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Abstract  
One of the profound concepts in monotheistic religions and Islam is the culture of 

prayer and supplication. If the truth of prayer and its acceptance is not explained 

well, some ambiguities will associate certain theological discussions like the 

system of divine destiny and providence. In the current essay we have adopted a 

philosophical and rational approach to discuss the issue of acceptance of prayer 

in transcendent theosophy. We have focused on one of the key ambiguities, i.e. 

the relationship between acceptance of prayer and the system of destiny and 

providence. In the present article we have sought to provide an analysis of the 

issue of acceptance (granting) of prayer and its relationship with the system of 

destiny and providence based on Mulla Sadra's ontological perspective of the 

universe as well as his view of the hierarchy of the existential and epistemic 

initiation. The basic question of the current inquiry is as follows: "What kind of 

relationship does exist between the system of divine destiny and providence and 

the issue of acceptance of prayer according to the intellectual principles of Mulla 

Sadra?" Some of the points which have been uncovered through this research 

consist of: acceptance of prayer not only is not in conflict with the system of 

divine destiny and providence rather it is a part of this system and represents the 

means and medium through which the prayer reaches its destination. Prayer and 

its acceptance does not lie outside the causal system which is in line with the 

divine providence and there is a type of unity between the cause of acceptance of 

prayer and the Decretum Dei.  
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1. Introduction 

One of the revealed decrees of humans that have their origin in genesis is the 

issue of prayer, relationship with God and invocation to Divinity. According 

to this genetic and revealed law, believers ask their Lord to change their 

destiny through invocation to Him. On the other hand, one of the issue that is 

unanimously accepted by the men of faith according to monotheism is the 

divine providence based on which the destiny of all contingent beings is 

decided. 

2. Problem Statement: 

 If a good explanation is not provided for this issue it might seem to be in 

conflict with some other issues like the problem of prayer and its effect on the 

change of human destiny. For if human destiny is decided and certain 

according to the system of destiny and providence, then invocation and prayer 

will be a baseless activity. In the current essay we have sought to analyze and 

study the truth of acceptance of prayer as well as divine providence and the 

way that invocation can change the destiny and providence based on Mulla 

Sadra's epistemic approach.  

3. Methodology: 

The data for current study have been collected through library based 

investigations and after that they were analyzed and critically reviewed.   

4. Conclusion:  

The following points represent the achievements of the current research on the 

possibility of change of human destiny and divine providence through 

invocation and prayer:   

One of the fundamental differences between human divine destiny and 

providence and those of other living beings is the existence of free will and 

volition in man. Will has a key role in human activities and can play a major 

role in his destiny and providence. Thus, every action which is volitional can 

be considered to be a part of his destiny and providence and is effective in his 

destiny. Accordingly, prayer is a volitional action and an effective factor in 

human destiny and providence.  

According to Mulla Sadra, the level of destiny or "Um al-Kitab" is 

unchangeable and is referred to also as the Protected Slate and Supreme Pen. 

The level of providence, size and geometry is called "Book of Elimination and 

Establishment" because there is a possibility of change of destiny, its 

elimination or establishment.   

In existential analysis of the issue of prayer, the acceptance of prayer does also 

find an existential meaning and burden according to which human request will 

not be necessarily and wholly realized rather in the depth of the granting of 

invocation and prayer the essential relationship between man and God is 

realized. Then, in the existential perspective of prayer, the latter is a type of 
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human existential initiation and ascension which will be followed by human 

existential perfection and existential intensification in the course of 

acceptance.  
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های فلسفیپژوهش  

  پژوهشی-فصلنامه علمی
1397/ زمستان 25/ شماره 12سال    

 

 *مالصدرا نظر از دعا استجابت مسأله با قدر و قضا رابطه فلسفی تحلیل

 **مروه دولت آبادی 

 )نویسنده مسئول( دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،یدانشجوی دکتر

 اهلل خادمیعین
 استاد دانشگاه تربیت شهید رجایی  

          چکیده
 دعا حقیقت اگر .است نیایش و دعا فرهنگ اسالمی، و توحیدی ادیان در عمیق مفاهیم از یکی

 نظام پذیرش همانند کالمی مباحث برخی با ابهاماتی نگردد، تبیین خوبی به آن استجابت و
 مسأله رب عقالنی -فلسفی رهیافتی با حاضر پژوهش در. داشت خواهد دنبال به الهی قدر و قضا

 قضا ظامن و دعا استجابت رابطه یعنی اساسی ابهامات از یکی متعالیه، حکمت در دعا استجابت
 تجابتاس مسأله تبیین و تحلیل در تا نمودیم سعی مقاله این در. دادیم قرار بررسی مورد را قدر و

