اساس، جوهر وجود انسان نیز از این تغییر و حرکت به سمت کمال استثنا  .(76

 ،یعنی روح و عقل ،به سمت باالترین حد ،یعنی نطفه و علقه ،مراحل نیترنییپاحرکت انسان از 

یند استکمال در منازل و مواطن گوناگونی آکه در فر داندیم. صدرا ذات نفس انسانی را سیال است
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. مراتب استکمالی اشتدادی نفس انسان در این حرکت منطبق با مراتب عالم هستی ردیگیمقرار 

موجب تکامل  دشویماین سیر اشتدادی که از ادراک محسوسات آغاز  .(343: 8ج ،1981، همو)است 

و  آیدد تا بعد از گذر از ادراک محسوسات و مخیالت به ادراک عقلی نائل گردمیوجودی سالک 

صدرا نقطه  که ییآنجابا تعقل و استکمال ادراکی به کمال وجودی انسانی خود دست یابد. از 

توقفی برای این حرکت ذاتی قائل نیست بعد از ادراک و استکمال عقلی از منزل فوق عقلی سخن 

آن مرتبه با اتحاد قوای نفس با یکدیگر )اتحاد عقل عملی با نظری( فنای  که در آوردیمبه میان 

زاده آملی، )حسن ابدییمو نفس انسان به شهود وحدت در عالم هستی دست  دشویمسالک محقق 

 .(153: 5ج ،1369

 دعا مسئلهو  اشتدادی انسان ارتباط میان حرکت جوهری. 2

امری  ،شک حقیقت دعاآثار است وجود است. بی أآنچه در فلسفه مالصدرا واقعیت دارد و منش 

و دعا، حقیقت آن را هندسی  مسئلهبا تحلیل  .است و آثاری بر آن مترتب استو وجودی واقعی 

مدعو . 2 ؛با عنوان انسان یادعاکنندهداعی و فرد . 1 ند از:ااین اضالع عبارت .میابییم سه ضلع با

و خواسته  دکنیمیند دعا، انسان با او ارتباط برقرار آتعالی است و در فرآن ذات حق رأسکه در 

 .دکنیملت مسئآن را ب و خواسته انسان که مطلو. 3؛ طلبدیمخویش را از او 

ات تأثیراز وجود، شاهد  یانحوهدعا و ارجاع حقیقت دعا به  مسئلهضلعی به با رویکرد سه

 از: است عبارت هاآن نیترمهمدر تحلیل از حقیقت دعا خواهیم بود که  ییسزاب

ردن حقیقت وجودی انسان با ذات داعی امری وجودی است. لذا به هنگام دعاک .الف 

و در حقیقت دعا به مثابه نوعی سلوک وجودی موجب کمال وجودی  دشویمتعالی مرتبط حق

حقیقت وجودی دعا به عنوان نوعی سلوک برای  . صدرا در رساله قضا و قدر بهگرددیمداعی 

 .(457: 2ج ،الف 1389، شیرازیاللدین صدرا) دکنیمتصریح صالح بندگان 

ه در مراتب طولی به عنوان عوامل استجابت دعا کسلسله ؛. مدعو نیز امری وجودی استب

 .استتعالی رأس آن حقیقت وجود و ذات حق

امری مادی و  تواندیممطلوب و خواسته انسان هم امری وجودی و تشکیکی است. لذا  ج.

آنچه وقتی  مثالا  مراتب عالی وجود. همتعلق به مراتب اخس وجود باشد یا امری عقالنی و متعلق ب
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 یترنییپادرجه  استمادی و دنیوی است نسبت به مطلوبی که مجرد و عقالنی شود می لتئمس

 .دارداز کمال 

کیکی مانند وحدت تش خواهد بود و احکام وجود استجابت دعا و نحوه آن نیز امری وجودی .د

 به معنای تحقق اگرچه ضروری است اما لزوماا  ترتیب استجابت دعابر آن مترتب خواهد شد. بدین

حقیقت  چونبلکه تحقق آن نیز تشکیکی خواهد بود و  ،عینه مطلوب و خواسته انسان نخواهد بودب

ی اشتداد اوجودی در مسیر تکامل انسان خواهد بود، گاه استجابت دعا به معن وکیلسدعا به مثابه 

 وجودی انسان در مسیر کمال است.

گانه وجودی دعا، ارتباط متقابل برقرار است. باید توجه داشت که میان اضالع سه ،نیچنهم

بر نوع و کیفیت  س او اشتداد یابد، کمال اولذا چنانچه داعی در مراتب عالی وجود قرار گیرد و نف

و از  داعی در مراتب اخس وجودی است عنوان بهانسانی که  مثالا. است مؤثروجودی مطلوب 

فراتر از محسوسات و  دکنیممرتبه حس فراتر نرفته، به همین فراخور آنچه در مقام دعا طلب 

برخالف انسانی که در سیر اشتدادی و کمالی نفس مدارج باالی  یست،ندنیوی  یهاخواسته

که جز ذات  بدانجا. تا ابدییمنیز به همان میزان ارتقا  ش، مطلوب و مراددکنیموجودی را کسب 

 ائمه هیادعو  سخناندر  مطلب. این طلبدینمو  ابدیینمحق را که در مرتبه اعالی وجود است 

کنندگان )عباد، تجار باره مراتب عبادتدر حضرت علیفرمایش  مثالا . دشویموفور مشاهده به

 .(237 الحکم: ، قصارالبالغهنهج)است  ید این مطلبو احرار( مؤ

دعا، حقیقت دعا نوعی سیر و سلوک وجودی محسوب  مسئلهترتیب با نگرش وجودی به بدین

کت یکی از عوامل وجودی مهم در سیر و سلوک نفس انسانی و حر عنوان به تواندیمکه  دشویم

