
 
  
  
  

 و مالصدرا  وسينا ابن( فيلسوف سه منظر از آفرينش نظام در دعا تأثير
  )طباطبايي عالمه

  

  ∗∗عفاطمه زار                                           ∗ ساجديمحمد علي
  

  چكيده
 ي جلوه زيباترين و خالق به نياز بنده و عجز اظهار ي وسيله نيايش و دعا

 از را متفكران دعا معنوي ابعاد. است ربوبي قدس آستان در عبوديت و سرسپردگي
 و قضا با آن ي رابطه در خصوص بلكه ؛است نساخته نياز بي نظري هاي بررسي و تحليل

 انفعال سبب دعا تأثير آيا كه اين و خدا ي اراده و علم معلولي، و علي نظام هي،االقدر 
در اين  .است فراخوانده تأمل به را اسالمي فيلسوفان نه، يا گردد مي خدا ذات در

 اوالً :يافتيم  دست به نكات ذيل برده در عنوان مقاله، نامه فيلسوف  نگاه ساز جستار،
 طوسائ ي منزله به بوده، مسببات و اسباب نظام در االهي قدر و قضا از بخشي خود دعا
 ي همه با انسان فعل ثانياً .گردد مي مقصد به داعي وصول سبب كه استاسبابي  و

 آفريني نقش بوده، تعالي حق مراد و معلومش، بودن اختياري ازجمله، هايش ويژگي
 ي الزمه ثالثاً .گردد مي ارزيابي راستا همين در بشر سرنوشت تعيين در معنوي عوامل
 مؤثر ،سينا ابنبه اعتقاد  زيرا ؛نيست معبودو علم  ذات در انفعال بنده دعاي پذيرش
 مبدأ مانه تنها آن، نيز آثار و بنده نياز و تضرع حال از اعم ،دعا امر در حقيقي

به  اما ؛شود نمي است و عالي از داني منفعل تعالي حق دعا معلول ذات .است نخستين
 پذيرفته و دچار تأثيراعتقاد مالصدرا، اين نفوس سماوي هستند كه از احوال زمينيان 

به اعتقاد عالمه طباطبايي، سرانجام، . تعالي حق ي  نه ذات يا اراده،گردند ميانفعال 
 االمري وجود نفس مطابق ،جهان و رويدادهاي موجودات به يتعال خداي علم
 كه جا آن از . فعلي است كه منشأ صدور موجودات استعلم  و علم خداوندهاست آن

   .نيست تعالي حق در ذات و علم  انفعالمستلزم ، دعاعلم خداوند با ذات او يكي است
  قدر، و قضا .5 ي،طباطباي المهع .4 مالصدرا، .3 ،سينا ابن .2 دعا، .1 :يكليد هاي واژه

  .االهي ي اراده .7 ،االهي علم .6
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  مقدمه. 1

اديـان توحيـدي و      فرهنگ اسالم و ساير    رد دار و ريشه  ي عال  مفاهيم عميق،  جمله دعا از 
 خداوند  برابر در   خود و آگاهي  است كه هركس متناسب با سطح معرفت         رفتار ديني از  نوعي  

برقـرار   ارتبـاط    پروردگـار خـويش   بـا    در تالش است كـه       نانسان مؤم . دهد  متعال انجام مي  
در  . سـازد  را مرتفـع   و نقايـصش   و عيـوب   او را مداوا     هاي  و رنج  تا آالم  خواهدب از او     با ،نموده

 يا مـن تحـلّ بـه عقـد         «:گشايي دعا اشاره شده است      نيز به گره  ما   )ع(معصومي  اياولبيانات  
 معناي  و به  آيد  به شمار مي  نظام هستي    در ل مؤثر  عام ي  مثابه  دعا به  ).64 : ص ،2( »المكاره

  دينـي،  يها  آموزه در ميان  دعااهميت  رغم    به. سرنوشت است  تغيير و امكان دگرگوني تقدير  
 برخـي  ، تا جايي كه استقرين اين مفهوم بوده ابهاماتي   همواره ،از آن  دليل فهم نادرست     به

 و مبرهن قضاياي بديهي     بعضي از  وجود. ندا پرداختهآن  به انكار    فلسفي وكالمي    هاي  از نحله 
و علـم    و قـدر    قضا و ي االهياتي، مثل      نيز برخي اصول موضوعه    مانند قانون عليت و      ،فلسفي
 ي   راسـتا، فالسـفه    در ايـن   .انـد   تلقـي شـده   با دعـا    ناسازگار    بادي نظر،   در ،تعالي  حق ي  اراده

و  هـستي انجـام داده       در نظام دعا   از تأثيرگذاري  زدايي  ابهام در جهت  را   ييها  تالشمسلمان  
 يهـا   افـت يرهآن را روشن نموده، نشان دهند كه دعا تعارضـي بـا               زواياي پنهان  اند  كوشيده
 در ايـن   است تا ابهامات موجود      بر آن  پژوهش   نيا. ندارد)  كالم شيعه  عمدتاً(يوكالمفلسفي  
ـ اسـت  هستي در نظام تأثيرگذاري دعا ي  مربوط به نحوهغالباًكه   ـبحث را  سـه  از ديـدگاه   
  از اجماالً بايد گفت كـه     .نمايد بررسي   ، طباطبايي عالمه و  مالصدرا ،سينا   ابن مسلمان، متفكر

 دعا و راز و نيـاز رسـيدن بـه        تأثير نيتر   مهم است و  دعا در نظام هستي اثربخش       ،نظر حكما 
سـوي   نفـس انـساني بـه        كـه   هنگـامي  عبـارت ديگـر،       به .اهداف متعالي و مقاصد بلند است     

 نظر صرف و زودگذر ي شهوان مادي،يها  خواسته از لذات حيواني و      ه،آوردپروردگار خود روي    
 فاصـله   اسـت ، از كالبد جسم خاكي و ظلماني كه حائل بين انـسان و عـالم قدسـي                  كند يم
 بـه سـوي او گـشوده شـده و           االهـي  كه درهاي رحمـت      ابدي  يم به مراتبي دست      و رديگ يم

 تهذيب نفـس و دوري      ي  در اين حالت است كه انسان در سايه        .دگرد يم وي   الطافمشمول  
 پروردگارش به مقاماتي    جانب از   ، جسماني و لذات مادي و حسي      يها يآلودگو پيراستگي از    

 باشـد  يزيانگ شگفت و تحوالت    ها   يدگرگون منشأ دخل و تصرف و       تواند يم كه   يابد يمدست  
 را يضيـ مرتوانـد   مـي مثالً  ؛نيست پذير وجيه تبيين و تيظاهركه با معيارهاي علوم حسي و  

-208:صصـ ،17( عنصر ديگر تبديل نمايدبه را يا عنصريشفا دهد يا اشرار را مريض كند و         
209(. 

 آوردن احـساس فروتنـي و       به دسـت   ازجمله ؛اند  قائل براي دعا ثمرات ديگري نيز       حكما
و  بنـدگي    ي   بخشيدن به رابطـه    بود به انكسار، اعتراف به عجز و نيازمندي در مقابل خداوند،        
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   يواد به و فرومانده نقص امكاني ي  در پرده، در مقابل عظمت خالقكه نيا اقرار به همچنين

   ).208 : ص،17 ( درغلطيده استيدست يته و اجي احتفقر،
  

 تأثيرگذاريي  مسأله در  مالصدرا و عالمه طباطباييسينا و ابن ي مبان.2
  دعا در نظام آفرينش

  )طولي مراتب(بودن عالم هستي   ذومراتب.1 .2
 فرشـتگان   ، و پس از واجب تعـالي      شود يم، وجود از مبدأ نخستين آغاز       سينا  ابناز منظر   

  فرشـتگان، ي  از مرتبه پس.شوند يم قرار دارند كه روحاني و مجرد بوده، عقول ناميده          االهي
سـپس مراتـب    . فاعليت دارنـد  توانايي   كه    نفوس وجود دارد به نام    ديگري   يروحانموجودات  

ي   مـاده  .رسـد  يمـ نوبت به پيدايش ماده      كه  اند تا آن    گرفتهاجرام و كرات آسماني است قرار       
 را تـر  كامـل  يهـا  صـورت ، انـدك  انـدك  صـورت عناصـر و سـپس      ، نخست ي  در مرحله اوليه  

 يهـا   دهيـ پد از   تر  ناقص و   تر  پست مادي از حيث مرتبه،      ي  نخستين پديده بنابراين   .رديپذ يم
 هستي همان ماده است، سـپس عناصـر،         ي   مرتبه نيتر  نييپاترتيب،    بدين .بعدي خواهد بود  

 كـه    حيوانـات قـرار دارد     ي   مرتبـه  ها  آن از  پس جوهرهاي نامي و      سپس ، مركبات جماد،  بعد
عقـل بالفعـل      كسي است كه نفس او بـه صـورت         برترين حيوان انسان است و برترين انسان      

برترين فرد .  فضايل عملي است، به دست آورده باشدي  را كه سرچشمهتكامل يافته، اخالقي  
 : ص ،6( آورد يمـ  نبـوت را بـه دسـت         ي  اين گروه، كسي است كه استعداد رسيدن به مرتبه        

 حقيقتـي واحـد و مـشكك و داراي           وجـود  ،از نظـر مالصـدرا    ). 366 -365 : ص ص ،8 ؛336
اسـاس   بـر  كه   است االهي، مثالي، عقلي و      قائل به وجود طبيعي    ء،او براي اشيا  . مراتب است 

 از ني بنـابرا ).262 : ص،6 : ج،12( تقـدم و تـأخر وجـود دارد    هـا  آن ميان   ،عليت و معلوليت  
 الوهيـت، عـالم      عـالم  : از انـد   عبـارت  چهار عالم تحقق دارد كه       ، در دار هستي   ،ديدگاه ايشان 

 عـوالم بـر اسـاس    نيـ  ا .)256 .-255 :ص ص ،7 : ج ،12(جبروت، عالم ملكوت و عالم ناسوت       
  :او در اين باره چنين استبيان . شدت وجود ترتب يافته، ميانشان تطابق وجود دارد

 ئايشـ  خلـق  ما و   يالمعن عالم يف رينظ له و إال الصورة عالم يف ئايش خلق ما يعالتاهللا  «
 إذ ب،يـ الغ بيـ غ هـو  و الحـق  عـالم  يف قةيحق له و إال »المثال عالم «هو و يالمعن عالم يف

ـ  قةيحق ياألعل و   ياألعل مثال ياألدن متطابقة، العوالم ـ  ذاكـ ه و   ياألدن  .الحقـائق  قـة يحق يإل
 أشـباه  و مثـل  يه اآلخرة يف ما و   اآلخرة عالم يف لما قوالب و أمثلة العالم هذا يف ما عيجم

  )166 : ص،14 (»يأسماء اهللا تعال مظاهر يه يآلت الثابتة، انياألع و للحقائق
در نظـام هـستي تبيـين     دعا را يرگذاري تأث بر اساس مراتب طولي وجود،     صدرالمتألهين

 ،حـسب مرتبـه   از نظر عالمه طباطبايي نظام جهان آفرينش نظام طولي است كه به      .كند  مي
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  ) 157  : ص،23( وجود دارد و تأخر تقدم ها آن ميان ،عليت و معلوليت و ظاهريت و مظهريت

 تحقـق  ، وجـود  تناسـب   بـه عالم كلي تحقـق دارد كـه         چهار   ، در دار هستي   ، ديدگاه ايشان  از
  :باشد يم و هريك بر طبق ديگري اند يافته 

  ؛شود يمعالم الهوت ناميده  كه  و صفات اسما عالم،اول
  ؛ تجرد تام كه عالم عقل و روح و جبروت نام دارد عالم،دوم

  ؛ گويندو ملكوتبه آن عالم خيال و مثل معلقه و برزخ  كه  مثال عالمسوم،
 -191 :ص صـ  ،24 ؛158: ص،  23(به آن عالم ناسـوت گوينـد         كه    طبيعت  عالم ،چهارم

 ناگفته نماند كه تأثيرگذاري دعا از ديدگاه ايشان با توجـه بـه همـين مراتـب طـولي                    .)195
  .كند يم انسان و افعال او تعين پيدا ي دربارهوجود 

   انساني نفوستأثير .2.2 
و  تأثيرگذاري نفس داعـي       قدرت ،سينا  ابن منظر عا از استجابت د  در ازجمله عوامل مؤثر  

 به قـدس    و كامل  توجه تام    در پي  كه  چندان  است،  ذات در بيرون هم    خويش و  در ذات ،  زائر
ضـياء   و  نـور   جـانش   در ، باطن بخشيده   صفاي وي به    او بر قلب  انوار حقيقت   تابش جبروت،

و  بـه خـوي      ،وتيان همنوا شود   با ملك  و هركس است    انسان خوپذير   نفس چه،. آورد  مي پديد
 موجـودات مفـارق     جملـه  از خود  و خود گرداند سعادت ابدي را نصيب      و دي آنان درآ  خصلت
افعال فكري    از  اعم  افعال ارادي ميسراست،   ي   پيداست كه وصول بدين مقام به واسطه       .گردد

 و بـه   متخلـق     به اخالق ملكوتيان   تنها  نه ،دعا و ذكر و تفكر توجه و  يپرتو  در  انسان .و بدني 
 »نك« مقام   و صاحب  واليت تكويني    ي  واجد رتبه  كه   گردد  يماوصاف عقول قدسيان متصف     

اقتـدار   كائنـات  ي در مـاده  بـر تـصرف   و يابد اعتال مي  چنين نفس قدسي به ملكوت        با ،شده
 ي  مـه ه .كنـد  مـي  و ظهـور   بـروز  خارق عادت و معجزه و كرامـت از او        در اين حال،    . يابد مي

 ي  آخر مقالـه   سينا در   ابن لذا   .اند  يمقو اصل   ينا رب مبتني   خوارق عادات  كرامات و معجزات و   
  او . اتقـان و احكـام دارد      در غايـت   كالمـي كامـل      ، اصـل  ينادر باب    شفاچهارم كتاب نفس    