 بمرات و هستی عالم به مالصدرا شناسی هستی رویکرد قدر، و قضا نظام با آن رابطه و دعا
 بر" از تاس عبارت جستار این اساسی پرسش. نماییم لحاظ نیز را ایشان معرفتی و وجودی سیر

 عاد استجابت مسأله و الهی قدر و قضا نظام میان نسبتی چه مالصدرا فکری مبانی اساس
 هک این از است عبارت یافتیم دست بدان پژوهش این در که نکاتی از برخی "است؟ برقرار

 این زا بخشی عنوان به بلکه نبوده تناقض در الهی قدر و قضا نظام با تنها نه دعا استجابت
 یچیز دعا. گرددمی مقصد به داعی وصول سبب که است وسایطی و اسباب منزله به نظام،
 علل و وسایل جمله از را دعا خداوند. کندمی تر ثابت و تر راسخ را الهی قدر و قضا که است

 روابط و علل برخی چند هر لذا. است داده قرار زندگی در انسان هایمطلوب و هدف به رسیدن
 آن استجابت و دعا اما باشد،می موجود دعا استجابت و مطلوب تحقق در ایناشناخته و مبهم
 نوعی و است الهی قدر و قضا همان راستای در که باشدنمی عالم معلولی علی نظام از  خارج

 .است برقرار قدر و قضا و دعا استجابت علت میان وحدت

      استجابت ،قدر و قضا ،دعا ،مالصدرا  :یکلید واژگان
 18/9/7139 تایید نهایی:  20/6/7139: تاریخ وصول *
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 مسأله بیان
 او از تقاضا و خداوند با ارتباط دعا، مسأله دارد تکوین در ریشه که هاانسان تشریعی دستورات از یکی
 قدمت سترهگ به قدمتی آن پیشینه باشد،می انسان فطرت از برخاسته حقیقت، این کهآنجایی از. باشدمی

 انونق این حکم به. است بوده تکامل به رو ارتباط این نحوه و شکل شریعت، ظهور با اگرچه .دارد انسان
 طرف از. یندنمامی طلب خداوند از حاجت درخواست با را خویش سرنوشت تغییر مومنین تشریعی، و تکوینی

 باشدمی یاله قدر و قضا دارند، اتفاق آن بر توحید اساس بر که دینداران پذیرش مورد مسایل از یکی دیگر
 در تاس ممکن نگردد، تبیین خوبی به اگر امر این. خوردمی رقم ممکنات همه سرنوشت آن، موجب به که

. آید نظر به ناسازگار انسان، سرنوشت تغییر در آن تأثیر و دعا لهئمس همچون دیگر مسایل برخی با اول نظر
 مهمل امری دعا پس است قطعی و محتوم امری انسان سرنوشت قدر و قضا نظام اساس بر اگر که چرا

 ستجابتا حقیقت مالصدرا معرفتی رویکرد به نظر با تاکه  است شده برآن سعی پژوهش این در. بود خواهد
. دهیم قرار بررسی و تحلیل مورد را آن تغییر و قدر و قضا در دعا تأثیر نحوه و الهی قدر و قضا و دعا

 :باشندمی ذیل مسائل به پاسخگویی درصدد حاضر پژوهش نگارندگان

 استجابت رد اصلی علل و دعا استجابت حقیقت گردد؟می تبیین چگونه مالصدرا نزد قدر و قضا حقیقت
 تجابتاس و قدر و قضا نظام میان نسبتی چه مالصدرا نظر از گردد؟می تحلیل چگونه مالصدرا نظر از دعا،
 است؟ برقرار دعا

تاکنون مقاله یا کتابی با این عنوان و رویکرد از نظر مالصدرا  به چاپ نرسیده  که الزم به ذکر است
عا در د مسأله» باشد مقالهاست و تنها مقاله علمی پژوهشی که ناظر به بخشی از مباحث این پژوهش می

 باشد که به دلیل تفاوت رویکرد ونوشته علی ارشد ریاحی و فاطمه زارع می«اندیشه ابن عربی و مالصدرا
 مورد استفاده نویسندگان قرار نگرفته است. مسأله

 .   نماییممی آغاز کلیدی واژگان معناشناسی از نخست مقصود، به نیل برای

 معناشناسی -1

   دعا لغوی معنای
 س،فار ابن) .است کالم و صدا با خود سوی به ساختن مایل معنای به« دعو»ریشه از عربی ایکلمه دعا
 العسکری،) است ادعیه آن جمع که داندمی کاری انجام درخواست را آن اصل عسکری ابوهالل( دعو ذیل

 یا امر جمله صورت به که است مدعو از کاری انجام درخواست معنای به اصطالح در دعا .(534 :1386
 داعی از فراتر مخاطب مرتبه دعا در که است این امر با آن فرق و آیدمی خبری جمله صورت به گاه نهی