ثر باشد. فرد داعی در پرتو این ارتباط، موجبات حرکت وجودی استکمالی خویش اشتدادی آن مؤ

دعا  ،تا به مدارج عالی انسانی برسد. لذا از نظر مالصدرا دکنیمرا در جریان حرکت عالم میسر 

، شیرازیاللدین صدرا) دشویمحرکت اشتدادی انسان محسوب  یکی از عوامل اساسی برای رشد و

دعا در این حرکت اشتدادی نفس  تأثیردر ادامه بحث، نحوه  دلیله همین ب .(437: 2ج ،الف 1389

. ابزار نفس انسانی در مسیر رشد و تکامل وجودی عقل نظری و عملی میادهکرررسی و تحلیل برا 

نحوه  ،. در ادامهدکنیمکه نفس با استخدام آنها مسیر رشد و تکامل خود را سپری  است



 له دعائصدرا در مس يشناسانسانمباني  بررسي تأثیر 

 

 

29 

ابزار نفس در حرکت تکاملی  عنوان بهاری دعا در رشد و تکامل عقل نظری و عملی )ذگتأثیر

 .شودمی وجودی( بررسی

 نحوه استکمال نفس انسان از نظر صدرا. 3

. صدرا با است، بحث از سعادت انسان و طریقه وصول به آن یشناسانسانیکی از مباحث مهم 

که  وی خته است.اهی و اشارات ذوقی و عرفانی به این بحث پرداستخدام قواعد عقلی، آیات اال

، کمال و سعادت انسان را نیز بر اساس دکنیمهمه هستی و کماالتش را بر اساس وجود تبیین 

لذا نفس . (121: 9ج ،1981 ،همو) دکنیمنسانی تعریف وجود، اشتداد وجودی و قوت وجودی نفس ا

ده و از مرتبه وجود نفس کرانسان که از ابتدای وجودش مراتب و درجات مختلف وجودی را طی 

صورت رسیدن به بلوغ معنوی و عقالتی به درجه  است در یافتهنباتی به نفس حیوانی ارتقا 

 تا مرتبه ملک و مافوق عقالنی نیز تواندیمو در مراتب بعدی  شودمیوجودی نفس انسانی نائل 

به مراتب عالی وجود را در استخدام  صدرا طریقه رسیدن نفس .(137-136 :8ج ن،هما) تکامل یابد

با  است. نفس انسان که واجد قوه عقل نظری و عملی داندیمنفس از قوا و ابزار در اختیارش 

سعادت انسان را منوط به  اسفارد. او در شوبه مراتب کمالی خود نائل  تواندیماستخدام این دو 

به واسطه  کند،میعلم را دریافت  انسان به واسطه عقل نظری .(377: 9ج )همان، داندیمعلم و عمل 

و با تصرف در بدن به تدبیر آن و الزام به اعمال صالح  کندمیعقل عملی حسن و قبح را ادراک 

 دشویم. صدرا معتقد است کمال و سعادت نهایی انسان از طریق عقل نظری میسر شودمشغول می

نفس در این دنیا همراه بدن است، عقل عملی به منزله خادم و ابزار در اختیار عقل  چوناما 

غایت عقل نظری و لذا  .(131همان: )تا سعادت نهایی انسان رقم زده شود  ردیگیمنظری قرار 

 واحد است.عملی نزد صدرا 

 عقل نظری و استکمال نفس انسان. 1 .3

. صدرا نفس است وجودی، عقل نظری یابزار نفس انسان برای رسیدن به تکامل و ارتقا نیترمهم

و به  کندیمکه به واسطه آن کلیات را تصور و تصدیق  نامدیمرا به اعتبار این قوه نفس عالمه 

عقل نظری انسان مراتب مختلفی  .(240: 1382همو، ) دشویمبودن معقوالت معتقد حق و باطل

 ند از:اکه از دانی به عالی عبارتدارد 
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که بر اساس آن نفس انسان عاری  استاین مرتبه اولین مرتبه وجودی عقل نظری  عقل هیوالنی:

ه انسان در ابتدای تعلق به قنفس ناط ،و تهی از هر نوع فعلیت، صورت و ادراک است. از نظر صدرا

 .(136: 1385 ،همو) ن حتی به ذات خویش و قوای آن نیز علم نداردبد

نفس انسان توانسته است با کسب بدیهیات تصوری و  ،در این مرتبه وجودی عقل بالملکه:

)همو،  دشوتصدیقی، معقوالت اولیه را تعقل کند تا آماده ادراک عقالنی و کشف معقوالت جدید 

 .(420: 9ج ،1981

 اشکه حیات عقلی رسدیمنفس انسان به حدی از کمال  ،در این مرتبه وجودی عقل بالفعل:

بالفعل شده و قادر است به محض اراده بدون نیاز به تالش برای اکتساب مجدد، معقوالت را نزد 

که دیگر  رسدیملذا نفس به حدی از کمال ادراکی  .(206: 1422همو، )خود حاضر و مشاهده کند 

به نحوی  ،شودیمنیازی به ماده و تعلقات جسمانی ندارد و حیات آن شامل حیات تمام موجودات 

 .(247-246: 1382)همو،  ردیگیمو تدبیر نفس قرار  که باطن و ملکوت آنها در اختیار

در این مرتبه وجودی تمام نظریات و معقوالت برای نفس بالفعل حاضر است و نفس  عقل مستفاد:

با این تفاوت که علت این شهود و ادراک، اتصال و  ،کند انسان قادر است تمام معقوالت را شهود

این مرتبه ادراکی، غایت خلقت  ،از نظر صدرا .(455: 3ج ،1366)همو، اتحاد نفس با عقل فعال است 