 تـأثير  ي ديگـر  در بـدن   د،كنـ   مـي   خود تأثير  در بدن  كه  چنان ،كه نفس   بسيار  چه :دگوي  مي
هرگاه نفس قوي و شريف شبيه بـه مبـادي           بلكه   ؛وهم كاري   و شمشور چ  تأثير مانند   ؛نمايد
 در نفس تصور شده است آنچه  و  كند و از وي منفعل شودرا اطاعت عالم او  عنصر اين باشد  

 اشـرار را   و  بيمـاران را شـفا دهـد       توانـد   يمـ  يچنـين نفـس   . گـردد   يمدر اين عنصر موجود     
 بـه اطاعـت او اسـتحاله        و عناصر  كند    استوار رابرخي   بيمارگرداند و طبايعي را ويران نموده،     

 ايـن امـور   ي  همهبايد گفت كه. به ارادت وي باران فرود آيد و فراواني روي نمايد          و   .. و شوند
  .)177 : ص،5(است يعني به اقتضاي حكم محكم برهان ؛نمايد يمبه حسبِ واجب عقلي رخ 

 ،ر اسـرار آيـات اسـت    د كـه    اشاراتمضمون در فصل بيست و پنجم نمط دهم         همين  به  
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شايد تو را از عارفان اخباري بـرخالف عـادت رسـد كـه بنـابراين بـه       « :دارد يمچنين اظهار  

 يـا   براي مردم باران خواست و باران آمـد        ي عارف : گويند كه  چنان ، مبادرت كني  ها  آنتكذيب  
 يـا بـه      نفرين كـرد و زمـين آنـان را فروبـرد و            بر آنان  يا برايشان شفا خواست و شفا يافتند،     

وبـا و مـرگ و       و  آنان را دعـا كـرد      يا . شدند ديگر هالك شدند و يا به وجه        گرفتار لرزه  زمين
 هـا   ينا نرميد و مانند     ها  آن پرنده از    و يا  شد   رامشانسيل و طوفان از آنان دفع شد يا درنده          
ر  كن و شتاب مكن كه امثال اين امور را دتوقف  پس.كه نبايد در راه ممتنع صرف اخذ شود

  ).486 :، ص7(» اسرار طبيعت اسبابي است
 :بهـره جـست كـه       آملـي  زاده  حـسن  عالمـه    ي   از گفتـه   توان  يم سينا  ابن سخن   در شرح 

 آن معتقـد اسـت      بر اساس  و  قوي دانسته  االهي نفسِ كلي ِ   اثر يك نفوس مجتمع متحد را     «
بـا   يهـا   نانـسا  ي   حلقه  چنين است كه   و دعا  ذكر   ي   نماز جماعت و حلقه    هاي  يلتفض  از كه

 ذكـر و   و   در صـالت   گردآمـده    يها  انسان.  خواهند بود  االهي نيك سبب نزول بركات      صفات
 باشـند  يم و مجتمع نزول بركات   محل  كه ينداو و مثال     ظلّ و يا  انساني كامل    ي  منزله  بهدعا  
 ــ   به اذن اهللا تعـالي  ـ  صور موجودات مادون خودي مباد علل عاليهصور علمي  كهجا آن و از
منامات همه مـستند بـه        و خوارق عادات و    ظهور معجزات  و نفرين و      دعا تأثير  لذا باشند، مي

 برقـرار   و عللـشان   نحـو آثـار    ايـن    مابين) وجودي (اي  و رابطه  خود بوده علل و اسباب واجب     
   .)14 : ص،11(»است

 استجابت دعـا امـري       در معرفت النفس وي چنين است كه       سينا  ابن مباني   جمله  از پس
 در عـالم  يكـي از علـل و اسـباب تحـول و تبـدل               بلكـه    ؛ نيست االهي و سنت  سيرت   خالف

در  اسـت كـه بـه اذن اهللا          االهـي  متصف به صفات ربوبي و متخلق به اخـالق            نفسِ ،طبيعت
  .كند يم كائنات تصرف ي ماده

 در امـر دعـا صـحه        تـأثير  مالصدرا نيز در آثار مختلفي كه از او به جاي مانده بر اين               اما
در نظـام عـالم      ،ا داشـتن شـرايط و عوامـل اسـتجابت دعـا           ب ، بشري را  ي   نفس ناطقه  ،دهنها

 بـشري  ي  ناطقهنفس كه او ديآ يم به دست گونه نيااو از ظاهر كالم     . دانسته است  تأثيرگذار
صـدرا  مال كـه   آنتوضـيح   .  عوامل استجابت دعا دانـسته اسـت       جمله از ،را با داشتن شرايطي   

 طـوري كـه     بـه  است، كه داراي مقام وحدت جمعيه       داند  مي ملكوت   نفس انساني را از سنخ    
 هـم   ، هـم عاقـل    ، ذات ي   لذا نفـس را در مرتبـه       .تمام مراتب وجود در او جمع گرديده است       

 او بـراي هريـك از ايـن مراتـب     .)337 : ص،15 (دانـد  يم هم حساس و هم محرك   ،ليمتخ
 ي  اتصال او به مأل اعلـي و مـشاهده         ، تعقل را در انسان    كمال ؛ كمالي نيز قائل است    ،وجودي
 اشباح و صـور     ي   مشاهده ي   مرتبه به مصوره را رساندن انسان      ي   قوه  كمال  مقربين، ي  مالئكه

 و آينـده و     گذشـته  و همچنين اطـالع بـر حـوادث          جزئيمثاليه و دريافت امر غيبي و اخبار        
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 . آن در مواد جسمانيه دانسته استتأثير حساسه را شدت ي كمال قوه

 نـامبرده   ي  گانـه   سـه  قواي   ي   كمتر انساني است كه در او كليه       ،اعتقاد صدر المتألهين  به  
 ، رسـد گانـه  سهجمع گرديده باشد و اگر هم انساني باشد كه به مقام جامعيت در اين مراتب   

 ايـن شـخص را كـه         او . و مستحق رياست بر خلـق خواهـد بـود          االهي خالفت   ي  رتبهداراي  
 كـه يكـي از آن       دانـد  يمـ  نيـز    يا  گانـه   سه واجد خصايص    ،تخداسرسول و مبعوث از طرف      

 جـزو عملـي و    ي  در ذات نفس از ناحيـه يمؤثر اين است كه از قوه و قدرت بسيار ها  خصلت
  به ؛باشد يم العاده   خارق قادر بر انجام امر      ، آن ي  قواي تحريكيه برخوردار است كه به واسطه      

 قوي مـورد اجابـت قـرار    ي  با يك ارادهاين مقامصاحب  دعاها و نداهاي    ي  هيكل ، مثال عنوان
بدين معنا كه تمام قواي ملكي      (شود   يم و صدا و نداي او در ملك و ملكوت شنيده            رديگ يم

 ،يا  لحظـه و لذا در    ) و مستعدند  دعاي وي آماده     و اجابت فرمان وي    و  درانجام امر  و ملكوتي 
پيـامبر   آمده است در احاديثكه  نانچ(سازد  يممريضان را شفا و تشنگان را سيراب   ي  هيكل

 و گرديـد  سرانگشتان آن حضرت آب جاري مـي       از و كرد مي سرازير  انگشتان خويش را   اكرم
 .)شدند يم سيراب از آبتشنگان 

 در  خـصوص   بـه  ، مقامات قوي گرديـد    ي   در كليه  كه  يهنگاممسلم است كه نفس انساني      
 چنين نفـسي در هيـوالي   .يافتاهت شب به نفوس فلكيه ، تحريكيي جهت جزو عملي و قوه   

مقام مقايسه بايـد    در   .)473-470:ص ص ،15 (يفلك نفوس   تأثيربه  اشم ؛گذارد  ياثر م عناصر  
 دعـا   ي هر دو معتقد به اعتالي نفس قدسي به عالم ملكوت در پرتو            ، پيداست كه  چنانگفت  

 انـسان  عمـدتاً بحـث   با اين تفاوت كه رويكرد صدرا در ايـن م          ؛باشند  يم تعالي  حقو قرب به    
 ي  بـر قلـه  ، در قوت ، مقامات ي  كامل است و او را مصداق اتم خليفةاللهي دانسته كه در كليه           

 بـر خـالف     . در نظام جهان تأثيرگذار خواهـد بـود        ،كمال دست يافته و با اتصال به مأل اعلي        
نيـز  عالمه طباطبايي    .كند  يمجو  و  كه مصداق او را در عارف كامل واصل جست         الرئيس  شيخ

والم كلي وجود سـه     ع  كه جا  آناز   : و بر اين عقيده است     ورزد  يم نفوس ناطقه تأكيد     تأثيربر  
 علـت و معلـول      ي  رابطـه   ميان اين عوالم   ي  رابطه ،) مثال و عالم عقل     عالم  ماده، عالم( تاست
 . عالم عقل اسـت  معلول عالم مثال و  علم مثال   معلول  آن هاي  يدهپد عالم ماده و     يعني است؛
 يابنـد   يمـ  ايـن را     ي آمادگ  مؤمنان و اوليا و انبيا هنگام دعا و درخواست جدي از خدا،            سنفو

 هـاي   يـده پد برابـر    را در  عالم مثال يا عالم عقل كه نقش علي           مانند ،باالتر وجود كه با عوالم    
  مادي مطابق بـا هاي يدهپد در ، و از اين راهبرقرار كنندو ارتباط  يابند   اتحاد   ،عالم ماده دارند  

 ؛410 - 21 :ص صـ ،6 : ج،25 (ارند و دخل و تصرفاتي انجام دهند   بگذ تأثير ،طلبند  يم آنچه
  .)37 : ص،2 :ج

شايد بتوان مقصود عالمه را به اين صورت توضيح داد كه چون نفس انسان همانند عالم                
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 آمـادگي را دارد كـه بـا اسـتمداد و            يـن  ا  مراتب عقلي و مثـالي و مـادي اسـت،          كبير داراي 

 خود را با عـالم مثـال و         ،ت از خداوند و تضرع و ابتهال به درگاه او و انقطاع از تعلقات             استعان
عالم عقل متحد و مرتبط سازد و از بركت اين اتحاد و ارتباط از افق باال در عالم ماده دخـل                     

  .و تصرفاتي انجام دهد
 و  پيوسته  هم  به يكپارچه و    ي نظام  عالم طبيعت   نظام  است كه  بر آن  )ره(ييطباطباعالمه  

 .نـوايي دارنـد    نـوازي و هـم      كه تمام اجزاي آن با نظم خاصـي هـم          اي  گونه  به ؛هماهنگ است 
 كـل   تـوان   يم يقاًدق .كل عالم طبيعت است     وجود نوعي وحدت در    ي  دهنده  نشانهمين امر   

 بدن انسان هرچند داراي اجزاي مختلـف اسـت و           :عالم طبيعت را به بدن انسان تشبيه كرد       
 و وحدت  يكپارچگي و اتصال     ها  آن ميان   ، وظيفه و كاركرد خاص خود را دارد       ها  ناز آ هريك  

 اعضا را تحت    ي   بقيه از اعضا  و فساد در يكي       اختالل ،امر به دليل همين     .خاصي حاكم است  
 براي اصالح آن عضو بكوشند     ، تا حد امكان   دارد  وامي را   ها  آن  كه جا  آن تا ؛دهد  يم قرار   تأثير

 يا طبيعت و    گردند  يم دچار اختالل    خود نيز  ،م چنين كاري را نداشته باشند      انجا اگر توان و  
 اجتماعي  در نظام  هرچند قوانين و مقررات جاري       بايد دانست كه  . شود  يممزاج انسان فاسد    

طبيعت انسان با فطرت    .  تكويني نيز تكيه دارد    بر حقايق  ، اعتباري و قراردادي است    ها  انسان
 انسان را به سـوي آداب و        همين فطرت است كه   . و غايتي است  ت   خود مقتضي سعاد   االهي

 هـدايت نمـوده، واسـطه در رسـاندن او بـه             ،شـود   يمـ احكام و مقرراتي كه دين حق ناميده        
ديـن بـا     زيرا   ؛كند  يم حق با نظام هستي ارتباط پيدا        ين د بنابراين. باشد  يمسعادت و غايت    
 با ديگر اجزاي عالم ارتبـاط       ، يك پديده  عنوان  به و طبيعت انسان     مرتبط است طبيعت انسان   

 در ميـان   ديني با شـيوع ظلـم و گنـاه           در سنت  اختالل    گفت توان  يم  اساس بر همين . دارد
 جهـان   ، مـواردي  در چنـين   طبيعي است كـه      .گردد  يممردم، باعث اختالل در نظام تكوين       

بـه  اگـر   . دازنـد  آن به مقاومت برخاسته، به عالج آن بپر        اندركار  دستهستي و علل و عوامل      
 بـه عقوبـت آن      كـم   دسـت ، وگرنه به نـابودي يـا        رسد  يم كار به اصالح     ، امر توفيق يابند   ينا

 علل و عوامل اين عالم خود از عالم مثال و عالم عقـل نـشأت                كه  اينبا توجه به    . خيزند  برمي
 ،6 : ج ،25 ( امور را به عوالم باال و مـاوراي طبيعـت مـستند نمـود              ي   همه توان  يم،  گيرند  يم
  ).428 -427 :ص ص،11 : ج؛411 -20: صص

 هـر سـه     شناختي  و انسان  عنصر مشترك در نگاه فلسفي       ، مشاهده شد  كه   چنان :تحليل 
 در جهـان    ) از دعـا   بـا اسـتمداد    (االهي نور   ييافته در پرتو   نفس مصفا و اعتال    تأثيرفيلسوف  

 هـدي   ي   مـأثور از ائمـه     تو مناجا  ادعيه   و ازجمله اين معنا با مراجعه به متون ديني         و   است
 از درگاه خـدا طلـب       ، خود ي   مناجات شعبانيه  در )ع( امام علي  كه   چنان .گردد  يمنيز حاصل   