 سوال با مالزم را دعا راغب ،مفردات در. است اطاعت امر در و اجابت دعا مقابل نقطه و است فروتر امر در و
 .(22تا: بی اصفهانی، راغب) است مدعو تعظیم با همراه که است دانسته استغاثه و درخواست و

 قضا لغوی معنای

 امری ادند فیصله معنای به را قضا ،مفردات در راغب. است رفته کار به گوناگونی معانی به لغت در قضا
 .(674 :همان) که قولی یا فعلی از طرف خدا یا بشر باشد. است کرده معنا
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 دادن انجام آن و ندارد وجود بیش ریشه یک( قضا) لفظ برای که است معتقد اللغه مقاییس صاحب 
. گویند اقض آن به بگیرد انجام خاصی استواری با که کاری هر و است استحکام و اتقان نهایت در کاری هر

 استعمال هاآسمان خلقت مورد در که قضی لفظ مثال. است بازگردانده معنا این به را قضا معانی سایر ایشان
 قاضی حکم چون چنین هم. اندشده آفریده خاصی استواری با هاآسمان که است خاطر بدین .است شده
 .(222: 1362فارس، ابن) گویندمی قضا را او حکم است، االجرا الزم

 و الزام خلق،: است آورده قدر و قضا برای را معنا سه االعتقاد تجرید در طوسی الدین نصیر خواجه
  .(87: 1382 حلی،) ایجاب
 .(636 :معروف لویس) است آمده امور دادن فیصله و کردن حکم معنی به( قضا) نیز لمنجدا در

 تمام،ا قطعیت، و ضرورت: گرددمی استعمال ذیل معانی به لغت در قضا :گفت توانمی ترتیب بدین
 .دادن فیصله و کردن حکم اعالم، و بیان

 .شودمی نامیده قضا باشد ضرورت و قطعیت و استحکام و اتقان حالت آن در که کاری هر پس

 :قدر لغوی معنای
 :                                                       جمله از اند؛ آورده را متعددی معانی( قدر) برای لغت اهل

 اندازه -1
 قسمت و سرنوشت -2
 گرفتن تنگ -3
 ممانعت -4
 وقار و حرمت -5
 تساوی -6
 حکم -7
 (658: تابی اصفهانی، راغب) قدرت و توانایی -8

 نهایت و اندازه مقدار، تعیین، اند؛کرده اشاره آن به لغت اهل بیشتر که معنایی ترینشایع و ترینمهم
 .(658: همان) «االشیاء کمیه تبیین التقدیر و القدر»: نویسدمی مفردات در راغب. است ءشی

 قدر من و تعالی قوله منه و ثمنه و قیمته و مقداره و حدثنی حل القدر»: است گفته المقاییس در فارس ابن

 .(221: 1362 فارس، ابن) «رزقه علیه

 مالصدرا نزد قدر و قضا اصطالحی معنای
 دکهکنمی تعریف عقلی عالم در موجودات همه عقلی صور وجود به را «قضا» ،قدر و قضا رساله در مالصدرا

 .(336: 1389 شیرازی،) باشندمی موجود تعالی حق ابداع با و زمان بدون
 رب کهکندمی تعریف نفسانی عالم در موجودات همه نفسانی صور وجود به را «قدر» همانجا در وی

 به شان خارجی وجود با منطبق و متمایز و جزئی نحو به خارجی، تحقق از قبل موجودات همه آن اساس
 .(336: همان) داردند وجود نفسانی صور شکل
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 وداتموج علمی قدر و قضا به و داندمی تعالی حق علم مراتب جزء را قدر و قضا آنکه بر عالوه مالصدرا
 شود،یم قائل قدر و قضا میان که تمایزی با است، قائل شان خارجی تحقق و ثبوت از قبل تعالی حق نزد
 .(663 همان:) داندمی نیز عینی و خارجی باشند،می حق علم از ای مرتبه کهآن بر عالوه را موجودات قدر

 را حق لمع مراتب با قدر و قضا ترابط اختصار نحو به که است الزم قدر، و قضا اقسام تبیین جهت به
 .نماییم بررسی

 تعالی حق علم مراتب با قدر و قضا ترابط  -2

 : شماردبرمی چنین را الهی علم مراتب اسفار در مالصدرا
 عنایت یا ذات علم مرتبه -1

 نهما با دارد، علم خود ذات به که گونه همان واجب. باشدمی او ذات عین تعالی حق علم از مرتبه این
 ظراز ن .است عنایی علم همان ماسوا به علم این. دارد علم نیز اهلل ماسوی و موجودات جمیع به ذاتی علم

 از که نظامی طبق بر، گرددمی افاضه او از اشیاء همه صورت که است نحوی به خداوند وجود مالصدرا
 ندارد وجود هم محل آن برای . اوست مشیت مورد و است ممکن هاینظام از باالتر کمال و خیر لحاظ
 تمام معنا نبدی. مبراست پراکندگی و کثرت هایناخالصی از و است خداوند ذات به قائم و بسیط علم بلکه