 دشویمو اتحاد با مفارقات برای انسان محقق  ست که بر اساس آن، اتصال به ملکوت اعالانسان ا

 همو،) داندیممرتبه عقل مستفاد  صدرا غایت نهایی عقل نظری را رسیدن به .(248 :1382)همو، 

 .(21-20: 1ج ،1981

 ارتباط میان عقل نظری و دعا

ابزار نفس انسان برای رسیدن به کماالت وجودی، عقل نظری است.  نیترمهمکه گذشت، چنان

دعا موجب رشد و کمال . استبررسی  در خوردعا با عقل نظری از چند جهت  مسئلهارتباط 

 استنوعی سلوک وجودی  دعا در منظومه فکری صدرا مسئلهحقیقت . دشویممراتب عقل نظری 

نفس انسانی قادر است به  .(440: 2ج ،الف 1389 )همو، دشویمادراکی نفس داعی  که باعث تکامل

و به  کندو کمال ادراکی حاصل از آن از مراتب وجودی عقل بالفعل و بالملکه عبور  واسطه دعا

 د.آیمرتبه ادراکی عقل مستفاد نائل 
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صدرا ضمن . نفس انسان در مرتبه عقل بالفعل و مستفاد، از جمله عوامل استجابت دعا است

. دیگویمبیان مراتب کمال تشکیکی نفس انسان، از مرتبه وجودی بالفعل و سپس مستفاد سخن 

د که بدون نیاز به ماده و متعلقات جسمانی، شووقتی نفس انسان به حدی از کمال ادراکی نائل 

 دلیله . در این مرتبه نفس برسدیمصور جمیع معقوالت نزد او حاضر باشد به مرتبه عقل بالفعل 

به  کند،احاطه ادراکی بر جمیع صور موجودات مادون خود، قادر است در آنها تصرف و تدبیر 

چنین هم .(247-246: 1382 )همو، ردیگیمو تدبیر نفس قرار  نحوی که باطن و ملکوت آنها در اختیار

متحد و  است وقتی که نفس در مرتبه ادراکی وجودی عقل مستفاد با عقل فعال و ملکوت اعال

 .(248همان: ) گرددیممتصل 

است به علت مشابهت به نفوس  اهللةخلیفانسان کامل که مصداق اتم  ،در رویکرد صدرایی

 محمدحسین. است، یکی از عوامل اصلی استجابت دعا گانهسهفلکی و جمع کماالت قوای 

ن و اولیا و انبیا به امناست نفوس مؤمعتقد و کرده کید أنفوس ناطقه ت تأثیرطباطبایی نیز بر 

تا با عوالم باالتر مرتبط و متحد  دنابییمآمادگی را این هنگام دعا و درخواست جدی از خداوند 

بگذارند  تأثیر کنندیمو دعا  طلبندیممادی مطابق آنچه  یهادهیپدد و در اثر این ارتباط در ونش

وجود داعی را متحد با عالم  ویلذا  .(41-21: 6ج ،الفتا )طباطبایی، بیو دخل و تصرفاتی انجام دهند 

پیراستگی موجودات مثالی از قیود زمان و مکان، قدرت  دلیلو در اثر این اتحاد به  ددانمیمثال 

تا مجردات تام باال رود و قدرت  تواندیمو در صورت آمادگی  کندیمتصرف در محسوسات را پیدا 

نقطه افتراق  رسدیمبه نظر  .(55: ب تایب، همو)ند و احاطه بیشتری برای تصرف در عالم پیدا ک

 اللهیةخلیفهی که مصداق تام مقام طباطبایی از صدرا این است که صدرا این مقام را در انبیای اال

دانسته است. اگرچه به نظر  ترگستردهباطبایی دایره شمول آن را هستند منحصر کرده و ط

نفوس  فقطولی در مقام تحقق و فعلیت  اندبالقوه مصداق این مقام بوده هاانسانتمام  رسدیم

تبیین طباطبایی از بیان صدرا ناظر به جهان  ،. همچنیندهستنهی مصداق اتم آن کامله اولیای اال

و چون موجودات مثالی از قیود  دشویممتحد با عالم مثال  یعنی وجود داعی حقیقتاا است،عین 

و در صورت آمادگی تا  کنندیمد، قدرت تصرف در محسوسات را پیدا نااستهزمانی و مکانی پیر

. حرکت جوهری کنندیمو قدرت بیشتری برای تصرف در عالم پیدا  روندیممقام مجردات تام باال 

و به همان میزان که نفس از  دکنیمنفس آن را برای اتحاد با عالم مثال و عوالم باالتر آماده 
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، همو) گرددیم، آثار و قدرت بیشتری از آن در عالم ماده مشاهده دشویموردار قدرت بیشتری برخ

 .(170: 1ج ،الف تابی

 عقل عملی و استکمال نفس انسان .2. 3

قوه عامله و  است،یکی دیگر از ابزارهای نفس انسان در مسیر تکامل که در خدمت عقل نظری 

و جوارح را در جهت اوامر  و اعضا دکنیمعقل عملی است که به موجب آن نفس در بدن تصرف 

کمال عقل عملی  ،از نظر صدرا .(130: 8ج ،1981، شیرازیاللدین صدرا) ردیگیمکار ه عقل نظری ب

برای رسیدن به کمال عقل نظری است، چراکه نفس در حیات دنیوی محتاج و متعلق  یامقدمه

محتاج بدن است، به واسطه و کمک این قوه که در تمام افعالش  .(121: 9ج همان،) به بدن است

تا ملکه اعتدال در قوای بدن حاکم  ددارمیعقل نظری، بدن را به فعل یا ترک حسن و قبح وا

 دادنانجام. 1 ند از:اکه عبارت شمردیممرتبه برای تکامل این قوه بر چهارصدرا . (127ن: )هماد شو

. 3؛ نتیجه اتیان به قوانین دین است تهذیب قلب و باطن که. 2؛ شریعت هایاحکام دین و دستور

ر این مرتبه نفس نظرش ؛ دتمنی  یهاحجابفروریختن . 4؛ آراستگی نفس با صفات پسندیده

این مرحله، مرتبه  .(148: 1382)همو،  کندیماهلل است و حتی خودش را فراموش فقط به وجه

 وصول سالک به حق است.