 دل مـا را بـه   هـاي  و ديـده  انقطاع كامل به سوي خودت عطا فرما      مرا خداوندا،« : كه كند  يم
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   نور يها ابحج بصيرت ما ي ديده كه آن  تا روشن ساز، مشاهده كندتو رانوري كه به آن نور 

 ،26(1»ا به مقام قدس عزتت پيوند خـورد        م يها  جان و    نور عظمت واصل گردد    به و دردرا بر 
 تمـام  ،پيونـد خـورد    كه اگر نفس انسان به مقام قدس عـزت پروردگـار             يداست پ ).327 :ص

 خواهـد  تأثيرگـذار و ا ي  طول ارادهو در خدا ي و اراده به اذن ، در عالم، او خدايي شده  جوارح
،  عبـارت ديگـر    و به  از روي تضرع و التجا       ،اهللا به اسماء  عارفان مسلمان توسل     ين همچن .شد

 .اند دانسته را محور اصلي اجابت دعا االهي اسمايدادن حقيقت واسطه قرار
   سماوي نفوستأثير. 3. 2

 بـه مـدد نفـوس فلكـي         تـأثير   دعا تأثيرگذاري در خصوص    سينا  ابن مباني   ديگر از كي  ي 
 تبيـين   بـه  سـپس .كند يم مراتب وجود را بيان      ابتدا  فلكي،  نفوس تأثير بييندر ت  وي. است

 برخوردهاي قواي فعال و منفعـل       ي  نتيجه  اين جهان در   هاي  يدهپدكه   پردازد  يماين مطلب   
ـ قـواي زمينـي    امـا  ؛آينـد  يمزميني با قواي فعال آسماني به وجود    دو چيـز صـاحب   ر اثـر ب

 ر اثرب يديگر و  اعم از طبيعي و ارادي،ها آنثر قواي فعال ر ابيكي : شوند  يم خود   هاي  يدهپد
 را در اجـسام     آثـار خـود   قـواي آسـماني      اما    و . طبيعي و چه نفساني     چه ،ها  آنقواي انفعالي   

 دخالتي از   گونه  هيچ ي ب  خودشان، وسيله  به يماًمستق .1 :آورند  يم گونه پديد    چهارش بر   يخو
 جـسماني خودشـان برحـسب       و قـواي  ت اجـسام    از سوي طبيع   .2 ؛ زميني هاي  يدهپدسوي  

از سـوي    .3 ؛هـا   آن موجـود ميـان      و مناسـبات  اشكال و اوضاعشان نسبت به قـواي زمينـي          
 ،4( و احواالت زمينـي    ها  يدهپد و دخالت  شركت   اي  گونهبا   .4؛   نفساني خودشان  هاي  يعتطب
  .)436:ص

ايجـاد حـوادث جهـان     در  را و اعمـال بـشر   دعـا تأثير توجيه ي  زمينه ،جا  از اين  سينا  ابن
 روشن شده كه نفوس اجرام سماوي در در حقيقتبراي تو  «:كند يم او بيان. سازد يمفراهم 

 . تـصرف داشـته باشـند      اي  گونـه   بـه  به صورت ادراك غيرعقلي محض       توانند  يممعاني جزئي   
بـر   ادراكـي    ين چنـ  . به ادراك حوادث جزئي دسـت يابنـد        توانند  يمنفوس مذكور   همچنين  

كـه   شـود  مـي   امكان پذير  رو   آن از ، علم به تقارن علل فاعلي و علل مادي آن حوادث          ي  پايه
 و عوامـل     علـل  ،عـالوه   بـه .  معيني را به دنبال دارنـد       ي  علل معيني هستند و معلول و نتيجه      

علل و عوامل ارادي موجبه و       (انجامند  يم به علل و عوامل طبيعي و ارادي         ، سرانجام يادشده
 بـه علـل و عوامـل قـسري نيـز           و   )غيرقطعـي  ل ارادي سست و غيرحتمـي و       عوام  نه قطعي،
 و باعث پيـدايش     آيند  يم داراي علل و اسبابي خواهند بود كه فراهم          يجه درنت ...انجامند نمي
  .)368 : ص،8 (»شوند يم ها آن

 ي  بـر پايـه    وجـود دارد كـه       ي نظـام   برخورد و تصادم اين علل و عوامل        براي ،از نگاه وي  
 پس هرگاه علل و عوامل نخستين و چگونگي پيـدايش           .الك و اجرام آسماني است    حركت اف 
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 .شـد  خواهـد  آشـكار   بالضروره وجود حوادث بعـدي نيـز       ، روشن شود  ها  آنحوادث بعدي از    

 البتـه   . جزئيات علم دارند    به ،ها  آن از برتر كه نفوس آسماني و موجودات       يابيم  درميبنابراين  
  مـضافاً  .خواهد بـود   نفوس به صورت جزئي      علم و    كلي ،اند  نفوس باالتر از علم موجوداتي كه    

 نه از سوي علل و اسباب زميني و نه از سـوي يـك               ، ممكن هاي  يدهپد  از ديدگاه او   كه  بر اين 
 آسـماني پديـد   بـر نفـوس   نوع خاصي از تأثيرشان      ي  نتيجه در بلكه   ؛مسبب طبيعي آسماني  

 يـك سـبب    از زمينـي،  هـاي   يـده پداحـوال    يرتأث حوادث اين جهان به اعتبار    ؛ يعني   آيند  يم
 يعنـي چنـين نيـست كـه         ؛تـأثير نيـست    در حقيقـت     ايـن  و   آيند  يمنفساني آسماني پديد    

 بـه مبـادي وجـود       ،درواقـع  تـأثير  بلكـه    ؛گذارنـد   آسماني تـأثير   بر نفوس  زميني   هاي  يدهپد
  . مبادي همان نفوس آسماني استاين و  مربوط استها يدهپد

 اما  ؛داند  مي دعا مؤثر  امر  مشاركت احوال زميني در    را با  نفوس آسماني    اسين  ابنبنابراين  
  چـه  ،هـا   ينا ي   همه  وجود :گويد  يم او   .دكن  مين  قلمداد تأثير حقيقي  نفوس را يك     تأثير اين 

 حقيقـي   ي  و نتيجـه   شـود   يمـ  از سوي مبادي برتـر افاضـه         ، آسماني آثار نفوس  و چه تضرع  
و  آگـاه اسـت   هـا  يـن ا ي مبدأ نخستين از هـستي همـه       بلكه   ؛تصورات نفوس آسماني نيست   

 هـا   يـده پد او به    علم و   گردد مي آغاز  براي يكديگر  ها  يدهپد با وساطت    ، از او  ها  يدهپد پيدايش
  .)439:  ص،4 ؛372 -369: ص ص،8 (گيرد يم گونه تعلق نيز بدين

 در طلـب   ويـژه  بـه  ،هـا   يقربان همين دليل، دعاها و      بهكه   گيرد  يم نتيجه   سينا  ابن سپس
  .)439: ، ص4 ؛372-369: ص، ص8 ( است سودمند ديگر امور باران و
 را منـشأ    هـا   آن ،دانـد  يمـ  اجرام علوي را داراي نفوس ناطقه        كه  نياصدرا ضمن   مالاما   و
 افاضـات و عنايـات      تـأثير  ، اعتقـاد وي    به . خير و بركات بر زمينيان نيز دانسته است        ي  افاضه
 ظـاهر   ، قلـب عـالم اسـت      ي  منزلـه   بـه  اطلـس كـه      فلك يعني   ،م نخست در عرش اعظ    االهي

 سـاير افـالك بـر    ي  واسـطه بـه  افالك و ي  به بقيه  ، فلك اطلس  ي   و سپس از ناحيه    گردد يم
 .گردد يم خاكي نازل ي كره

 گـاه   چيه ،اگر در اجرام سماوي برتري نسبت به ساير اجرام نبود         كه  بر آن است    مالصدرا  
 بـه هنگـام     ها   دست  نبود، يجار» ان اللّه علي السماء    «ي  جمله عالم    اكثر اقوام و ملل    زبانبر  

 » اسـتوي شالرحمن علي العـر  «ي  شريفهي همچنين آيه  و   شد ينم آسمان بلند    يسو  بهدعا  
 .)351 : ص،15 (گشت ينمدر قرآن كريم نازل ) 5 /طه(

بـا عـالم بـاال و     ،ونـدد يپ يم كه در زمين به وقوع      را  اتفاقاتي كه  نيا المتألهين بعد از  صدر
 نفوس عالم افالك را در حوادث عـالم ناسـوت مـؤثر            ، مرتبط دانسته و به عبارت ديگر      افالك

 بـر مـا و عـالم طبيعـت نـازل            االهـي  از عالم ملكوت و قـواي مـأموران          كه  را ي آثار ،داند يم
 :داند يم وابسته به دو عامل طوركلي به ،شود يم
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  ؛ فعال فلكي طبيعي و اراديي قوا.1
 . طبيعي و ارادي زمينيي   انفعاليهيقوا .2

 اجرام سماوي در امور جزئي و خيالي با ادراك علل قبلـي  تأثير ،صدرالمتألهينبه اعتقاد   
 مبادي و اوضـاع جزئـي و        ، مربوط شود  ها  آن به اين جزئيات و ادراك       آنچه و   رديپذ يمانجام  

 .ودات امكاني استيافتن موج  علت وجود جزئيات و تحققهمانحركات شخصي است كه 
 خواه فلكي يا ارضي را به امـر طبيعـي يـا نفـساني               ، حوادث ي  علت وجود همه  مالصدرا   

آمده و موجودات طبيعي علل و اسـبابي دارنـد كـه             پديد يها  اراده ، از نظر او   .داند يممنتهي  
وجود ايـن   مالصدرا   .ابدي  يم حتميت   ها  آنيافتن    هستي ، شد فراهم هماهنگي   بينشانهرگاه  

 و معتقـد اسـت كـه        داند يم مربوط   كننده  اراده خارج از وجود     يها  زهيانگ را به علل و      ها  رادها
 و  زنـد يخ يبرمـ  هـا   آن و از    داشـته  به امور سماوي اسـتناد       ، نخست ي   در مرحله  ها  زهيانگاين  

 .)210:  ص،17 (كنند يمسپس علل زميني نقش خود را ايفا 
نفوس فلكي در حـوادث و       ،مالصدرااز نظر   كه   گفت   توان  يم ، گفته شد  آنچهبا توجه به    

او چنين قدرت تأثيرگذاري را براي نفوس فلكي . كنند يم  تأثيرگذاري ايفانقشاتفاقات عالم   
 :گويد يم رو ازاين .باشد يمدر امر استجابت دعا نيز قائل 

 ي   وجود دارد كه اثرپذير است و در زمـين بـه واسـطه             ها  آسمانجوهر نفساني در عالم     «
كـردن متحـرك و      بـه حركـت درآوردن سـاكن و سـاكن         كردن گرم و    كردن سرد و سرد    رمگ

  جـواهر عقلـي    يشدنش از باال و كمكش از جانب پرتو        تبديل عنصري به عنصر ديگر و ياري      
 اثـر نگـذارد و      هـا   آنكـه چيـزي در        نيست تـا آن    محض جواهر عقل فعال     ين ا . است اثرگذار

 ؛ اثـر نگـذارد  ، اگرچه با ياري مافوق خـود باشـد      ،زي در چي  كه  آنمنفعل محض نيز نيست تا      
 منفعـل   ، اسـت  ها  آن از   تر  يينپا به وجهي فاعل و از آنچه        ،هاست  آن از   تر  يينپا آنچهدر  بلكه  

 پس بعيد نيست كـه از دعاهـاي گرفتـاران و فريـادخواهي فريادخواهـان اثرپـذير              .باشند  يم
 : ج ،12( » را برآورده سـازند    حاجاتشانو   اجابت كرده    االهيگشته و دعاهايشان را به فرمان       

  .)402 : ص،6
 تلقي  آفرين  نقش را در عالم     و انساني  نفوس فلكي    سينا  ابنمالصدرا نيز همچون    بنابراين  

عالمـه   .شـمارند   برمـي  دعاكننـده  به   االهي فيض   ي  رساننده و واسطه    امر دعا ياري    در نموده،
 از  بـر بعـضي    مبتنـي    و مالصـدرا   سـينا   بناقائل است سخنان    در تعليقه بر اسفار     طبايي  طبا

  اسـت و   و رياضـي   مسائل طبيعـي     و است كه جز   اي  موضوعه از اصول اصول فلسفي و بعضي     
  .)410:ص،6ج،25(كردتبيين ،كه بطالنش آشكارشده است اي موضوعه اصول را بابحث  نبايد
 مالصدرا نيـز     فلسفي ي   افالك در منظومه   ي   تئوري نفوس فلكي و طبقه     رسد  يم نظر   به

 ايشان در نظر بدوي خود بـر ممـشاي قـوم تكيـه              كه  اين جز   ؛چندان جايگاهي نداشته باشد   
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 وي  ي  با توجه به نظريـه     زيرا   ؛ وقعي به آن ننهاده است      چندان در نظر نهايي خود،    اما   ؛نموده

در خصوص وجود رابط و مستقل و تأويـل جهـان مخلـوق و حيثيـت وجـودي معلـول كـه                      
 يگـر  د  با تفسير وي از معلول به تشأن علت،        ويژه  به ، و تعلق به علتش ندارد     حيثيتي جز ربط  

سـوي   ما(عالم  نظير عالم افالك و نفوس فلكي باقي نمانده و تمامي     ييها  واسطهجايي براي   
  . خواهند بودتعالي باريو صفات   و مظهر اسماي تجلشأن،) اهللا

  

 و سينا ابن از ديدگاهلي معلو نظام علي و و قدر و  دعا با قضاي  رابطه.3
 ) عالم استمند نظامدعا از قوانين ( مالصدرا و عالمه طباطبايي