 دارند جمعی حضور تعالی حق ازلی علم در بگذارند، عینیت عالم به قدم آنکه از قبل ،امکان عالم موجودات
ابلی به جای آنکه مبدا قاوست، علم عین که تعالی باری ذات یعنی ؛بلکه از او هستند او در نه اشیاء همه و

 (295-292: همان. )اشیا باشد مبدا صوری آنهاست
 قضا مرتبه -2

 ذاتی، معل به نسبت مرتبه این. است علیم چیز همه به اجمالی و بسیط نحو به خداوند مرتبه این در
 ام) یا( عقلی مجرد) مرتبه این به. است بسیط و اجمالی قدر یعنی بعدی مرتبه به نسبت و است تفصیلی
 بدون و هستند واجب ذات الزمه که است موجودات عقالنی صور به علم قضا، مرتبه. گویندمی نیز( الکتاب

: 1372 ،آملی جوادی) باشند عالم جزء که این نه اند اهلل وجه دیگر عبارت به . باشندمی موجود تأثیر و جعل
 لیع تعالی عنه فایضه العقلیه الصور وجود عن عباره عندهم فهی القضاء اما» :است آمده اسفار در .(430

 صور عندنا و لذاته ذواتها المباینه اهلل افعال من و العلم جمله من عندهم لکونها زمان بال دفعه االبداع سبیل
 امکانات ال و عدمیه حیثیه لها لیست اذ العالم اجزاء من لیست و ثرأت و تأثیر و جعل بال لذاته الزمه علمیه
 (293-292: 1981 شیرازی،) «...اهلل ببقاء باقیه بالذات قدیمه( اهلل علم صور هی و) الربانیه فالقضاء واقعیه

 یستن چیزی از ثرأمت که ندکمی معرفی ذات الزمه عقالنی علمی صور را قضا عبارت این در صدرامال
 ممکن اصوال و نیست آن برای عدمی حیثیت زیرا ؛نیست عالم این اجزاء از و پذیردنمی تحول و تغییر و

 .باشندنمی چیزی از ثرأمت وتغییر هستند  و زمان از مبری عقالنی صور این. نیست الوجود

 قدر مرتبه -3
 ودموج عقلی، صور مادون و طبیعی صور مافوق نفسانی، صور حالت به اشیاء صور مرتبه این در 

. ستا تغییر و اثبات و محو جای زیرا ؛نامندمی هم( اثبات و محو کتاب) را حق علم از مرتبه این. باشندمی
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 زا مشخص اندازه و خاص هندسه و قدر با اشیاء صور آن در و است تفصیلی مرتبه این در خداوند علم
 .جدایند یکدیگر

 طبیعی وجودات مرتبه -4
 آنها یلذ و صدر و نیست جمع یکجا آنها آینده و حال و تغییرند و حرکت در طبیعی امور مرتبه این در

 .گیرندمی قرار غیر بالذات معلوم نه و عالمند خود نه لذا. است محجوب یکدیگر از

  قدر و قضا اقسام 
 عینی را قدر است، قائل موجودات تمام برای علمی قدر و قضا به آنکه بر عالوه صدراچنانچه بیان شد مال

 نتبیی را اقسام این ادامه در. گرددمی محقق آن اساس بر موجودات طبیعی وجود که داندمی نیز خارجی و
 .نماییممی

 علمی قدر و قضا( الف
 علوم ایشپید أمنش و بسیط علمی ذات مقام در تعالی حق عنایی علم شد؛ بیان الهی علم مراتب در چنانچه
 نحو به ناتممک تمامی صور آن، در که قضاست همان عقلی تفصیلی علوم. است نفسی و عقلی تفصیلی
 تمامی نآ در که است قدر نفسی ،تفصیلی علومهمچنین  . باشدمی تغییر قابل غیر و است موجود اجمال

 قدر رحلهم از قبل قضا مرحله لذا. متمایزند یکدیگر از تفصیل نحو به مشخص اندازه و مقدار با ممکنات
 .(295-292همان: ) گرددمی قدر شامل هم و قضا شامل هم است عام چون و گیردمی بر در را آن و است

 حلم نوع هر از نیاز بی و  محض بسیط اول مرتبه در الهی علم که است اهمیت حائز نیز نکته این
 و قضا محل شودمی گفته که لذاست و طلبندمی محل هستند ذات از خارج چون بعد مراحل در اما هست

 ذات افعال زا که نیست معنا بدین هستند خارج ذات از قضا شودمی گفته وقتی البته. است قلم و لوح قدر،
 جوادی) دباشنمی اهلل وجه مالصدرا تعبیر به واست  بوده ذات الزمه که باشدمی معنا بدین بلکه هستند
 .(430: 1372 آملی،