 دعا مسئلهارتباط میان عقل عملی با 

 از جهات ذیل با عقل عملی مرتبط است: دعا مسئله

نوعی  صدرا حقیقت وجودی دعا راامله نفس است. دعا نوعی سلوک عملی برای قوه ع. 1

فرد داعی در پرتو این ارتباط، موجبات  .(457: 2ج ،ب 1389)همو،  داندیمبندگان صالح  سلوک برای

مدارج عالی انسانی  تا به دکنیمحرکت وجودی استکمالی خویش را در جریان حرکت عالم میسر 

 تواندیمگفت دعا یکی از اسباب تکاملی نفس از جهت عقل عملی است که  توانیمرو برسد. از این

 زند.برا رقم  ،یعنی رسیدن به عقل بالفعل و مستفاد ،کمال نهایی نفس در مرتبه عقل نظری

صدرا در تفسیر قرآن به معنای عام . داردیمفرد داعی به حکم عقل عملی دست به دعا بر. 2

 ،الف 1389همو، ) شمردیمو دعا را از مصادیق آن بر کندیماز ارتباط انسان با خداوند )ذکر( اشاره 

که دارای مراتب است. برخی از مراتب آن  کندیمرا امری تشکیکی معرفی  «ذکر»او  .(1040: 4ج

تعالی است. صدرا شش و باطن حقیقت ذکر حق به منزله قشور و برخی مراتب آن به منزله لب
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که با توجه به اطالق عمومیت آن، تمامی این مراتب بر دعا نیز  بردیممرتبه برای ذکر نام 

نوعی سلوک و صعود وجودی  ،در واقع .شودمی مراتب وجود تبییناست و بر اساس  پذیرتطبیق

ذکر  ،. مرتبه اولآوردیمانسان به مراتب عالی وجود است که کمال و سعادت انسان را فراهم 

ذکر با ارکان و ظهور در طاعات و  ،. مرتبه دومدشویمجوارح و ارکان است که با لسان محقق 

رستگاری، تسلیم  دلیلذکر نفس است. در این مرتبه نفس انسان به  ،عبادات است. مرتبه سوم

تعالی، تشبه به حق دلیلدر این مرتبه به  ذکر قلب است. ،. مرتبه چهارماستاوامر و نواهی او 

 دلیلذکر روح است. در این مرتبه به  ،. مرتبه پنجمدشویماخالق کریمه برای انسان حاصل 

. در مرحله ششم و نهایی که ذکر دشویمبرای انسان حاصل وصول به معرفت و حکمت، محبت 

وجود خویش را بذل  ،درک معبود دلیل، انسان به دشویمنهایی است و وصول حقیقی محقق 

لذا تمامی این مراتب تشکیکی بر  .(369-368: 8ج )همان، ددتا به مقام شهود و بقاء نائل گر دکنیم

شد و تمامی مراتب تشکیکی آن با مراتب تکاملی عقل عملی که بیان  ؛دعا نیز قابل انطباق است

، به حکم ددارمیترتیب وقتی انسان داعی، اعضا و جوارحش را به دعاکردن وامنطبق است. بدین

 .کندیمعقل عملی خود چنین 

دعا و کمال نفس انسان )از طریق پیوند ناگسستنی  مسئلهپیوند میان  گذشت، آنچهبر اساس 

 ین بحث الزم است به رابطه و تأثیر. در انتهای اشدمیان دعا و کمال عقل نظری و عملی( تبیین 

که دعا بر رشد عقل نظری و  طورهمان کنیم.متقابل میان دعا و عقل نظری و عملی نیز اشاره 

و کمال قوه عالمه و عامله انسان نیز بر کیفیت و است، به همین منوال میزان رشد  مؤثرعملی 

آفرین د عقل نظری در کمال عقل عملی نقشصورت رش نیهم بهو  است؛ مؤثردرجه وجودی دعا 

دوسویه در جریان است. لذا انسانی که قوه عالمه او به مراتب عالی به صورت این رابطه نیز است. 

رفتی از لحاظ سلوک نظری هندسی در مقام مع آنکه بربالفعل و مستفاد تکامل یافته است عالوه 

مبادرت بدن برای از جهت ، است)داعی، مدعو، طلب( در مراتب عالی وجودی  شدعای ضلعیِسه

ه عالمه نیز استخدام هر چه بیشتر قو طرف آن. از ورزدیمدعاکردن نیز بسته به مراتب، اهتمام 

 د.شوواقع  مؤثرل قوه ناظره در این امر در کما تواندیمکردن و بدن در مبادرت به دعا
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 بودن انسان در مسیر کمالمختار. 4

 مسئله، اردذگیمدعا  مسئلهدر  ییسزابات صدرا که تأثیر یشناسانسانیکی از مبانی مهم 

 ،صدرا. از نظر استمسیر استکمال و حرکت جوهری ذاتی او  بودن یا مجبوربودن انسان درمختار

. بدین معنا که انسان مختار آفریده شده و برای استاختیار یکی از شئون وجودی نفس انسان 

کون الفاعل بحیث ان یشاء »اراده انسانی را به  صدرااست. افعال خارجی دارای اراده  دادنانجام

اراده فعل را بتواند ندادن یا  دادن)بودن فاعل به نحوی که انجام «یفعل و ان لم یشاء لم یفعل