 با قضا   دعا را  ي   رابطه توانيم  يماين است كه چگونه      دعا امر  مطرح در  هاي  از چالش كي  ي
 ي اگـر همـه    اين اشكال همواره مطرح اسـت كـه          .معلولي تبيين نماييم   و نظام علي و    قدر   و

 دعا چه   ، صورت در اين  ، تعيين گرديده  االهي  و قدر  و قضا  و معلولي     نظام علي  بر اساس  امور
  ؟ در عالم ايفا كندتواند يمنقشي 
 از نظـام هـستي و     در  مـؤثر  از عوامل يكي    عالم و  مند  نظام از قوانين  دعا را يكي     سينا  ابن

 ؛شـد با مـي  مـؤثر  بـسيار   فعل مورد نظـر    در حصول د كه   كن  مي  تفسير االهيمصاديق قضاي   
شـدن اسـباب اسـت بـاهم بـراي        اجابت دعا كامل   سبب :كند  يماين رابطه بيان     در كه  چنان

چيـز   وجود آن  و سبب  كند  يم دعا   در آنچه  سبب دعاي شخصي     كه  اين و آن  االهيحكمت  
و  چيـز بـدون دعـا        وجـود آن  گفتـه شـود آيـا        اگـر .  كامل گـردد   تعالي  باري از جانب    ، هم با

 باشد  يم تعالي  باري و آن علت آن دو يكي است       زيرا   ؛ خير ييم گو ، با دعا جايز است    موافقتش
 سبب صـحت بيمـاري را نوشـيدن    كه  چنان؛داد چيز را دعا قرار   وجود آن  كه سبب    اوستو  

و  اسـت    گونـه   نيـز ايـن    در دعا  حال   .يابد  بازنمي را    سالمت ،ننوشد  دارو را  و تا دارو قرار داده    
 تقدير شده  آنچه قضا و      برحسب متي است كه با هم،     حك ي  آن به واسطه   با  اين چيز  موافقت

 مـا بـراي     ي  انگيـزه  زيرا   ؛ اجابت هم الزم   و توقع  پس دعا الزم است      .پيدا كردند  توافق   ،است
و  آمـدن پديد ي بـرا  دعا،و موافقت گردد يم ما سبب اجابت و دعاي جاست   آن  از  سببش دعا

 از آن يكـي   كـه   بسا    و اند  علت معلول يك  دو هر  و شود  يم امري است كه برايش دعا       حدوث
 دانـد   يمـ اگرچه  ،   نشود فرد اجابت دعاي   اگر و) 47 : ص ،3 (باشد  يم ديگري   ي  دو به واسطه  

 نظام  بر اساس علت اين است كه غايت سودمند         ، سودمنداست ،كند  يمغايتي كه برايش دعا     
  .)48 : صهمان، (مراد فرد بر اساس نه ،كل است

 و   علت تامـه بـوده     يزا از اج  جزئي دعا خود    ،سينا  ابن لرئيسا  شيخ منظر   ازكه   اين يعني  
  .گيرد يم قرار و رخدادها ها يده پدو اسباب  عللياجزا كنار ساير در

 با دعـا    آنچه« :ديگو يم مناقشهنيز به اين اشكال اشراف داشته و در بيان محل           مالصدرا  
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 قلمگر از اموري است كه       ا ،شود يمو طلب و سؤال و الحاح براي رسيدن به متعلق دعا قصد             

 چـه   ،به تصوير ثبوتش مرتـسم شـده اسـت         قدر   قضاي ازلي به وجودش جاري گشته و لوح       
بـه آن مرتـسم      قـدر    اگر قضا به آن جاري نشده و لوح         طلب و سؤال در آن است و       بهنيازي  

 دعا براي چيـست و     ، حصول مدعي و رسيدن به مطلوب ممتنع است        كه  درحالي ،نشده است 
 .)403:  ص،6 : ج،12( »! در چيست؟فايده طلب

 كوشـد   يمـ  و   آيد  يبرم به آن    ييگو  پاسخ درصدد   ،پس از طرح اين اشكال    صدرالمتألهين  
 ، پنهان استها يدهد از ، جايگاه آن در نظام آفرينش     ك امر نامرئي كه   ي ي  منزله  به نهتا دعا را    

آفرينش را نيز مـورد تأكيـد       مندي نظام    قانون  عالم كه  مند  نظام يكي از قوانين     عنوان  بهبلكه  
 دعاكننـده و زاري و فروتنـي او را          يدعـا  وي   ،رو  ازايـن  .تفسير نمايـد   تواند  يم ،دهد  يمقرار  

حصول و تحقق امور و همچنـين تحقـق          و   نمايد  يم اسباب تحقق درخواست معرفي      ازجمله
 :كه ينا است به قائلوي . كند يم منسوب االهي به قضاي ،اسباب را هر دو

 بـدان رفتـه و لـوح پيـشين بـر آن             االهـي و دعا هم چيزي است كه قلم قضاي         طلب  « 
 حـصول مطلـوب مقـضي       و شـرايط  هـا     حيث كه آن دو از علت      از آن  است،   گشته يرپذ  نقش

از  اي  و آبراهـه   درياهـاي قـضا      از نهرهـاي   و نهـري  جـدول    ذكرهـا  دعاها و بنابراين   .مقدرند
 ي  و دربـاره   )218 -217: صصـ  ،10 ؛ 404 -403 :ص صـ  ،12 (»قدرند نهرهاي   هاي  آبراهه
كه نظام جهان يك نظام علـي و          طور  همان :كند  يمبيان   و معلولي     دعا با نظام علي    ي  رابطه

 االسبابي قـرار دارد كـه تمـام وسـائط و معـدات بـه او                 مسببمعلولي است كه در صدر آن       
ول داعـي بـه      اسبابي اسـت كـه سـبب وصـ         ازجمله ، نيز در اين سلسله     دعا ،شود  يممنتهي  

 امري خارج از نظام هـستي و        تنها  نهدعا   ،صدرالمتألهين از نظر    ،رو  ازاين .گردد  يممقصودش  
  بـه .شـود  يمـ يكي از عوامل مؤثر در نظـام هـستي قلمـداد     بلكه ؛قوانين حاكم بر آن نيست 

 موجودات به اراده و عنايـت خداونـد و          ي  وقتي استناد همه  « :گويد  يمهمين دليل است كه     
 اسباب و علـل وجـود       ازجمله ،اط اجزا به همديگر و ترتب مسببات بر اسباب روشن شد          ارتب

 فعل وجود زيد و علـم و قـدرت و           حصول كه از اسباب     گونه  همان ؛دعاكننده و دعايش است   
 از زمره اسباب برآوردن     تضرع همچنين دعا و طلب از خدا و الحاح و           .اراده و اختيارش است   

 ملكـوت را    بـاب  بـسا   چـه  دعـا    .ب به اذن خدا و ملكوتش است      حاجت و حصول مراد و مطلو     
و ) 207 -206: صصـ  ،17  ؛ 402 : ص ،6 : ج ،12 (رسـد  يمـ و به اسـماع ملكوتيـان        كوبيده

 ، بـود  فايده  بي بنابراين اگر دعا امري      .)60 /غافر(» لَكم أَستَجِب   يادعون« ديفرما يم تعالي  حق
 دعاكننده كه وجود دعا و      شود يم پس روشن    .كرد يمن و استجابت خداوند متعال امر به دعا      

  .)207 : ص،17(است  استجابت دعا و عوامل علل ازجمله
 ،انـد   كـرده  دعـا وارد     ي  مـسأله   نيز به اشكالي كه يهوديان و ديگران بـر         عالمه طباطبايي 
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آيند يا از قلم     آن حاجتي كه با دعا در طلبش برمي       كه  اشكال چنين است    . پاسخ گفته است  

 ي و حاجت  شود  يم موجود   خود  خودي  به كه خودش    اگر گذشته . ضا گذشته يا نگذشته است    ق
دو  از   يـك   در هـيچ    پس .برندارد در اي  فايده ، هرچه هم دعا كنيم    ،اگر نگذشته  و   به دعا ندارد  

  . نخواهد بودبخش فايده مذكور دعا فرض
، پديدآمـدن  يآركـه    اسـت    بـر آن    به اشكال فـوق    گويي  پاسخعالمه طباطبايي در مقام     

 كه ما از اسـباب      شود  ينم گذشتنِ قلم قضا باعث      ين ا  ليكن ؛حاجت از قلم قضا گذشته است     
، يكـي از اسـباب      بـا آن   اسـت كـه      و علل  يكي از همان اسباب      دعا و    باشيم نياز  بيوجود آن   

 كـه   چنـان  ؛اسـت  دعا خود از قدر   بنابراين   ).58 : ص ،2 : ج ،20 (شود  يموجود پديده محقق    
 اليـرد « : روايت شده  )ص( از آن جمله از رسول خدا      ؛ معنا داللت دارند   ينابه  ديگري  روايات  
 يـرد   ءالـدعا  «: روايـت شـده    )ع( امام صادق  و از  مگر دعا  ،دكن  مين  را رد  قضا»  الّا الدعا  ءالقضا
  .كند يم رد ، تا حدي حتمي شدهكه آن را بعد از  قضا دعا:»ابرم ابراما  بعد ماءالقضا

اگرچـه  كـه   معتقد است بر طبيعت دعا با نظام عليت و قانون حاكم      ي   رابطه ي  اما درباره 
غيـر   حاجـت از     و درخواسـت   به معناي الغـاي وسـاطت اسـباب          در دعا توجه تام به خداوند     

 زيرا  ؛ مستقل قائل بود   و تأثيرگذاري نبايد براي اسباب مادي سببيت        طبيعي نيست،  مجراي
 ايـن  و  است كـه خداونـد برايـشان مقـدر فرمـوده       سببيتشان محدود به مقداري    اين اسباب 

 مطلقه و    قدرت اسباب، مسير  امور از  و جريان  در ايصال دارند     و وساطت اسباب تنها طريقت    
خـصوصيت افعـال و      اما   ؛ االطالق است  قادر علي خداوند  . كند  ينمنامتناهي خداوند را مقيد     

 ،2 : ج ،20 (طبيعـي باشـد    كه متوقف و مترتب بـر شـرايط و اسـباب             كند  يمحوادث اقتضا   
 اين اعتقاد كه مسببات از اسباب خـود تخلـف       ، طباطبايي عالمه نظر بنابر و) 57 -56: صص
 خـداي  از آنواقعـي   تـأثير   هرچند كه اسباب در حقيقت سبب واقعـي نباشـند و  ،كنند  ينم

 توهمي است كه علـم بـه       ، وساطت داشته باشند   ي   تنها جنبه  اسباب و   مسبب االسباب باشد  
بنـابراين  . هيـه منافـات دارد     اال ي   چون با سلطنت تامه    ؛پذيرد  ينمقام خداي سبحان آن را      م

 و همچنـان   نظام اسـباب و مـسببات قـدرتش محـدود نـشده              انداختنكار خداي متعال با به   
بـدون فـالن واسـطه      را از وساطت بيندازد و اثـر را     ها  واسطهتواند   مي  و قدرتش مطلقه است  

 به اطالق خود    ي تعال يت خدا ي، اراده و مش   يگرين در مورد هر سبب د     يهمچنو   2ايجاد كند 
ن ي اجازه چنـ ي و اسباب ظاهري عاديها راهه  ك هرچند ؛كند  يم ،چه بخواهد هر و    است يباق
و إِذا  «: ز دارد يـ نر  يـ ات ز ين داللت را اطالق آ    ياكه    چنان ؛)60 : ص ،20(باشند را نداده    يارك

 من   چون بندگان   و :)186/بقره( » دعوةَ الداعِ إِذا دعانِ    بيب أُجِ ي قَرِ ينِّ، فَإِ ي عنِّ ي عباد كسأَلَ
 اجابـت   ،ه مـرا بخوانـد    ك ي را در صورت   دعاكننده ي دعا .ميك من نزد  ،گيرند  يمسراغ مرا از تو     

 :)60/غافر(» مك أَستَجِب لَ  يادعون «؛) مانع از اجابت باشد    يه اسباب ظاهر  ك هرچند (كنم  يم
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 آن نداشـته    ي اقتـضا  يه اسـباب ظـاهر    كـ  هرچند (نمكتان را مستجاب    يد تا دعا  ي بخوان امر

  هست ،چرا( ست؟ي بنده خود ن    براي يافك خدا   يا آ :)36/زمر(»اف عبده كس اللَّه بِ  يأَ لَ  «؛)باشد
 ،20() مخـالف آن باشـند    يه اسباب ظـاهر   ك هرچند،  كند  يمت  يفاكحوائج و سؤاالت او را      و  
 اسـباب ميـان     ديگـر وسـاطت    قانون عليت و معلوليت و به عبـارتي          ين بنابرا .)120: ص ،1ج

ايـن قـانون باعـث       امـا    ؛ نيـست  از آن خداي سبحان و ميان مسببات حـق اسـت و گريـزي             
 بلكـه   ؛در صورتي بدانيم كه اسـبابش مهيـا باشـد           كه ما حدوث حوادث را منحصر      شود  ينم

 را اثبات  اصل واسطگي اسباب     كه  اين ر عين د كتاب و سنت     و همچنين بحث عقلي و نظري     
 خـوارق عـادت     در مورد  او  و )62 -61:ص ص ،2 ج ،20 (دكن  مي  را انكار  ها  انحصار آن  ،كند  يم

 ،كنـد   يمـ  را از مسير اسـباب محقـق         ها  آناست خداوند متعال      معتقد ،و معجزات مانند دعا   
 حوادث عادي   ي متعال برا  ي خدا  با اين توضيح كه    ،هرچند علم ما به آن اسباب احاطه ندارد       

ر حوادث مربوط و متصل ساخته، در       يآن حادثه را با سا     و   ردهكن  ي را مع  يري مس و غيرعادي 
ش يدايـ ه باعـث پ   كـ  بنـدد   يمـ ار  كـ ه   ب يمورد خوارق عادات آن اتصاالت و ارتباطات را طور        