 مقام رد نفسانی و عقلی صور دارای خارجی و طبیعی صورت بر عالوه ممکن موجودات جمیع براینبنا
 زمان اصال آنجا در زیرا ؛شوندمی صادر واجب از زمان بال و دفعتا و اندابداعی عقلی صور. هستند الهی علم

 صور ینا. شوند تدریجی که هستند زمان متن در نه و شوند دفعی که زمانند ظرف در نه صور این. نیست
. دارد یذات تباین آن با و است فاعل از جدای ذاتا فعل. هستند خدا فعل و عالم جمله از حکما نظر به عقلیه

 ینکها نه ،اند اهلل وجه پس .شوندمی موجود ثرأت و تأثیر و جعل بدون و هستند واجب ذات الزمه صور این
. اشدبمی گیری اندازه مرحله که است علمی قدر مرحله علمی، قضای مرتبه از بعد. باشند عالم این جزء

 از. دارد ودوج گیریاندازه عنایت، مرحله نسبت به نیز علمی قضای مرحله در که همچنین باید تاکید کرد
( حجر سوره 21آیه) "معلوم بقدر اال ننزله ما و خزائنه عندنا اال شیء من ان و"شریفه آیه در خزائن اینکه
 ستا شده گیریاندازه و گیردمی قرار دیگر خزاین مقابل در خزینه هر شودمی معلوم است،شده آورده جمع

 هستند جمع عقول که نیز قضا مرتبه در لذا. بریممی خزائن آن شدن گیریاندازه به پی خزائن کثرت از و
 قدر ودخ مافوق به نسبت و قضا خود مادون به نسبت آنها منتها ؛انداندازه و قدر دارای کثیر عقول این آحاد
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 موجود قدر عالم در چه هر اینکه دیگر مهم نکته. است قدر خود نامحدود به نسبت موجودی هر. هستند
 هاوجود این علت( قضا) آن و ا نام داردقض عالم آن که مستند است خود مافوق عالم به نسبت ، آناست
 .(430: همان) باشدمی مستند خود فاعل به فعل که طوری همان است

 با رابطه در مالصدرا گفتار به نقد مقام در و مالصدرا کالم ذیل ،الحکمه نهایه در طباطبایی عالمه
 صدراالم منظور کند؛می معرفی ذات الزمه علمی صور را قضا مالصدرا اینکه»: گویدمی چنین علمی قضای

 ذاتی علم ایشان منظور اگر اال و گرددنمی جدا ذات از که است ذاتی علم همان ذات، الزمه علمی صور از
 عالم جزء باشد، واجب ذات از خارج اگر. نیست ذات از خارج یا است ذات از خارج یا الزم صور این نباشد،
 تنیس خارج حال دو از نباشد هم ذاتی علم و نباشد ذات از خارج اگر اما. بود نخواهد بالذات قدیم و هستند

 قول بر طبقمن و حصولی یا و نیست مالصدرا پسند مورد که باشدمی افالطونی مثل و حضوری شکل به یا
 ورص و است ایشان مراد اول قسم همان حتما پس. باشدنمی ایشان پسند مورد هم باز و است مشائین
 .(357بیتا:  طباطبایی،) «باشدمی ذات از انفکاک قابل غیر ذاتی علم همان مزبور،

 ینا و دهندمی قرار نقد مورد را طباطبایی عالمه حصر ،اسفار شرح ششم جلد در آملی جوادی اهلل آیه
 قول مانه که دانندمی تصور قابل را پنجمی  قسم و داندنمی تتبعی و استقرایی و عقلیحصر   را حصر
 وبیرب صقع از و صفات و اسماء لوازم صور، آن که است کرده گزینش را آن مالصدرا همچنین و است عرفا
 ذات تبع به کهبل باشند قدیم ذاتا اینکه نه است محکوم ذات احکام تبع به و دندار مستقلی حکم و باشندمی

 علم همان مالصدرا نزد قضا که مورد این در طباطبایی عالمه بیان وی. بود خواهند قدیم واجب، قدیم
 و ذات ینع یکی کنند؛می تقسیم قسم دو به را واجب عنایی علم وا داند.مین صائب را است الینفک ازلی

 است ذات از خارج کهآن و باشدمی اجمال متن در تفصیل است، واجب ذات عین کهآن. آن از خارج دیگری
 این اگر .است موسوم قضایی علم به و است مجرده جواهر نوری وجود همان آن که است محض تفصیل

 وجود و ذات بر زاید که است عنایی علم همانآن  باشد،می ذات خارج است، قضاء همان که عقلی علم
 این قبلیت و علیت مشایین. باشدنمی مشائین مورد نظر  ارتسام صور و آن باشدمی مجرده جواهر نوری
 همان لمع این ند. از نظر آنهاکنمی انکار را آن بودن ذاتی ولی ،پذیرندمی اشیاء به نسبت را عنایی علم
 شکیکیت و وجود اصالت بر بنا متعالیه حکمت در اما. واجبند ذات بر زاید و عارض که است ای مرتسمه صور
 .(451:  1372 آملی، جوادی) است حق عنایی علم از ایلطیفه و رقیقه حق عقلی علم آن بودن