ن در نظام آفرینش تحت قانون اختیار انسا .(308: 6ج ،1981 همو،)ده است کرد( تعریف کن

ی و معلولی با وجود . بر اساس ضرورت عل استدر هستی  «ی و معلولیضرورت عل »شناسی هستی

الوجود، از واجباراده انسان که عبارت  تامه علت. لذا اگر استوجود معلول نیز ضروری  ،تامه علت

اراده در انسان به عنوان جزء اخیر افعال  ،دشوتحقق علم و در نهایت شوق در انسان است محقق 

و  دکنیمصدرا اراده در انسان را همراه با نوعی اضطرار و جبر تحلیل  لذا. ابدییمانسانی ضرورت 

)همان:  داندیمی بودن، اختیاربودن اضطراری و در عین اضطراریفعل انسانی را در عین اختیاری

 ؛انسان بدون اختیار خود مختار است دیگویمطباطبایی در بیان مراد صدرا از این عبارت  .(382

 .(267: 20ج ،1417)طباطبایی،  دارد آزادی تکوینیو یعنی مختار آفریده شده 

از عقل نظری  یریگبهرهسیر انسان در مسیر کمال و  ،از نظر صدرا ،با توجه به آنچه بیان شد

 و عملی، به خود انسان منسوب است.

 دعا مسئلهآن در  تأثیرمختاربودن انسان و . 1. 4

 :دشویمدعا مرتبط  مسئلهبا  از جهات ذیل یشناسانساناین مبنای 

تابع اراده و اختیار او  شموجودی مختار است و بخشی از سرنوشت ،انسان به حکم خلقت .1

در  مؤثرو اختیار انسان یکی از عوامل دخیل  ،علیت جاری در هستی. لذا بر اساس ضرورت است

داشتن اصل اختیار در انسان است که فقط در صورت قبول. دشویمسرنوشت انسان محسوب 

 صورت نیادخیل در سرنوشت انسان به شمار آورد. در غیر و  مؤثررا یکی از عوامل  دعا توانیم

 مسئله. لذا پذیرش دشویمتلقی  معنایبسان مجبور و محکوم به عوامل قهری، دعا برای ان مسئله

 است. یشناختانساندعا با رویکرد وجودی در منظومه فکری صدرا مبتنی بر پذیرش این اصل 
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دعا در تمامی مراتبش  است. واراده و اختیار ا و برخاسته از اری انسان،فعل اختی کردن. دعا2

 .استفعلی برخاسته از اختیار و اراده انسان 

و سلوک اشتدادی انسان  استسعادت و شقاوت انسان نیز تابع نوع اختیار و اراده انسانی  .3

. دعا یکی از عوامل مهم وجودی در دشویمدر مسیر کماالت نفس نیز بر همین اساس محقق 

نقش  تواندیمدعا  ،دشبیان  چنانچه. لذا دشویموب سلوک و استکمال اشتدادی انسان محس

 در فعلیت عقل عملی و در نهایت عقل نظری و سعادت نفس انسانی داشته باشد. ییبسزا

 انسان کامل. 2. 4

که بر اساس آن وجود  عرفانی صدرا وحدت شخصی وجود است یهاآموزه نیتریاصلیکی از 

نات، ظهورات، تجلیات و پرتوهای این اهلل همگی تعی یتعالی است و ماسو حقاز آنِ فقطحقیقی 

مظهر و تجلی اسم  تواندیمچراکه  ،دارد یاژهیوانسان جایگاه  ،هینات االند. در میان تعی احقیقت

)کون  انسان کامل حضرت پنجم است،ثر از آن . به تعبیر عرفا که صدرا نیز متأاعظم خداوند شود

صدرا به این جایگاه ویژه انسان در میان سایر موجودات  ی است.تعالجامع( مظهر مامی تعینات حق

. داندمینسبت انسان کامل با عالم هستی را به منزله قلب برای اعضای بدن  ویتوجه خاص دارد. 

تعالی برای است، انسان کامل نیز واسطه فیض حق یر اعضاکه قلب واسطه حیات سا گونههمان

 .(160: 1360، شیرازیاللدین )صدرااست ر مخلوقات یسا

صفات ذات و فعل او  گریتجلتعالی و ، انسان کامل جامع تمامی صفات حقبه عقیده صدرا

 ،اتیابداع. دکنیم، اختراعات و تکوینیات تقسیم اتیابداع ،صدرا افعال انسان را به سه قسم است.

درک معانی حقیقی برای نفس مستفاد است که بدون نیاز به آلت و حرکت، در اثر تکرار مشاهدات 

که بدون فکر  استتجسم صور نزد خیال  ،. اختراعاتدشویمو ادراکات عقلی برای نفس حاصل 

. به دشویمکه با قصد و اراده و حرکت محقق است افعالی  ،و تکوینیات دشویمو مشاهده محقق 

خداوند بر عالم کبیر  یحکمرانارتباط انسان کامل با بدن خود )عالم صغیر( مانند  ،ر صدراتعبی

 .(404: 4ج ،الف 1389 همو،) استبر کشور کبیر  یتعالحقلذا فرمان او بر بدن همانند فرمان  .است

 کندرا در خود محقق  «اهلل»اسم جامع  تواندیمانسان  فقط ،یتعالحقپس در میان تجلیات  

، تدبیر عالم را نیز بر عهده بگیرد و واسطه و مدبر عالم و شودو عالوه بر آنکه وجودش حقانی 

از عرفان و  تلفیقی یدیکررو به کاملن نسااز ا خویش توصیفد. صدرا در شو خلیفه حق در عالم
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 عالمن در نساا ستا معتقدل کماد از خو فلسفیل لیتحدر رو . از اینستا یافته ستفلسفه د