 ي بـرا  . نداشـته باشـد    هـا   آن با   يچ ارتباط ي ه يه اسباب عاد  ك هرچند ؛ شود شراد م ي  حادثه
 ، اجـازه دادنـد    هـا   آن تا هـر جـا       ستي موجودات ن  كبرده مل   نام يها  ارتباط اتصاالت و    كه  ينا

 ي خداكمانند خود موجودات، مل بلكه ؛ گردندياغي ،هر جا اجازه ندادند  و   منقاد و رام شوند   
 .نديع و منقاد اوي و مطيتعال

 هـر   و ردهكـ  برقـرار  ييهـا   ارتبـاط  و   ها  اتصال موجودات   ين تمام ي ب ي تعال يخدابنابراين  
اثبـات   بلكه   ؛ستي ن اشياان  يت م يت و سبب  ي عل ين نف يا و    انجام دهد  تواند  يم ، بخواهد يارك

 بـه  ،ه بخواهـد كـ هر جا و بـه هـر نحـو          و   ن علل همه به دست خداست     يزمام ا  اما   ؛آن است 
 بـا  يهـر موجـود    و    هـست  ي و واقع  يقيت حق يان موجودات، عل  ي م  پس .آورد  درميتش  كحر
 ين نحـو  آنه به    اما   ؛ است برقرار ها  آنان  ي در م  ينظام و    قبل از خود مرتبط است     يجوداتمو
ه تنها خـدا    كگر است   ي د يبه نحو  بلكه   ؛يابيم  درميه از ظواهر موجودات و به حسب عادت         ك

  .بدان آگاه است
ه كـ  انـد   آن موجود قاصـر از      يات علم ي فرض بينيم  يمه  كن است   ين معنا ا  يل روشن ا  يدل
مستند به اسـباب     ي اموري مانند استجابت دعا    ين بنابرا .نندكل  يحوادث وجود را تعل    يتمام
 يه بـرا  كـ  ي اسـباب  يعني ؛اند  غيرعادي يعيمستند به اسباب طب    بلكه   ؛ستندي ن ي عاد يعيطب

 و  ي و باطن  يقيز مقارن با سبب حق    ي ن غيرعادي يعيآن اسباب طب   و   ستيعموم قابل لمس ن   
  .)199-198:صص ،3 ج،21 ؛121: ص،1 ج،20(هستند خدا ي هدر آخر مستند به اذن و اراد

 قدر   با دستگاه قضا و    تنها  نهرا   دعا    ما  از سه فيلسوف   يك  هيچ ترتيب، روشن شد كه     بدين
 هـا   آن در طـول      دعـا   منظـر آنـان،    از بلكه   ،دانند  ينم و نظام علي و معلولي در تعارض         االهي
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 .سبب غيرعادي و ماوراء طبيعي     اما   ؛ كه سبب دارد   گيرد  يمقرارگرفته و در عداد اموري قرار       

 نيـز   سـينا   ابـن  . بر اين معنا تأكيد و تصريح داشـتند        الرئيس  شيخ و عالمه بر خالف      مالصدرا
 را در چارچوب نظام احسن  آن،االهيضمن اذعان به سببيت دعا در نظام اسباب و مسببات     

 كـه در    آورد  يمـ و اجزاي نظام كل به حساب        از قطعات    يا  قطعه آن را    ،خلقت ارزيابي نموده  
 ي   بنـابراين در خـصوص مـسأله       .شـود   يم تفسير   االهي قدر   اين صورت نيز در امتداد قضا و      

  .خورد ينم چندان تفاوت محسوس ميان اين سه متفكر به چشم ، به جز تفاوت تعبير،فوق
  

 سينا بنا از ديدگاه ،ي االهي ارادهو  و علم در ذاتعدم انفعال   و دعا.4
  و مالصدرا و عالمه طباطبايي

 و  در ذات دعا اين است كه دعا چگونه با عدم انفعـال            امر در برانگيز كي از مسائل سؤال   ي
 االهـي  ي  و اراده  در ذات  دعـا را نـه باعـث انفعـال           يناسـ    ابن . قابل توجيه است   االهي ي  اراده

 ،شود ينم منفعل  از داني ت عالي   قائل اس  زيرا   ؛ نفوس آسماني  ي  در مرتبه  انفعال   و نه  داند  يم
 هـا   ينـي زم از   هـا   يآسـمان  كـه    شـود   يم پنداشته   ي گاه :كند  يم تعليقات بيان    او در  كه  چنان

 مـا را اجابـت      هـا   و آن  خـوانيم   يمـ  را   هـا   آن اين بدان جهت است كـه مـا          .پذيرند  يمانفعال  
. گـذارد  نمـي   اثـر  در علـت   معلـول    مسلماً  علت ما هستند و    ها  و آن  ها  آنما معلول   . كنند  يم

معلـول   دو هـر  انگيزاننـد و  برمـي  دعا  ما را برها آن چون ؛ستجا  آناز يزنبنابراين سبب دعا    
  .)48 : ص،3 (يك علت هستند

دعـا معلـول   ؛ زيرا داند ينمي االهي   ارادهو   و علم  در ذات  انفعال   را باعث  او دعا همچنين  
 امـر  ي با مشاركت احوال زمينـي در       است اگرچه نفوس آسمان    او قائل  و است   تعالي  حقذات  

برتـر   مبـادي    از سوي  )نفوس آسماني  آثار  و و تضرع دعا  (ها ينا ي  وجود همه  ،است دعا مؤثر 
 ي  بدان گونه كـه شايـسته      او  است و  دعا مبدأ نخستين   امر حقيقي در  مؤثر  و شود  يم افاضه
 بـراي   هـا   يـده پدساطت   از او با و    ها  يدهپد و پيدايش  آگاه است    ها  آن ي   همه از هستي  ،اوست

 :ص ،8 ؛152:ص ،3(گيـرد   يمگونه تعلق    نيز بدين  ها  يدهپد او به    و علم شود   مي آغاز يكديگر
372(.  

 ،بـه اعتقـاد او   بلكـه  ؛دانـد  ينمي االهي  اراده تغيير در ذات يا   را مستلزم دعا  مالصدرا  اما  
ه و دچـار انفعـال       پذيرفتـ  تـأثير  هستند كه از احـوال برخـي از زمينيـان            يسماواين نفوس   

 .گردند يم
 و سـپس بـه      گيـرد   يمـ ، نخست از دو اصـل مقـدماتي كمـك           مسألهوي در توضيح اين     

 :يابد يم جامع دست ي  به يك نتيجه، اين دو اصلي واسطه
 معتقد است كه خداوند در طبقات       ،هيتوشدن مراتبي براي ال    با قائل مالصدرا   :اصل اول 
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. شـود   يمـ  نفوس ناميـده     ي   مرتبه ها  آن ي  رد كه مرتبه   بندگاني ملكوتي دا   ،ها  آسمان ملكوت

افعالشان طاعت حـق بـوده و هرچـه انجـام            اما   ،باشد  يم از سابقان    تر  يينپا شان  مرتبه ها  ينا
 و   خـواطر  ، اراده  از افعـال،   يك  يچه خداوند را در     اينان. دهند  يم به فرمان او انجام      ،دهند  يم

 فعلـش فعـل حـق و        ، باشـد  ينچنـ  هـركس    ،يبه اعتقاد و  . كنند  ينمخواست دل سرپيچي    
 تعـالي   حـق  هيچ خواسـتي كـه بـا خواسـت           ،كه در نفسش  ؛ زيرا   گفتارش گفتار صدق است   

مالصـدرا   . فـاني اسـت    تعالي  حق ي   در اراده  اش  اراده بلكه   ، وجود ندارد  ،مخالفت داشته باشد  
ه كه هر وقـت   مثل طاعت حواس در برابر نفس دانست،تعالي حق را در برابر    ها  آن طاعتمثل  
 اطاعـت   ، قصد كرده اسـت    دفعتاً آنچه كننده  احساس ي   قوه ،كند  يم كار محسوسي را     ي  اراده

 . غير از عالم جواهر عقلي ما قرار دارند، اين حواس در عالمي ديگركه ينا با ،كند يم
 چون آنـان بـه ذات       ؛طاعت عالم ملكوت نيز به همين نحو است        ،مالصدرا از نظر    رو  ازاين
 يهـا  دل و با شنوند يم وحي او را ،شان  باطنييها گوش و با   اند  االهي مطيع فرمان    خودشان

 و تـوان    اند  سرگشته جمال و جالل او      ي   و در مشاهده   كنند  يم بزرگي او را درك      ،شان  ينوران
يعصون اللّه ما امـرهم و يفعلـون مـا    و ال« ي  اينان مصداق آيه   ،درواقعسرپيچي او را ندارند و      

 كـه حركـات و      انـد   االهـي  ي  شـده   تكـريم  بنـدگان همچنين   و   باشند  يم) 6/حريمت(»يؤمرون
 ،4 ج ،16 ؛396: ص ،6ج ،12(سكنات و تدبيرات و تصوراتشان همگي به حق و از حـق اسـت             

  ؛)189 :ص
 ايـن اسـت     گيرد  يمدر توضيح اين امر از آن كمك        مالصدرا   اصلي كه    ين دوم :اصل دوم 

 يـت و مبـادي خـارجي و اوضـاع جـسماني            جهت اسباب قابل   ز ا  چيزي در قابل،   كه  چنان كه
 خـارجي حـادث   ي كننـده   گـرم  از برخـورد     ، كـه در جـسم قابـل       امانند گرم ( شود  يم حادث

 ماننـد (اسـت  از سبب فاعلي و امـر علـوي و مبـدأ بـاطني            امر حادث ناشي     گاهي   ،)شود  يم
  يا شدن اراده  برانگيخته تصور امري ترسناك يا      هنگام نفسش   جانب از   كه   ناي بدن انس  اگرم

 انـسان كبيـر     كـه  ، چنين حالتي در جهان واقـع      ،مالصدرا اعتقاد   به. )گردد  يمغضب حادث   
 كـه از   يا  نـادره امـور   ؛ يعني    وجود دارد  اش  يركنندهتدب نيز در قياس با نفس       ،شود  يمناميده  

 ،بيعـي ، نه بر مجراي طبيعـي و از جهـت اسـباب ط   يابد يمنفوس مدبره در اين عالم جريان    
 :، ص4، ج16 ؛396 : ص،6، ج12(شـوند  يمـ   واقـع  ها و با اسـباب ديگـري        بر خالف آن  بلكه  
 مادي نياز به علل فـاعلي       هاي  يدهپدحوادث عالم طبيعت و      ،مالصدرا از نظر    ،واقع در؛  )189

 اين علل فاعلي گاهي مبادي خارجيه و اسباب طبيعي هستند و گاهي مبـادي               كهنيز دارند   
  .اسباب غيرطبيعيمجرده و 

 كـه  يا نوشته كه هر ابدي يم به اين نتيجه دست     ،بعد از بيان اين دو اصل     صدرالمتألهين  
 الـواح آسـماني و      نيـ  ا . اسـت  تعـالي   حـق  ي   نوشـته  ، آسماني و صفحات قدري است     الواحدر  
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 ،)5/نازعـات (» فَالْمدبرات أَمرا «علوي   فرشتگان و نفوس مدبرات      قلوب يعني   ،صفحات قدري 

شاء و  يـ  اللَّه ما    محوي« : به آن اشاره كرده    تعالي  حق كه  چنان؛  اند  اثباتتمامشان كتاب محو و     
 يعني  ، كه در سينه و قلوب اينان      ييها  نقشو جايز است    ) 39/رعد(»تابِكثْبِت و عنْده أُم الْ    ي

 امـر   نيا ابا از    ها  آن ي  مرتبه؛ زيرا   شوند زايل و تبديل     ،طبايع و نفوسشان نقش گرديده است     
 و صفات حقيقي او و      االهي فقط ذات    ، در آن تغيير و تبدل محال است       آنچه،  درواقع و   ندارد

مالصـدرا معتقـد اسـت از ايـن الـواح      . باشـد  يم اش ازليعالم امر و قضاي پيشين وي و علم   
دد  خداوند خـودش را بـه تـر        باشدكه يم ها  آن صور   ،كننده  نقش و   سندهينو يها  قلمقدري و   

 انا فاعله كترددي في قـبض روح عبـدي          يءشما ترددت في    «:  است توصيف كرده و فرموده   
 در  كـه   چنـان   آن ، نكـردم  دودلي تردد و    ،عني در هيچ امري كه خود فاعلش بودم       ي ؛»المؤمن

 و  هـا   صـورت  نيـ ا كه نقش    يا  فرشته ،مالصدرا نظر    از . مؤمنم تردد كردم   ي  گرفتن روح بنده  
 شان  درباره ارجمندي است كه خداوند      ي   فرشته ، بر آن گماشته شده    يااله قدري   يها  نوشته
  .)11/انفطار( »كراما كاتبين«:  استفرموده

 عنايـت او و مبـرا از تغييـر و حـدوث             ي   كه شايـسته   اي  گونه  بهخداوند بر اين فرشتگان     
د بر   محدو االهي بايد تمام امور حتمي و مقضي و فيض          ، و اگر چنين نبود    كند  مي امال   ،است

 هـدايت نيـز بـر       هـاي   راهشمار مشخص باشد و هيچ حادث و كائني پديد نيايد و همچنـين              
 ،4ج ،16 ؛397 :ص ،6ج ،12 ( بـرين بـسته شـده باشـد        مراتبرهنوردان از منازل زيرين به      

  .)190 -189:صص
 وجـود  دو ،حوادث و براي امور كه   مطلب فوق بر آن است       توجيه طباطبايي در    عالمهاما  

 يمانع اي علت اي شرط ليقب از ناقص اسباب ياقتضا حسب به وجود يك: شود  مي بيني  يشپ
 كه  ،  آن ي  تامه علل و اسباب ياقتضا برحسب يگريد وجود يكو   است تخلف قابل هك است