 نیعقال صورت همان که کنداشاره می موجودات علمی قضای حقیقت به نیز االیات اسرار در صدرامال
 .(62: 1385 شیرازی،) شدبامی نفسانی صورت  آنها علمی قدر و

 ن،آ حوادث و هستی عالم تمام است، حق علم از ای مرتبه که الهی قضای عالم در مطالب فوق بر بنا 
 موجودات به نسبت تعالی حق علم از عقلی و کلی ایمرتبه تنها قضا. وجود دارد اجمالی و بسیط ،کلی نحو به

 نحو به درق مرتبه این درحالی است کخ. است تعالی حق ذات الزمه و باشدمی تغییر قابل غیر که باشدمی
 .   بردارد در را عالم حوادث مشخص، و جزئی ،تفصیلی
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 (خارجی یا فعلی) عینی قدر(  ب
 معال در که داندمی حقیقتی شمارد،می تعالی حق علم مراتب جزء آنکه بر عالوه را قدر مرحله مالصدرا

ر د. نمایندمی دریافت را خود ثبوت قطعیت و  مقدار ،اندازه آن اساس بر طبیعی موجودات و هست جاری
 یستن اهلل ماسوی جزء و است ربوبی صقع از گردد،نمی محسوب حق فعل آنکه علت به  قضا مرحله مقابل

 همان صدرامال نظر از عینی قدر. باشدمی مطرح حق علم مقام در موجودات عقالنی صور عنوان به تنها و
 :انهم) گرددمی محقق نآ اساس بر طبیعی موجودات جزئی هایصورت که هست آسمانی و فلکی نفوس

 اهلل یمحو» رعدسوره  39 آیه و «بقد خلقناه شیء کل انا»: فرماید می که را قمر سوره 49 آیه صدرا .(48
 اهلل نعمت تعدوا ان و»: ابراهیم سوره 34 آیات و علمی قدر به ناظر را «الکتاب ام عنده و یثبت و یشاء ما
       .(48: همان) داندمی خارجی و عینی قدر به ناظر را «معلوم بقدر اال ننزله ما و»: حجر 21 و «تحصوها ال

 :است ضروری قدر و قضا از مالصدرا تفسیر در زیر نکات به توجه شد بیان چه آن به توجه با
 لوح را آنان و داندمی فساد و تغییر نوع هر از مصون را الهی قضا در موجودات عقلی صور صدرامال
 قدر رد تغییر. است اثبات محو و تغییر معرض در قسمش دو در که قدر خالف بر. نامدمی تغییر از محفوط

 باتاث محو و تغییر مالصدرا نظر از. است فساد و کون خارجی، قدر در و شودمی گفته اثبات و محو علمی
-67: همان) گرددمی محقق( خارجی قدر) طبیعی اجرام در آن تبع به سپس و علمی قدر در بالذات و اوال
68). 

 وی. است نکرده ارائه نهایی و واحد بندی جمع و قول موجودات، علمی قدر محل با رابطه در صدرامال
 به. امدنمی مدبر مالئکه را قدر محل دیگر مواضعی در و کندمی یاد آسمانی و فلکی نفوس از مواضعی در

 رتأثی تحت ،وی کالم سیاق آورد،می میان به فلکی نفوس از سخن وی که مواضعی در رسدمی نظر
 با لکیف نفوس انطباق تحت تاثیر متون دینی  که ایشان نهایی نظر و است سابقین و جمهور با همراهی
 ریمدب مالئکه و ملکوت عالم را قدر عالم ،اسراراالیات در ایشان :مثال عنوان به. باشدمی مدبر مالئکه

 و ملکوت عالم را قدر حامل جهت همین به. هستند طبیعت عالم در مسخر و مدبر اهلل باذن که داندمی
 مظهر و مرآت را قدر عالم و ذات مقام مرآت و مظهر را قضا عالم ایشان. نامدمی جبروت عالم را قضا حامل
( نمقربی مالئکه) عنوان با قضا محل از صراحت به  قدر و قضا رساله درمالصدرا   .(68: همان) نددامی قضا

 .(338 :1389 ،انهم) نمایدمی یاد( جبروت عالم) و
 است جردیم موجودات سلسله عینی، قدر و صدرایی فلکیه نفوس از منظور :گفت توانمی ترتیب بدین

. موزدآمی آنها به را علوم خداوند که محفوظند لوح منزله به و هستند سماوی موجودات تدبیر مسئول که
 نحامال و اندعالم... و مخلوقات رزق مینتأ و چهارگانه فصول پیدایش مثل افالک حرکات لوازم به آنان
  .(362-360: 1372 آملی، جوادی) هستند امور مدبرات و وحی