 جاایتدرد و شوردار برخو نفساز ه ئنش یندر ا ندابتو نکهیا تا رسدیم فعلی یتدموجو به طبیعت

را  نسانیا نفسع، شعا ینو ا کندیما پیدرا  هیالع اشعاش پذیر لیاقت، ناطقه نفسل ستکماا با

د. بر شو تبدیل ملکوتیروح  به نسانیا نفس که نجاآ تا دکنیم تحریک هیالل اکما سوی به

 است متحرکد خوو ذات  حقیقتدات در موجو سایرن همچو نیزن نسااساس حرکت جوهری، ا

 ستده امااز  یازینیبو  هللایف فنای ممقان همام تا تکامل ین. ابرسدد خوم تا تکامل مرحله به تا

  .(24: 5ج ،1981، همو)

 نسخهن را نسا، اعربیابناز  تأسی به کاملن نساا سیماید از خو عرفانی تبیینصدرا در 

 معتقداست. او  کبیرن نسا، اعالم که چنانهم، داندیم صغیر عالمو  اکبر جامعیت یو دارا هیالا

 ستن اسیالل و تحودر  دائمااد خو گوهردر ذات و  که ستا تبیامرذو حدوا حقیقتن نساا ستا

د تجر به سپسمثالی و  دتجر به طبیعت مرتبهاز  تواندیم علم جانب در حرکت ینا سطهوا بهو 

 ،اردند ماهیتیو  یتودمحدو  حد هیچ که هیالم امقا یعنی ،دتجرق فوم مقا به نهایتو در  عقلی

 بعهر ارسفاا کامل طیو  تحلیه و تجلیهو  تخلیهاز  پس نیز عملدر جانب  که طورهمان .یدآ نائل

 خالفت ،راصده عقید. به دشویم نائل مینز یرو بر نداوخد خلیفهو  ن کاملنساا  ممقا به هللایال

 جمعد خورا در  فالسُو  عالا عالم حقایق همه طرفیاو از  کهاچراست،  گونهد دو خو نسانیا چنین

 نداوخد که ستا رویناز ا همو  ستا کبیر عالمدر  اکبر خالفت شایستهاو  جهت یندارد، از ا

 دشویم مالئکهد مسجو چنینینا کهاو  ،یگرد طرفکنند. از   هسجدن را میاآد تاد فرمورا  مالئکه

 طبیعت عالمدر  هم ییاصغر خالفتاو  یابر پس .هست هم طبیعت عالمد مسجو لیاو طریق به

 .(249-247 :1360)همو، د دارد جوو

 دعا و انسان کامل مسئلهارتباط میان . 3. 4

دعا مرتبط  مسئلهاز دو جهت با  آن است گریتجلانسان کامل صدرایی که جامع صفات اهلل و 

 :دشویم

ن، در اانسان کامل به دلیل اشتداد وجودی و سیر در مراتب عالی وجود و مظهریت رحم

به  .مراتب عالی دعا قرار دارد. لذا تمامی اضالع وجودی دعای او در اوج و کمال وجودی است

 تعالیکمال  درکند نیز میمسئلت  که یو مطلوب ویبه مثابه سلوک وجودی  دعا دلیل،همین 
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؛ آنجا دوشیدیده مبسیار  ،وارد شده که از بزرگان و امامان معصوم یاهیادعر نکته د. این است

 .دارندینمو مسئلت  طلبندینمکه از حق جز او 

تعالی، خلیفه خداوند بر روی زمین و واسطه فیض و تدبیر انسان کامل به دلیل مظهریت حق

دعا یکی از عوامل استجابت دعای بندگان نفس انسان  مسئلهدر  ،. در نگرش صدراییاستاو 

. در بیان رابطه میان استآن در کامل است که به دلیل خالفت بر طبیعت، قادر به تصرف و تدبیر 

 اکه به مرتبه مستفاد رسیده است در رابطه ب کامل انساننقش نفس  ،دعا مسئلهعقل نظری و 

نفس  ،. از دیگر جهتکنیمبسنده میبه همین مقدار  انجیالذا در  .استجابت شرح داده شد مسئله

ده شدر وجود حق مستهلک  اشاراده، تعالی رسیدهکامل که به مقام رضا و تسلیم حق انسان

، )سبزواری است حاجتی جز حاجت حق نخواهد داشت اهللیفاست. پس او که باقی باهلل و فانی 

1372: 340). 

 وجود انسانبودن امکان فقری و رابط. 4. 4

در مبانی  آنکهکه عالوه بر  است یبودن وجود ممکنات از جمله مبانی مهمامکان فقری و رابط

تفسیر وجودی از حقیقت انسان، در زمره مبانی  دلیلاز جهاتی به  دشویممطرح  یشناسیهست

دعا تبیین  مسئلهاین مبنای مهم در  تأثیرالزم است لذا . استصدرایی نیز قابل طرح  یشناسانسان

 ویاما  ،دشآغاز  نایسابن، از شودیمامکان فقری که شامل جمیع ممکنات  مهم مسئلهد. شو

 ، فقر و غنا عین ذاتنایسابنو به لوازم آن نپرداخت. بنا بر اعتقاد  گذشت مسئلهاختصار از این به

. معلول و فقیر در وجود خود به علت نیازمندند دهدیمرا شکل  او تمام هویت وجود فقر و غن است

 دیآیماز این سخنان بر گویدمی نایسابنبا اشاره به این اظهارات  اسفاردرا در ص .(177: 1404، نایسابن)

و اشعه و اظالل  اندحقات ارتباطیه تعلیقیه، اعتبارات و شئون وجود که جمیع موجودات امکانیه و انی  

نور قیومی که به حسب هویت، استقاللی برایشان نیست و نتوان آنها را به عنوان ذواتی مستقل 