 ،11 ج ،20 (رمتخلـف يغ و رمـشروط يغ و ثابت وجودي است  ،اول وجود خالف بر وجود نيا
 ،جهـان  رويـدادهاي  و موجـودات  به تعالي خداي علم .)85 -84:صص ،3 ج ،21 ؛522 :ص

 بـا  مربـوط بـه    ،ءاشيا به متعال خداي بار علم  يك پس. هاست  آن االمري وجود نفس  مطابق
؛ ولـي   نيـست  تأثيرگـذار  و دعـا   بداء ،علمي گونه  ايندر   كه پيداستو   هاست  آن ي  تامه علل

و  شـرايط  وجود بر موقوف تأثيرشان كه هاست  آن مقتضيات از جهت  اشيا به خدا علم گاهي
 خـالف  وجود مـانعي   يا شرطي فقد در صورت  است ممكن علم گونه  اين و   است موانع فقدان
 طباطبـايي،  عالمه از نگاه  ).85 :ص ،3ج ،21 (پديدار گردد  ،بود و ظهورش  انتظار بروز  آنچه
 نيچنـ  ،انـد   آن ركـ من هكـ  كساني؛ زيرا   است لفظي نزاعيآن   و نفي  و دعا  بداء در ثبوت  نزاع

 درك از عدم  ناشي و اين  خداست علم ريتغ مستلزم و دعا  بداء به قول هك كنند  مي استدالل
 علـم  كـه   درحـالي  ،دانـستند   مـي  انفعالي را علم اين آنان زيرا   ؛است تعالي  باري علم از صحيح
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  .)523:ص،11ج،20(است  صدور معلوم  منشأ  كه است فعلي علم ،اوست ذات عين كه خداوند

 ديگر سوي از و   نبوده خداوند علم در تغيير مستلزم و بداء  دعا كه  اين به توجه بابنابراين  
  .بود نخواهد نيز ذات در تغيير مستلزم هر دو اين طبعاً است، يكي با ذات علم،عالمه منظر از

  

  سينا ابن مالصدرا بر  و نقدلي تحلتطبيق و. 4
 باعث انفعال در    تنها  نهدعا را   كرده است،   بحث دعا توجه    به  مالصدرا  كه قبل از    ،  سينا  ابن
 ،3 (رديپـذ  ينمـ  نفوس سماوي را نيـز   ي   در مرتبه  انفعال بلكه   ،داند ينمي االهي     ارادهذات و   

 انفعـال را تنهـا در ذات        عـدم  ،سـينا   ابـن بـرخالف   مالصدرا  اين در حالي است كه       .)47: ص
عدم انفعال عالي از داني     كه   رديگ يمخرده  سينا    ابن بر   ،به همين دليل   و   رديپذ يم تعالي  حق

 جهـات   ي  از همـه  تنها در مورد موجود عالي كـه        ؛ بلكه   نيست قابل پذيرش    ، موارد ي  در همه 
 عقل هستند و ي  فرشتگاني كه در حد و مرتبه، از نظر ويرو ازاين .كند يم صدق ،عالي است

فرشتگاني كـه در   اما  ،رنديپذ ينم را    انفعالي گونه  چيه ،شوند يمجزو موجودات تامه محسوب     
 .باشند مي تأثير و  پذيراي تغيير،باشند يم نفوس سماوي ي مرتبه

 از چيزهـايي    ، حكايت شده   و اوليا   كه از انبيا   نزول باران مانند  اموري   ،مالصدرابه اعتقاد   
ماني و   از مبادي آس   يا  طبقهدر   كه   رسد  يم جزم و يقين      به  عقل ،ها  آن ي  است كه به واسطه   

 ، آن  و انفعال از برخي از موجودات زميني و در پي          حادث ي  اراده ،االهيگروهي از فرشتگان    
كـه   چنان ؛)411:  ص ،12 ( وجود دارد  يشاندعاها استجابت   ه و توجه ب   ها  آنشنيدن دعاهاي   

ان اصـنع الفلـك باعيننـا و     «:امـر دارد  يـن ابـه   ي تـأويل قابل و غيرآيات قرآن داللت صريح    
بـساز   مـا    يرأ مطـابق  كشتي را در حضور ما و        ]:نوحخطاب به حضرت    [؛  )37/هود( »وحينا

  .)باشد يم ها آنمقصود از اعيننا همان نفوس سماوي و مقصود از وحينا تصورات (
 ]:خطـاب بـه حـضرت موسـي و هـارون          [؛  )46/طـه ( »يراتخافا انّني معكما اسمع و      ال«

 علـم » يرااسمع و   «از  مقصود   (بينم  يم و   نومش  يم)  را چيز  همه (هستم من با شما     ؛نترسيد
  .)باشد يم يفلك به جزئيات در مقام نفوس االهي

 ؛)18-17/قيامـت (»قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانـه        فاذا«: فرمود )ص(ريامبپ بههمچنين  
  ).411: ص،6ج،12( ماستي عهدهبر توضيح آن .تبعيت كن  قرائت آن را، آن را بخوانيمچون

موجودات اين عالم با حقايق و ماهياتـشان در         كه   اين قائل نيست به     سينا  ابنكه   ينادوم  
 وجود صوري مجرد از مـواد و نقـايص و امكانـات و               يعني ؛ اين عالم موجودند   باالتر از عالمي  

 ، موجـودات مـادي شـمرده شـدند        و حقيقت  اصل   چونانكه  را  شرور و اعدام و ظلمات ماده       
 مانند افالطـون    ،قائالن به اين صور مفارق را     ؛ بلكه   )نيستل به مثل افالطوني     قائ (پذيرد  ينم

را  مطلـب    ،ن مقـام   او بايد در اي     پس .كند   مي انكار ،ين دو بودند   پيش از ا   كه   ناو سقراط و آن   
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 ،اسـت  قـدر   در عـالم آنچه ي  كه به واسطه، را در ارتباط اين امورراز و ند و تحقيق ك  بررسي
 قيـاس در  طـور  همـين  و محاذاتشان بـا آن عـالم بدانـد و      ها  يناو مطابقت    ،گردد  يمموجود  

ـ  نـسبت    ،است قدر   ارتباط آنچه در عالم    همچنـين   . آنچـه در عـالم قـضاي بـسيط اسـت           هب
 وي اتحـاد    كـه   چـون  ؛ برايش ميسر نـشده اسـت      مطلقاً كه   محاذاتش با آن و اتحادش در آن      
، از اين نكته غافل اسـت كـه         در حقيقت  يو .كند   مي انكاررا  عاقل بسيط با تمام معقوالتش      
 پنهـان   در زمين و نه در آسـمان      نه  ،  او باشد و چيزي از      اشياءبسيط حقيقي الزم است تمام      

 از اعـراض و رسـومي        عبـارت  ء بـه اشـيا    تعالي  باريعلم   يناس  ابناز ديدگاه    ي،رو  ازاين. نباشد
 اگرچه اعراض قائم به     ، كه اين علوم    و از اين امر عذر آورده      اند  قائممتكثر است كه به ذات او       

 لـوازمي   هـا   آن  چـون  ؛يابد  يم استكمال   ها  بدان و نه    پذيرد  يم نه انفعال    ها  آناز  ذاتش   اويند،
كمال و مجد و بزرگي او در اين اسـت          ؛ بلكه   ه وجودشان از وجود ذات متأخر است      هستند ك 

 ،6 ج،12(آورد   يمـ  خـود پديـد       را بـراي   ها  ينا كه  اين نه در    ،گردند  يم از وي صادر     ها  آنكه  
  ).412 :ص

 در خـصوص نفـي انفعـال در          را سـينا   ابـن  تبيين   ي   نحوه ، از يك سوي   مالصدرابنابراين  
 نگاه هر دو فيلسوف در باب نفي انفعال در ذات باري نگاهي             هرچند ؛تابد  يبرنممبادي عاليه   

 ،فلسفي مالصدرا  ام در نظ  ،از سوي ديگر  ؛ اما   رك و منطبق بر مباني فلسفي هر دو       است مشت 
و اصـل   » كل االشياء و ليس بـشيء منهـا        بسيط الحقيقة «ي    اصولي تأسيسي همچون قاعده   

 او كه بر ركن ركـين اصـالت   ي مثل افالطوني با تفسير ويژه اتحاد عاقل و معقول و عقيده به 
 در نـوع نگـاه او و رويكـرد وي بـه             گـردد   يموجود دارد كه موجب      ،وجود استوار شده است   

كه  در اين راستاست     . انسان با خدا و جهان اثرگذار باشد       ي   خدا با جهان و نيز رابطه      ي  طهراب
  امري ممكن تلقي نمـوده     االهير اثر دعاهاي خالص بندگان نيك        را ب  وي تغيير نفوس فلكي   

  .شود يمسخن شيخ را در اين زمينه منكر و 
  

   و الصدرا م وسينا ابن از ديدگاهي االهي  اراده دعا با ي  رابطه.5
 عالمه طباطبايي

 به اين صورت    . است تعالي  باري ي   دعا با اراده   ي   رابطه پرسش فلسفي ديگر در عرصه دعا     
) و اختيـاري  افعال تكـويني     اعم از ( هستي   يها  دهيپد ي  ههم شامل   تعالي  حق ي  آيا اراده كه  
 ي ههم هبود ك خداوند چنين خواهد ي  ارادهتيعمومي  ه الزم پس ، است اگر چنين  ؟شود يم

خواهد قطع واقع     به طور  ،رديگ يقرارمخداوند   ي  اراده متعلق   چهآن وخداوند باشد    مراد كارها
 داي متعـال منافـات دارد؟ بـه عبـارت     اين قطعيت با دعا و درخواست بنده از خـ   ايآ؛ اما   شد

نظام در  دعا  كه   ماند يم اين پرسش باقي     ي جا ، خداوند ي  مطلقه ي  اراده  توجه به   با اي آ ديگر،
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   داشته باشد؟تواند يم امور چه نقشي و تدبيرجهان 

بـا حفـظ فاعليـت    ؛ اما   علت فاعلي افعال خود است     يقتاًحق هر فاعلي  ،سينا  ابن از ديدگاه 
 ايـن فواعـل را   ي فاعـل همـه  » العلـة علـة   علـة  «ي  قاعـده از راه  ،افعالـشان علل فاعلي براي    

 تعالي  حق هم به    ، واحد در آنِ اختياري انسان   افعال  بنابراين   .)83 : ص ،4(داند   يم تعالي  حق
را  انـسان    خداونـد ؛ زيرا   شود مي صادر دو  از هر  ،آن واحد  در  و هم به فاعلش منسوب است     و

 افعـال   ،خـود  اختيـار   كـرد كـه انـسان بـا اراده و          اراده و   داد قرارو او را مريد و مختار        آفريد
بر  تعالي  حق ي  احاطه؛ زيرا    ندارد تعالي  باري ي  منافاتي با اراده   دعالذا   . دهد را انجام اختياري  

در  سـبب تغييراتـي      ،اختيـار خـود    بـا    انـسان  و   قيـد اختياراسـت    بـه    او مقيد  و افعال  انسان
  موجـودات  مالصـدرا از وجـود،     تفـسير  بنـابر   و )46 - 45 :صص ،3 (شود مي  خود سرنوشت

و  يق حقـا يگر دارنـد،  آن بـا يكـد  مراتـب  تفاوتي كه از نظر وجودي و ي  هستي با همه  جهان
 حقيقـت متعـالي   آن روشن اسـت كـه        البته . در ذات احديت جمع است     و مراتبشان  درجات
 پراكنده  يهست نور او در سراسر موجودات       حال  بااين ؛ است يتاحد غايت بساطت و      در واحد،
 افعـال  و نيز    ها  يدهپد حوادث و    ي   همه  صدرا . مقهور نور محيط و قاهر او هستند       همه و   شده

بالـذات    و  مطلـق  اي  اراده  را  حـق  ي   اراده  داده، ساني را از جهتي به خداوند متعـال نـسبت         ان
 ي  از سـيطره در عـالم  اي ذره هـيچ  و را فراگرفتـه  عـالم  ياشـيا  ي  كه همـه اي  اراده ؛داند  يم

 كـه   آن شـأني نيـست مگـر        كه گونه  همان «:گويد  يمدر توضيح آن     و   نيست او خارج    ي  اراده
 ، خداوند اسـت و حكمـي نيـست        فعل  آن فعل  كه  آن  جز ،فعلي نيست  همچنين ،شأن اوست 

 بـا حفـظ علـو و        اوسـت  ي   قـوه  يا  قـوه  هر تواني توان او و هـر         .و تعالي تبارك   جز از آن اهللا   
و  اكـوان، آسـمان و زمـين         ي   از همه  ، كه او با تمام تجرد و تقدسش       گونه   همان .عظمت خود 

  .)373 :ص ،6 ج،12 (» موجودي از او خالي نيستهيچ
 هـر دو  نسبت فعـل و ايجـاد آن بـه خداونـد و بـه انـسان              كه   آيد  يم به دست  جا  ينااز   

و  درواقـع  امـر متحققـي      ،وجـود انـسان بعينـه     كـه    چنان ؛ وجود انسان   همانند ؛صحيح است 
 فاعل حقيقي و نه تعالي حقهمچنين .  استيتعال حقون ؤ از شيشأن و  خارجي است عينيت
  .)275:  ص،18 ؛373 : ص،6، ج12( شود يم از او صادر  افعالي است كهمجازيِ

 با افعـال اختيـاري      تعالي   فاعليت حق  ي   رابطه ي  درباره مالصدرا    توجه به آراي   بابنابراين  
 قـدرت و علـم و   ي   و افعـال او تحـت سـيطره   چـون انـسان  كه  شود يم چنين نتيجه  ،انسان

ـ   يچ ه ، به او هستند    منتسب ، بوده تعالي  حقمشيت    و دعـا   خـدا    ي   اراده  ميـان   منافـاتي  هگون
 ي   احاطه  سوي ديگر،  از و   قرارگرفته او   ي   دعا خود در طول اراده     ،سو  يك از؛ زيرا   وجود ندارد 