 سببیت نظام و قدر و قضا -3
 مورد هک است علیت و سببیت نظام بر آن اتکای و جریان جهان، تدبیر در الهی هایسنت و اصول از یکی

 قانون یک و لیعق مسلم اصل یک عنوان به علیت، قاعده. است گرفته قرار امامیه و معتزله فیلسوفان، ییدتأ
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 مورد در. ستا شده پذیرفته اسالمی فلسفه تاریخ طول در اسالمی فالسفه قاطبه سوی از ضروری و بدیهی
  .(147: 1380 خادمی،) است نگرفته صورت ایانکارگرایانه واکنش هیچ قاعده این اصل

 ناسبم علت و سبب مجرای از اثری و پدیده هر تحقق که گرفته تعلق این بر الهی اراده علیت اساس بر
 گزاف و هصدف صورت به نه جهان در انفعاالت و حوادث تحقق که صورت این به. پذیرد انجام آن خاص و

 دکنمی ضروری را فعل تحقق علل یا علت آن وجود که هستند گوناگونی علل یا علت نیازمند بلکه
 .(351: 1384 قراملکی،)

 روایت. دکننمی داللت طبیعت عالم در علیت اصل حاکمیت و جریان بر نیز گوناگونی روایات و آیات
: 1354 ،مجلسی)«سببا شی لکل فجعل باسبابها اال االمور یجری ال ان اهلل ابی»: از است عبارت آن معروف

 در لیتع نظام سیالن( الواحد اال عنه الیصدر الواحد) قاعده طرح با فیلسوفان نقلی، دلیل بر افزون .(90
 و تاس خداوند واسطه بدون مخلوق ،اول صادر فقط آن اساس بر که اندرسانده اثبات منصه به را هستی

 الهی یضف تعبیری به و الهی مشیت یطرف از کهآن حاصل. هستند خداوند واسطه با معلول کائنات سایر
 یریگ اندازه معنای به تقدیر و اندازه معنای به قدر  دیگر طرف  از و گیردمی انجام علیت نظام اساس بر

 عینی و علمی قدر به توجه با. در نظر گرفته شده است کردن امضا و راندن حکم معنای به قضا وبیان شد 
ین ا . است داده قرار اندازه و حد کارها تمام برای خود تقدیر اقتضای به خداوند موجودات، نفسانی صور و

 اال شی من ان و»: فرمایدمی چنانچه-( 62: 1385 شیرازی،) فلکی نفسانی صورت مطابق ایاندازه و حد
 ضرورت آنان به علمی، قضای اقتضای به و( حجر سوره 21 آیه) -«معلوم بقدر اال ننزله ما و خزاینه عندنا

 تعیین هیال قضای اساس بر قطعیتشان و الهی تقدیر اساس بر امور مشخصات و حدود. بخشدمی قطعیت و
 را خود ضرورت و قطعیت جهان حوادث و وقایع هستی، در جاری عمومی علیت اصل اساس بر. گرددمی
 هاعلولم و هاعلت میان هستی نظام در هندسه همین اساس بر و کنندمی کسب خود پیشین علل ناحیه از

 حقیقت و امضا درحقیقت قضا لذا. است گردش در هدفمند نظمی دنبال به هستی نظام و است برقرار رابطه
 تمام اب معلول و علت رابطه که گرددمی قطعی و حتمی زمانی الهی قضای. باشدمی نظم این به بخشیدن

 که ستا دیگری موجود دست به موجودی هر سرنوشت ترتیب بدین. باشد شده تکمیل آن شرایط و وجوه
 این پذیرش سرنوشت، یا قدر و قضا به اعتقاد لذا. است داده حتمیت و ضرورت آن به و است بوده آن علت
 . باشدمی معلولی و علی نظام

 ست؛ا اهمیت حائز مالصدرا نظر از دعا مسأله تبیین در جهت چند از جهان معلولی علی نظام به اعتقاد
 . باشدمی علیت نظام در معلولی علی نظام علل از یکی که دعا حقیقت خود جهت از -1

 رد است الزم آنچه. گردد محقق تامه علت است الزم معلول تحقق برای معلولی علی نظام اساس بر
 که دباشمی تامه علت اجزای از یکی دعا وجودی حقیقت گاه که است این گیرد قرار توجه مورد مسأله این

 وشتسرن در آن کننده تعیین سهم و دعا تأثیر دهنده نشان طلبم این. گرددنمی محقق معلول آن بدون
 گونههمان است داده قرار امور از برخی وقوع علت و سبب را دعا وجودی حقیقت خداوند لذا. است انسان