پس حقیقتی  .(47-46: 1ج ،1981، شیرازیاللدین )صدراست ا د، زیرا فقر و نیاز عین حقیقت آنهاکرلحاظ 

: 1377جوادی آملی، )اطوار و تجلیات او هستند  ،حیثیات ،جز تعلق به امر واحد ندارند و همگی شئون

هستی را به دو قسم  یعربابن. استمتأثر  یعربابنبسیار از  مسئلهصدرا در طرح این  .(186-187

و در طرف دیگر ربط و افتقار به آن است.  ،؛ در یک طرف سراسر هستی و بود و غناکندیمتقسیم 

 .(135: 1377 ،یعربابن)تمام مخلوقات عین ربط و افتقار به غنی واجب هستند  ،یعربابنبه اعتقاد 
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 انسانِ است. هستی بقابل فقر ممکنات با غنای واجب از نوع سلب و ایجات ،در این رویکرد

بر دامنه فقر  شودیمکه هر چه غنای واجب بر آن افاضه  یاگونهبه  ،، واقعیتی فقیرانه استممکن

از غنا را که  یوربهرهنیت یچ حالی شأانسان فقیر در ه چندان که ،گرددیمو وابستگی او افزوده 

 امکانی از لحاظ مشخص، صنف، . پس هیچ موجودِکندینماز اوصاف مختص به واجب است پیدا 

ست و تحقق طرف مقابل برای وجود امکانی محال است نوع، قابل وجود واجب و غنی محض نی

فقدان و وجدان و از نوع سلب و ایجاب،  الذا چون تقابل فقر و غن .(187-186: 1377)جوادی آملی، 

در خدا انحصار  اانحصار فقر در انسان و غن الزمهاست ممکن نیست موضوعی از هر دو خالی باشد. 

 استو خدا منحصر در غنای محض است حصر در فقر فقط من هاانساندیگری است. پس وجود 

 .(34: 17ج، 1421)طباطبایی، 

نظریه امکان فقری، نظریه وجود رابط نیز به عنوان یکی از دستاوردهای  شدنطرحمبه دنبال 

درا صژرف حکمت متعالیه تحول چشمگیر و عمیقی را در مباحث فلسفی به دنبال داشته است. 

 ابدییمبه این نتیجه دست  کندیم مطرحبر اساس تحلیلی که بر مبنای اصالت وجود از علیت 

هویت  گونهچیهبه شکلی که  ،بلکه عین ربط و تعلق به آن است ،که معلول مرتبط با علت نیست

معلول  ،. بر این پایهشودینماستقاللی برای آن متصور نیست و بدون علت خویش حتی تعقل 

تمام موجودات در  ،همان ایجاد علت است و مصداق این ایجاد چیزی جز ربط نیست. در نتیجه

، شیرازیاللدین )صدراست ا و ذات واجب عین استقالل و غنا اندیوابستگقیاس با ذات حق عین 

که قضایای ذهنی در همان ظرف به سه دسته از مفاهیم )موضوع،  طورهمانلذا  .(79: 1ج، 1981

یا خارج از طرف نسبت عین محمول یا موضوع و  ،شودیممول و نسبت میان آن دو( تحلیل مح

که عین وابستگی و قیام به طرفین است. به همین  استنفسه لغیره فی یوجود ،آن دو نیست

ای یا دارای معن ،قیاس در عالم خارج نیز وجودات مستقل یا دارای معنای مستقل و اسمی هستند

. تقسیم وجود به دو قسم نداتنهایی مفهومی ندارند و عین وابستگی به علت خویشو به ،حرفی

. صدرا نظر استمتفاوت  ،پیش آمده یهافلسفهرابط و مستقل در فلسفه صدرایی با آنچه در 

خویش را در باب حقیقت معلول چنین بیان کرده است که معلول جز ربط محض و صرف تعلق 

از این حقیقت به وجود  ویط است نه اینکه مرتبط به علت باشد. به علت نیست. معلول عین رب

و  داردنفسه جنبه فیوجود رابط قسمی از وجودات است که  ،. طبق این دیدگاهکندیمرابط یاد 
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مفهوم مستقلی برای آن در نظر گرفت. هرچند در خارج عین ربط و  توانیمدر تحلیل ذهنی 

 داشتبه وجود رابط نظر استقاللی  توانیم دیگویم ة الحکمةنهایتعلق به علت است. طباطبایی در 

بودن یا ستقلکه مچرا ؛اگرچه این مفهوم نیز مستقل نیست ،دکرو مفهوم ماهوی از آن منتزع 

 .(41: 17ج، 1421)طباطبایی، مفهوم تابع نوع آن وجود است  هر نبودن

مالحظه  در خوری صدرا، نکات ذیل سشنانظریه وجود رابط در هستی شدنطرحمبه  با توجه

 :استو دقت 

نفسه در قبال علت ندارد و عین به عنوان معلول، وجودی مستقل و فیوجود انسان . 1

 وابستگی و فقر است.

در باب علیت حقیقی اگر چنین فرض شود که اضافه و نسبتی میان علت و معلول خطای . 2

فقط ساخته و پرداخته ذهن  ،ن اضافه و نسبتمحض است و این کثرت و ساختن امر سوم به عنوا

یک چیز بیشتر نیست و آن علت است و حقیقت وجود معلول عین ایجاد و  ،است. در باب علیت

 اضافه به علت است.