 توانـد   يمانسان   و    آدمي است  ي  و اراده  مقيد به قيد اختيار      انسان و افعال  بر انسان    تعالي  حق
   تغييراتي سبب و  دهدرا تكاني  علوو عالم باشد خود حاكم بر سرنوشت ، خويشخواستبا 



  دعا در نظام آفرينش از منظر سه فيلسوفتأثير                                        

  
 

95
  . شوددر آن

 اظهـار   ديدهو مستقل معنا را از رهگذر تقسيم وجود به رابط       ين هم عالمه طباطبايي اما  
و  باشـد   يمـ  بـه آن     و وابسته  عين ربط به وجود علت       وجود معلول  كه   جهت  آن از «:دارد  يم

 ربط به وجود علـت واجـب         عين ، وجودهاي امكاني هرچه باشند    ، ندارد از آن  استقاللي   هيچ
 هـا  آن هـستي  معنا كـه   بدين   ،باشند  يممحاط به او     بلكه   ؛ندارند او بالذات بوده، استقاللي از   

 ؛ تنها يك ذات مستقل وجـود دارد       ، هستي در عالم پس   . واجب تعالي نيست   از هستي بيرون  
 صـفات و    ي ذوات ممكنات با همـه    بنابراين   .دهد  يم وجودهاي رابط قوام     ي  ذاتي كه به همه   
 و فاعـل   هر فعـل  واجب تعالي فاعل نزديك     درنتيجه  . باشد  يم آن ذات يگانه     افعالشان افعال 
واجب تعالي بـه آن وجـود     ؛ يعني    واجب تعالي دارد   ا انسان هم نسبتي ب    و فعل آن فعل است    

 يعنـي   ، فعـل اسـت    مـسخر آن  انسان فاعل   كه    ناس  نيبد ، انسان دارد  ا ب نسبتي و   بخشد  يم
 )301:  ص،19 (»باشد يم خودش معلول نيز ، علت فعل استكه ينا در عين كه فاعلي است 

 گيـرد  يمـ  خداوند به اين تعلق ي  اراده؛ زيرا    خدا با دعا هيچ منافاتي ندارد      ي  قه مطل ي  ارادهو  
 او به فعل    ي   اراده كه  آن نه   ؛ دهد را انجام  افعال خاصي    ،خواست خودش  و كه انسان با اختيار   

 بـر   ، خـود  ي   با اراده  تواند  يم انسان و    تقيد به اختيار تعلق گرفته باشد      دونو ب  طور مطلق به  
  ).118:  ص،29 ؛127:  ص،22 ؛303 - 301: صص، 19( مؤثر باشدسرنوشت خويش 

  اسـت قرار  ينا از   مشترك در هر سه ديدگاه     عنصرتوان گفت     در تطبيق اين سه ادعا مي     
 كـه   جـا   آن  از . خـدا   فعـل  ،پروردگـار  سـوي     از اجابـت  و    بنده فعل اختياري اوست    يدعاكه  

 او تعلـق    ي  اراده به انجـام كارهـا بپـردازد،         ،خداوند اراده كرده است كه انسان با اختيار خود        
  پـس  . بـه چيـزي ديگـر      و نه ) اختياري است (هست   درواقع كه  چنان ؛ به فعل آدمي   گيرد  يم

  . متفاوت بودها آنبير  تعا، كه مالحظه شدطور  البته همان.منافاتي ميان اين دو نيست
  

   و  مالصدرا وسينا ابن از ديدگاه االهي دعا با علم ي  رابطه.6
  عالمه طباطبايي

 در علـم  ازل تـا ابـد        طبيعـت از   يها يشگفتآوردن  وجود  تمثل نظام هستي و به     سينا  ابن
 خارجي است   يها يهستسابق بر   دهد؛ علمي كه      به علم عنايي خداوند ربط مي       را تعالي  حق
 عنايي علم فعلي    علمسينا    از ديد ابن   .عالم شده است   مرتب و نظام   هستي ي   افاضه وجبو م 

 انـسان بـدان سـبب ضـروري         اگر افعال در پاسخ به اين پرسش كه       لذا   ،)327 : ص ،7 (است
كـه   دهد يم  پاسخ ،تأثيرگذار باشد  تواند يمچگونه دعا     خداوند تمثل يافته،   در علم باشد كه   

 نيـ ا به سؤال دومي از      در پاسخ همچنين  .  است اختيار انسان  اراده و    علم خداوند مسبوق به   
 براي نفس بـه   عذاب:ديگو ي م، عذاب براي چيست،است  محكوم به تقديراگر انسانكه   قرار  
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  كه  است نيا گرانينما  سخني جهينتكه پيداست . )408 :، ص7 (است دليل خطاهايش 

  . بزندرا رقمش ي سرنوشت خوتواند يم خود ي اراده انسان با
علمي كه علت وجوددهنده به معلوم  عنايي عبارت است از صورت  علم ،از منظر مالصدرا  

 علمي  يعني؛علمي فعلي است االهي علم   ، با اين تعريف    مطابق ).407 : ص ،13( است   )فعل(
. شـود  يمـ  وجود خارجي موجودات     و علت  سبب و    سرچشمه گرفته  از علم كه در آن، معلوم     

 كـه اگـر علـم       شـود  يم مطرح   صورت  بديناشكال ناسازگاري دعا با علم فعلي حق        ،  رو  ازاين
چگونه   افعال اختياري آدمي است،و ازجمله حوادث جهان ي همه علت خداوند متعالعنايي  

  ؟تأثير كند جهان در اين تواند يمدعا 
 به صدور  االهي تعلق علم    ي  نحوه«:دارد  يمن در پاسخ به اشكال فوق اظهار        هيألصدرالمت

در و  )408 :، ص13( فعـل اسـت      در آن  به حسب خصوصيات موجـود       ،فعلي از فاعل آن    هر
 تعلـق  ، آدمـي اسـت  و اختيار به فعلي كه مسبوق به قدرت االهي  علمافعال اختياري انسان، 

 متعلـق ايـن وجـوب    اما ، مقتضي وجوب فعل انسان خواهد بود     اين علم  رو  ازاين .گرفته است 
و  اند فعل وقوع و اسباباين دو ازجمله علل      زيرا   ؛ انسان است  و اختيار درت  فعل مسبوق به ق   

مؤكـد آن   ؛ بلكه    منافي اختيار نبوده   ،اختيار بازگردد  كه به    و ضرورتي  است كه وجوب     روشن
 مسير حقيقي  ، خود ي   با اراده  تواند  يم  انسان ).199- 198: صص ،17 ؛385 : ص ،12(است  

   .دهد  تغيير،اند شدهد مشخص  خداوندر علمتحقق اموري كه 
ـ     يال نون مخزون ك علم م  :نيأن هللا علم   :)ع (اهللاعبد يعن أب « ون يكـ  كعلمه إال هو من ذل
 العلـم   : أنـه قـال    )ع(جعفـر  ي عن أب   و ه فنحن نعلمه  ؤايته و رسله و أنب    كعلم علّمه مالئ   و   االبد

تـه و رسـله فمـا       ك مالئ ه أحد من خلقه و علم علّمه      يطلع عل ي  فعلم عند اهللا مخزون لم     :علمان
ته و ال رسله و علم عنده مخزون        كذب نفسه و ال مالئ    يكون ال يك فإنه س  ته و رسله  كعلّمه مالئ 

 .)399:ص،12؛263: ص،1ج،27(»ءشايثبت منه ما يشاء و يؤخر منه ما يشاء و يقدم منه ما ي
وددهنـده بـه    صورت علمي كه علت وج    «از   عبارت    علم عنايي  ،عالمه طباطبايي  از منظر 

 كه عين ذات    ء، علم تفصيلي واجب تعالي به اشيا      چون  و باشد  يم» است) همان فعل (معلوم  
 ،كه علم واجب بـه آن تعلـق گرفتـه         باشد    مي هايي  يژگيو ي   با همه  اشياء علت وجود    ،اوست

 ).292 : ص ،19 (فعلـي اسـت    او علـم   علـم  و   شـته عنايت به مخلوقات خـود دا     واجب تعالي   
ي   همـه متعـال علـت       به اين پرسش كه اگر علـم عنـايي خداونـد           در پاسخ عالمه  همچنين  

تـأثير   جهان   در اين  تواند  يمچگونه دعا    ، افعال اختياري آدمي است    و ازجمله حوادث جهان   
 ازجملـه  و    معلوم واجب تعالي اسـت     ،هايش  يژگيو ي  همه انسان با    فعلكه   آن است     بر ،كند

 از  ي علم خدا به عمل    ،ينابه    بنا .زند مي انسان سر  زا با اختيار كه   است   ين چن  آن هاي  يژگيو
ه معلوم او از علمـش      ك هرچند ؛آورد  ينمش  يجبر پ  و   ار را از انسان سلب ننموده     يانسان، اخت 
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    اين موضع بسيار شبيه  درآرا يق تطب).305 : ص،19 ؛27: ص،11 ج،20(نباشد ر يپذ تخلف

 .كند يم نياز بي اضافي اي نكته را از و ما استي االهي  اراده مبحث به
چنين اظهـار نمـود    توان  ي م  از سوي اين سه متفكر،     شده  اقامهبراهين   باب در ، نهايت در

 ظـاهري  و عوامـل  را كـه مقتـضاي علـل    يزي چ خويش،ي  ارادهبر اساس تواند يم انسانكه  
و  علل   جريان  دربرابر تواند  يميعني   ؛ تغييردهد اي منتظره غير و انگيز  به صورت شگفت   ،است

 ديگـري   ي  نكته حقيقت به    اگر اين  و    پوالدين خويش مقاومت كند    ي   اراده  با  طبيعي، عوامل
نقـش   و آن يابد يم بيشتري روشني ،»بداء«ي  ، همچون مسأله »دعا« ي  مسأله ضميمه شود، 

 در  مـؤثر  و عوامل   علل ،االهي بيني  نظر جهان  از . هستي است  در جهان  معنوي   و عوامل علل  
؛ بلكـه   مادي نيست تنها،... واتيح ، موت،غنا ،فقر ، روزي،بيماري ، سالمت ،ت شقاو ،سعادت

 و عوامل مـادي     همدوش  نيز شود  يم ناميده   و معنوي  ديگري كه عوامل روحي      و عوامل علل  
و  اسـت علـل       ممكـن   ايـن ديـدگاه،    بر اساس  .ندا  آفرين   نقش ،امور در اين  ها  بر آن فائق  بلكه  
 ي  بـا مـشاهده  همگان و  كنندرا اقتضا يزي چ قريب به فعل،ي  قوه به و مادي  ظاهري   عوامل

چيز   عوامل معنوي،  از آن با ورود يكي     اما   ، باشند انتظار داشته  خاصي را    ي  يده پد ،آن عوامل 
 يكـي  ن، صدقه دعا،،در اسالملذا .  به وقوع بپيوندد،منتظره استغير مردم در نگاه كه   ديگري

  .)94- 86 :ص ص،28(ست اجهان هستي  در  مؤثراز عوامل ...و
  

در مقام ( فيلسوف هر سه يرا آو لوازم و افتراق اشتراك  وجوه.7
 )مقايسه

عالمـه طباطبـايي     و مالصـدرا  ،سـينا   ابن بيان كرد كه     توان  يم ، گذشت آنچهبا توجه به    
دعا هيچ منافاتي   كه   اند  دادهنشان   ده و كربررسي  نظام هستي    در  تأثيرگذاري دعا را   ي  نحوه

 االهـي  ي و ارادهعلم  و  و قدر قضا ، و معلولي   علي  نظام در باب كالمي    فلسفي و  يها  رشنگبا  
 سـه متفكـر    هر،   و قدر  و قضا  و معلولي     دعا با نظام علي    ي   رابطه در خصوص كه   چنان ،ندارد
نظـام هـستي    در  مـؤثر از عوامـل يكـي    عالم ومند  نظام از قوانين  يكي   دعاكه   يناند به   ا  قائل
  .است

   اشتراكجوه و.1. 7
 عقيـده بـه مراتـب       ،في مشترك بين هر سه انديشمند فـوق        فلس ي ازجمله مبان  .1 .1. 7

، به در عالم نفر در اثبات تأثيرگذاري دعا    هر سه لذا   . عالم هستي است   و طبقات طولي وجود   
  .اند پرداخته باب تمهيد مقدمات از) بودن عالم هستي ذومراتب (يقتحقذكر اين 

و  اسـباب    ي  برپايـه   و بـوده  و معلـولي      علـي   نظـام   نظام جهان  كه  اين ي نظريه .2 .1. 7 
 يهـا  حلقـه كـي از  ي ، نيز در اين نظام دعا،مالصدرا و سينا منظر ابن  استوار است، از     مسببات
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 عـالم تكـوين نقـش مـؤثري را ايفـا            هاي  يدهپد در تحقق كه   است   و مسببات سلسله اسباب   

 به معناي الغـاي وسـاطت       در دعا ام به خداوند را     همچنين عالمه طباطبايي توجه ت    . كند  يم
 ، خـوارق عـادت    در مورد او   بلكه   ؛داند  ينم طبيعي   غير مجراي  حاجت از    و درخواست اسباب  

 هرچند علم   ،كند  يم را از مسير اسباب محقق       ها  آنخداوند متعال   كه  است   مانند دعا معتقد  
 يري مـس ،و غيرعـادي ادث عادي  حوي متعال برا خداي .ما به آن اسباب احاطه نداشته باشد      

در مـورد خـوارق     . ر حوادث مربوط و متصل ساخته است      يآن حادثه را با سا     و   ردهكن  يرا مع 
 مـرادش  ي  ش حادثـه  يدايباعث پ  كه   زند  يم رقم   اي  گونه  به آن اتصاالت و ارتباطات را       ،عادات
 اتـصاالت و    كـه  يـن ا يبرا.  نداشته باشد  ها  آن با   يچ ارتباط ي ه يه اسباب عاد  ك هرچند ،شود