 دعا مسئلهبودن وجود انسان در اعتقاد به امکان فقری و رابط تأثیر. 5. 4

بلکه موجودی است عین فقر و احتیاج  ،بر اساس نگرش امکان فقری، انسان موجودی فقیر نیست

خواه به این  ،در حاق وجود او نهادینه شده است خصیصهو نیاز به علت حقیقی خویش که این 

گونه استقاللی را  نظریه فقر وجودی توانست هر کردنمطرحبا  حقیقت آگاه باشد یا نباشد. صدرا

از ممکنات سلب کند. در این رویکرد، دعا فارغ از اینکه علتی برای تحقق برخی از امور انسان 

گفت یکی از آثار  توانیم لذا. است، حقیقتی است که بیانگر این فقر وجودی و ذاتی انسان است

نیازمند است و  است که انسان همواره یشناسیهستمعرفتی دعا توجه انسان به این اصل مهم 

گوید میشدنی نیست. صدرا در رساله قضا و قدر چ حالتی از او زائلاین فقر و نیازمندی در هی

این اساس از انسان منفک نخواهد شد. بر  گاهست، هیچا فقر وجودی انسان ذاتی وجود او چون

 .(457: 2ج ،ب 1389، شیرازیال لدین)صدراباشد  االستغاثةدائمالطلب و الدعا، دائماست که انسان باید دائم

یده و اثری را که بر امر وجودی فا نیترمهمصدرا همین مبانی ژرف است که  و با توجه به روایناز 

اظهار ذل و انکسار، اقرار و اعتراف به حقیقت عجز  :دکنیمبیان  گونهنیا شودیمکردن مترتب دعا
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توجه به  ترقیدقخداوند و به عبارت  یازینیبو فقر و نقصان امکانی انسان در مقابل نهایت غنا و 

لذا وقتی هویت و هستی همه  .(440: همان)ذل مقام عبد در مواجهه با عز و رفعت مقام ربوبی 

همه هستی انسان به همان اتصال اط و اتصال به علت خویش شکل گرفت، اهلل در پرتو ارتبماسوی

 و ارتباط با ذات حق تعبیر یافت.

که در نظرش خود و همه ممکنات  انسانی در جایگاه داعی قرار گرفته استدر این نگرش، 

وجود رابطی  نوعیقیوم از  تبار ارتباط با مبدأبه اع فقطوجودی ندارند و  گونهچیهدر ذاتشان 

است که  یتعالحقالوجود و وجود حقیقی شناختی صرف. در این زاویه هستیشوندیمبرخوردار 

اعتقاد صدرا، اصل و  بر بنا .(288: 2ج ،الف 1389، همو) استوجود حقیقی و واحد به تمام معنا 

تعالی است و وجود حقیقی مختص حقاهلل، تجلیات، مظاهر و لمعات وجودی حق یحقیقت ماسو

 .(25: 1378، همو) است

اهلل برداشته ه نظر را از ماسویبلک ،و دعای خود نظر ندارد به خود تنهانهبا این رویکرد، داعی 

اختصاص  این مقام به ربانیون ،. به اعتقاد صدرادکنیمو همه خیرات و برکات را در حق مشاهده 

ه و فانی در حق شدفرد داعی در این مرتبه به اوج مراتب توحیدی نائل  .(216 :1381، همو) دارد

که وجودشان غرق  داندیمنی کامالو است. صدرا در تفسیر قرآنی خود این مرتبه را مختص عرفا 

و به تعبیری  نداکه از خودشان نیز غایب اندشدهدر خداوند است و به قدری در ذات حق مستهلک 

 .(372: 2ج ،الف 1389، همو) اندشدهاز فنای خود نیز فانی 

تجلی و بروز این ارتباط ذاتی و وجودی خواهد  صرفاادعا و ارتباط اختیاری انسان با خداوند 

بر اساس  ،دشبیان  چنانچهد. وشمیبود که موجب تقویت و اشتداد و تکامل وجودی این ارتباط 

مراتب ق، حقیقتی خواهد بود که در سلسله، دعا و ارتباط با ذات حمسئلهنگرش وجودی به این 

 د.کرتشکیکی موجبات تکامل و تزاید وجودی انسان را میسر خواهد 

 نتیجه

 نیترمهماو گسسته باشد.  یشناسانساناز مبانی  تواندینمدرا صدعا از نظر  مسئلهبررسی و تبیین 

 از: است در نحوه تلقی از دعا دارد عبارت ییبسزاات تأثیرمبانی صدرا که 



 له دعائصدرا در مس يشناسانسانمباني  بررسي تأثیر 
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 نگاهی وجودی و محرک توانیماصل حرکت جوهری اشتدادی انسان که بر اساس آن . 1

 .دشویمبه دعا داشت که در مسیر حرکت اشتدادی انسان موجب حرکت و کمال نفس 

. در این میان استنحوه و طریق استکمال نفس از نظر صدرا که از راه فعلیت قوای نفس . 2

مراتب عقل نظری  ی. دعا موجب ارتقااردذگیملی و نظری در فعلیت عقل عم ییبسزاات تأثیردعا 

 ،نیچنهم. دشویمو انسان کامل در این مرتبه خود یکی از عوامل استجابت دعا محسوب  شودمی

فرد داعی به حکم عقل عملی دست به دعا برداشته و دعا سلوکی عملی برای قوه عامله محسوب 

 .دشویم

 .استعامل استجابت دعا  رد،مراتب وجودی دعا قرار دااوج  در که انسان کامل صدرایی. 3

در  مؤثردعا به عنوان عامل  مسئلهاصل اختیار انسان در مسیر استکمال که با پذیرش آن . 4

 .ابدییمسرنوشت و استکمال معنا و مفهوم 

 فقر وجودی انسان ذاتی وجود او کهییآنجااز  ؛بودن وجود. فقر وجودی انسان و رابطی5

الطلب الدعا، دائماین اساس است که انسان باید دائماز انسان منفک نخواهد شد. بر  گاههیچست، ا

 باشد. ةاالستغاثدائمو 
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