 ،نـد ي و منقاد او   ي تعال ي خدا ك مانند خود موجودات، مل    ،برده ميان موجودات    نام يها  ارتباط
 .باشـد   يمـ  اثبـات آن     مـستلزم  بلكـه    ،ستيـ  ن اشـياء ان  يت م يت و سبب  ي عل يدعا مستلزم نف  

و  دعـا    ي  دربـاره  فيلسوف مـا     هر سه  ي وجوه اشتراك آرا   جمله ازكه   گفت   توان  ي م نتيجهدر
نـه بـدين    ،  دعاكننده در رديف چنين نظامي است     گرفتن دعاي    قرار ،و مسببات اسباب   نظام
در عـالم آفـرينش      وقـايع    ساز  زمينه صرفاً  و  داشته باشد  عهدهبرات را   دعا نقش معد  كه  معنا  
، عالوه  به .شود  يم معلوالت شمرده    ي   تامه  علت ياجزا از معدات، دعا خود از       فراتر بلكه   ،باشد

  .اند يدهعق هم با يكديگر بودن عليت دعا  ماورايي در انديشمندهر سه
با (به امور جهان      و قدر  قلم قضا كه   است    ينا آنان   ي وجوه مشترك آرا   يگرداز   .3 .1. 7 
لـوح پيـشين    ، از اين مقولـه مـستثنا نبـوده   دعا و گيرد يمتعلق  ) و شرايطش  ها  علت ي  همه

 اسباب براي تحقق امور اسـت و   ازجمله  دعاكننده يدعا زيرا   ؛ گشته است  پذير  نقشبراي آن   
 ايـن  و   انـد   يافتـه  استقرار   االهيقضاي    در متن  ، همگي ،امور و تحقق اسباب    حصول و تحقق  

؛ بلكه   منافاتي دارد  االهي قدر   ونه با قضا     و   انجامد  يم و معلولي     به نفي نظام علي     نه حقيقت
  .آن است موجب تثبيت

 ؛تعارضي نـدارد  ي االهي     ارادهو  ، دعا با علم     وف هر سه فيلس   از ديدگاه همچنين   .4 .1. 7
 ،اختيـار خـويش   با تواند يم انسان و است  خداوندي  انسان مسبوق به علم و اراده   اختيارزيرا  

  .خود شود در سرنوشتسبب تغييراتي 
 خداونـد   ي  و اراده ذات   در را نيز مستلزم تغيير   )  بداء و ازجمله (  دعا يهمگ عالوه بر اين،  

 و علم اثر بگذارد علوي در عالم تواند يمتوجيه اين مسأله كه چگونه عالم سفلي         درندانسته،  
  مجـردات و   در عـالم   علوي را منحـصر      اگر عالم  :دگوي  مي دهد، مالصدرا  تغيير  او را  ي  و اراده 

  مـصون از    عـالم  آن؛ زيـرا     راهي براي توجيه آن وجود نـدارد       ، بدانيم و عقول مفارقات محض   
 ، باالدر عالمكه  گفت يدبا اما ؛ پايين است  از عالم  از تأثيرپذيري  محفوظ ،تحول بوده  و تغيير

 .اجـرام سـماوي     افـالك و   مانند نفـوس   ،وجود دارند  نفوس جزئي نيز     ، مجرد بر عقول افزون  
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ـ  نفوس داراي علوم     يناهمچنين    زمينـي   هـاي   تـأثير پديـده    تحـت    تواننـد   يمـ  و   انـد   يجزئ
 و طلـب  استجابت دعـا     مورد دركه   چنان ،گرگوني شود  دستخوش د  ها  آن ي  اراده ،قرارگرفته

 .شـود   يم چنين چيزي مشاهده     ،ها  عملكرد انسان  به دليل    ها  و عذاب  ها  رحمت يا نزول باران  
زيـرا   ،دانـد   ينمـ  نفوس سماوي    خدا و  ي  ذات و اراده   در  اگرچه دعا را مستلزم تغيير     سينا  ابن

مالصدرا  اما .داند يم نوري و علل مفارقات  را معلول همانآن ،شود سافل منفعل نمي عالي از
در  عـالم مفارقـات اسـت كـه          ، محال اسـت   در آن  انفعال   آنچهد كه   كن  مي  انتقاد سينا   ابن هب

عالمـه طباطبـايي دعـا را    همچنين  .اوي سمجزئي برخالف نفوس ، جهات عالي است  ي  همه
 وجـود  دو ،حوادث و امور يبرا كهچرا ،داند  ينمي االهي     اراده و علم و     در ذات مستلزم تغيير   

 ايـ  علـت  ايـ  شـرط  ليـ قب از ،نـاقص  اسباب ياقتضا حسب به وجود يك: شود  مي بيني  پيش
 ي  تامـه  علـل  و اسـباب  ياقتضا برحسب گريد وجود يك و   است تخلف قابل هك است يمانع
 علـم  و   رمتخلفيغ و رمشروطيغ و ثابت وجودي است  ،اول وجود خالف بر وجود نيا كه   ،آن

پـس  . هاسـت   آن االمـري  وجـود نفـس    مطابق جهان و رويدادهاي  موجودات به ليتعا خداي
  گونـه   ايندر   كه پيداست .هاست  آن ي  تامه علل با در رابطه  اشياء به متعال خداي علم گاهي
 كـه  هاسـت   آن مقتضيات از جهت  اشياء به خدا علم گاهي ولي   ؛نيست تأثيرگذار دعا ،علمي

 ممكـن  علمـي  چنين كه گفت بايد و   است موانع و فقدان  شرايط وجود بر موقوف تأثيرشان
 و ظهـورش   انتظار بـروز   آنچه خالف بر مانعي، موجودبودن يا شرطي فقدان در صورت  است
  .پديدار گردد ،بود

 زيـرا  ؛است لفظي نزاعي دعا تأثير و ثبوت نفي در نزاع طباطبايي، عالمه از نگاهبنابراين   
 علـم  يـر يتغ مـستلزم  دعـا  تأثير به قول هك كنند  مي اللاستد نيچن ،اند  آن ركمن هك كساني

 انفعـالي  علـم  را آن كـه  اسـت  تعـالي  بـاري  علم از صحيح درك از عدم  ناشي اين و   خداست
 صـدور معلـوم    و منـشأ   فعلي علم اوست، ذات عين كه خداوند علم كه  حالي در ،دانستند  مي

  .دارد وجود آرا اتفاق ها آن ميان نيز فوق مطالب خصوص دربنابراين  .است
  افتراق وجوه .2. 7

 تأثيرگـذاري  مراتـب   سلسله انساني در    و نفوس  نفوس فلكي    تأثير كه  اين به    نظر .1 .2. 7
 ايـن دو را از عوامـل        هـا    آن ،باشـد  يمـ  و مالصدرا    سينا   ابن  مباني نظري  ازجمله ،دعا در عالم  

كـه   معتقد اسـت     سينا   ابن ي، مورد نفس انسان   دركه   اين تفاوت     با ،اند  استجابت دعا برشمرده  
 اوصاف عقـول قدسـيان متـصف    به و  انسان به اخالق ملكوتيان متخلق،دعا و  ذكر يدر پرتو 
 چنـين نفـس قدسـي       با و   شود يم »كُن« مقام  و صاحب  واليت تكويني    ي  واجد مرتبه  ،گشته

  درنتيجهنمايد و مي كائنات پيدا ي در ماده بر تصرفاست كه اعتالي به ملكوت يافته، اقتدار 
و  سـينا  ابـن  ديگـر در مبـاني نظـري      تفاوتهمچنين   .ابدي  يمو ظهور    بروز خارق عادت از او   
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 نفوس فلكـي را     سينا  ابنكه   اين شرح     با ، به نفوس فلكي است    ها  آن نگاه   ي   در نحوه  مالصدرا

 حقيقـي   تـأثير  اين نفوس را يك      تأثير اما   ،داند يمبا مشاركت احوال زميني در امر دعا مؤثر         
 از  ، آثـار نفـوس آسـماني      و چـه   چه تـضرع     ،ها  نيا ي   وجود همه  ديگو يم  او .كند ينمقلمداد  

 مبـدأ  بلكـه    ؛ حقيقي تصورات نفوس آسماني نيست     ي  نتيجه و   سوي مبادي برتر افاضه شده    
 مخلوقـات از او بـا وسـاطت         پيـدايش  و    اين موجودات آگاه اسـت     ي  نخستين از هستي همه   

 نفـوس فلكـي در     ،مبناي فكري و فلسفي مالصدرا    بر اما   ؛گردد يم آغاز   يكديگر براي   ها  دهيپد
 استجابت دعـا نيـز      در امر ،  تأثيرگذاريقدرت   اين و   باشند يم تأثيرگذارحوادث عالم ناسوت    

تمـام  كـه   شناسي مالصـدرا، وي قائـل اسـت           نفس بر اساس همچنين   .باشد يمثابت و مقرر    
هم  و  هم عاقل، ذاتي  نفس را در مرتبه لذا.جود در نفس انسان جمع گرديده است   مراتب و 

 كمالي نيز   ،او براي هريك از اين مراتب وجودي      . داند يم و هم حساس و هم محرك        ليِمتخ
 گانـه   سـه اگر انساني باشد كه به مقام جامعيـت در ايـن مراتـب              كه   است   بر آن قائل است و    
 هـايي   ويژگـي داراي    و  خواهـد بـود    االهي خالفت   ي  مرتبه چنين انساني داراي     ،رسيده باشد 

 عملـي و    ء جـز  ي   در ذات نفـس از ناحيـه       يمـؤثر  از قوه و قدرت بسيار       كه  ني ا ازجمله ،است
  .شود يم العاده خارق قادر بر انجام امر ، آني به واسطه گشته،قواي تحريكيه برخوردار 

 كـه   دانـد   يم اي  موضوعه بر اصول  را مبتني    دو فيلسوف  طباطبايي سخنان اين     عالمهاما  
 از  بحـث كـه    معتقـد اسـت      اساسـاً   مباني آن دو را نپذيرفتـه،       لذا .شده است  النش آشكار بط

چـون  كـه    اسـت  معتقـد همچنين   .شود  ينم يك بحث فلسفي شمرده      ، بالذات ،نفوس فلكي 
 آمـادگي را  يـن  ا مراتب عقلي و مثالي و مـادي اسـت،   داراي،كبير همانند عالم  ينفس انسان 
 با عالم مثال و عـالم عقـل متحـد و مـرتبط گـشته، از                 ،داونداز خ و استمداد    دعا دارد كه با  

 بيـان   كـه    چنان يكن ل ؛اال در عالم ماده دخل و تصرف كند        از افق ب   ،بركت اين اتحاد و ارتباط    
 كـه در تبيـين   هرچنـد  ،ورزد  يمـ  نفـوس انـساني تأكيـد        تأثير  بر  وي همچون سايرين،   ،شد

 . فلسفي او موجود باشدادبياتدر  ييها  تفاوت،گفته يشپ با دو فيلسوف ،مسأله
 

  گيري نتيجه .8
ه  و مالصـدرا و عالمـ      سـينا   ابـن  ي  در انديـشه  كـه    گفـت    توان  يم ،با نظر به مطالب فوق    

 فلـسفي و  هـاي  يـشه اندكالمي دعا متأثر از اصول و مباني    طباطبايي، تبيين و تفسير فلسفي    
 »االهـي  ي  لـم و اراده   ع« و   »رقضا و قـد   « و   »اصل عليت  « اصولي همچون  ؛كالمي آنان است  

  عقالني يبا رويكرد  ،ها  آنبا استمداد از    اند    كوشيده ،هر سه متفكر  كه   اصولي هستند    ازجمله
و  هـا   پرسـش  دعا را در نظام عالم هستي تبيـين نمـوده، بـراي              يرگذاري تأث ، دعا ي  به مسأله 
يـن سـه    از منظـر ا   بنـابراين    . وادي، پاسخي درخور بيابنـد     در اين  فلسفي مطرح    هاي  چالش



  دعا در نظام آفرينش از منظر سه فيلسوفتأثير                                        

  
 

101
 هـا   آنمؤيد   بلكه   ،نداشته قدر    هيچ منافاتي با نظام علي و معلولي و قضا و          تنها  نه  دعا ،متفكر

 كـه در  دانند يم سلسله اسباب   يها  حلقه و مالصدرا دعا را يكي از        سينا  ابن زيرا   ؛باشد  يمنيز  
ور عالمـه طباطبـايي امـ      و   دكنـ   يمـ  عالم تكوين نقش مؤثري ايفا       و مسببات  ها  يدهپدتحقق  
اسبابي كـه بـراي     يعني   ؛دهد  يم به اسباب طبيعي غيرعادي اسناد       ، را مانند دعا   العاده  خارق

 مـستند بـه اذن و       نهايـت، در  مقارن با سبب حقيقي و باطني و        نيست، اما   عموم قابل لمس    
 ،نـدارد  تعالي  حق ي   دعا نيز هيچ منافاتي با علم و اراده        اثربخشي ين همچن .است خدا   ي  اراده
  پروردگار است  و مراد  معلوم   ، همين ويژگي  با ، انسان مقيد به قيد اختيار بوده      الً افعال اوزيرا  

 ،طـولي آفـرينش    در نظام    ، در سرنوشت بشر   ، عوامل معنوي همچون دعا    آفريني  نقش ياًثان و
  .گردد يمدر چارچوب فعل اختياري وي تعريف 

  

  ها يادداشت
لقلوب ا نظرها اليك حتي تخرق ابـصار      اءيبه ض ار قلوبنا   هي هب لي كمال االنقطاع اليك و انر ابص        اال.1

  ).327 :ص،26(حجب النور فتصل الي معدن العظمة و تصير ارواحنا معلقه بعز قدسك
ي نمروديان اتفاق افتاد، خداوند كـه         كه در مورد حضرت ابراهيم و نجات او از آتش گسترده           چنان. 2

 ايـن اثـر را از آتـش     ،ان قرار داده بود، در داستان حضرت ابـراهيم        با اراده و مشيت خود آتش را سوز       
  .رديگ يم
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