 خداوند که است جهت همین به لذا .(71بیتا:  طباطبایی،) است داده قرار دارو خوردن را بیماری سبب که
 .است نموده امر بدان
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 .باشدمی هلسلس این عوامل و علل از یکی هم آن که مختار داعی فرد جهت به -2
 رخاستهب دعای لذا. باشدمی معالیل و علل سلسه در ثرؤم علل از یکی انسان اختیار صدرایی، حکمت در

 اهنگیهم بیانگر وردم این که باشدمی امور از برخی تحقق برای تامه علت اجزای از یکی انسان اختیار از
 چونهم را زیادی اختیاری اسباب کردن دعا در انسان. باشدمی معلولی و علی نظام با دینی دستور این

 .(121-117: 1417 طباطبایی،) باشندمی سبب نوعی به عوامل این همه ،بردمی کار به ... و زبان قلب،
 .آن خارج نه باشدمی علی نظام این چهارچوب در که آن عوامل و دعا استجابت جهت از -3

 لذا. اشدبمی قدر و قضا نظام همان کهپذیرد می تحقق معلولی علی نظام راستای در نیز دعا استجابت
 اساس بر نیز نآ استجابت بلکه آن زننده هم بر نه است علیت قانون برای استثنایی نه انسان دعای پذیرش
 انسان دعای استجابت اسباب و عوامل به دنبال تبین خویش آثار در مالصدرا. گیردمی صورت نظام همین
 .گرفت خواهد قرار بررسی مورد اختصار به رو پیش هایبحث درو باشدمی مجهول او برای که است

لی و با نظام ع با توجه به منطبق بودن آن  قضا و قدرالهی  تغییر در  کرد که آیا بررسی باید حال
 ممکن است یا نه ؟ معلولی

 قدر و قضا در تغییر امکان بررسی -4
 انسان  قدر و قضا در تغییر امکان است الزم آن، اقسام و مالصدرا نظر از قدر و قضا معنای تبیین از پس 
 .دهیم قرار بررسی مورد را

 انسان در قدر و قضا( الف
 حتمی یزمان الهی قضای و هستی در جاری معلولی و علی نظام یعنی الهی قدر و قضا براساس مطالب فوق

 سرنوشت بترتی بدین. باشد شده تکمیل آن شرایط و وجوه تمام با معلول و علت رابطه که گرددمی قطعی و
 اداعتق. است بخشیده حتمیت و ضرورت آن به به نام علت است که دیگری موجود دست به موجودی هر
 داشت نظر رد باید را نکته این. باشدمی معلولی و علی نظام این پذیرش واقع در سرنوشت یا قدر و قضا به
 یکی ،انسان اختیاری افعال حوزه در که چرا. گیرد قرار دقت مورد باید انسان اراده نقش علل، سلسله در که
 به. دباشمی آفرین نقش علل سایر کنار در انسان سرنوشت در که باشدمی انسان اراده علل، مهترین از

 انسان ودخ به دیگر سویی از اما ؛است منتسب خداوند به سویی از انسانی افعال همه اینکه با جهت همین
 قید با نسانا خلق البته. است گرفته تعلق انسان خلق به  او قضای معنا این به توجه با. باشدمی منسوب

 بگریانتخا لذا. است انتخابگر و مختار انسان وجود در هست جبری و ضرورت اگر و است انتخابگری توان
 تحقق عوامل از یکی عنوان به انسان اراده اگر لذا .(353: 1384 قراملکی،) است شده نهفته انسان ذات در

 رو این از. ردک خواهد تغییر او برای الهی قدر و قضا  آن، تغییر با پس شود، گرفته نظر در انسان برای فعل
 نای بر. باشد او قدر و قضا  در ثرؤم عاملی تواندمی انسان اختیاری و ارادی فعل نوع هر گفت توانمی

 و اراده نیروی وجود ناحیه از موجودات سایر با انسان الهی قدر و قضا اساسی هایتفاوت از یکی اساس
 رد تواندمی که دارد انسان افعال در کلیدی و مهم نقش اخیر، جز صورت به اراده . است انسان در اختیار
  از جزئی عنوان به است انسان اختیار از برآمده که فعلی هر ترتیب بدین. باشد آفرین نقش او قدر و قضا



1397تان زمس ،25 ، شماره12سال  ،های فلسفیپژوهش  /126 

 

 موثر عاملی و اختیاری فعلی دعا نگرش این با. است ثرمؤ او سرنوشت در و گرددمی محسوب او قدر و قضا
 باشد.می انسان قدر و قضا در

 متغیر قدر و ثابت قضای( ب

. باشدنمی اهلل ماسوی و بوده ربوبی صقع از الهی قضای گردید، بیان قدر و قضا مورد در آنچه اساس بر
 به و دارد بر در را اهلل ماسوی وجود مجمل و بسیط نحو به که است حق علم مراتب از ایمرتبه تنها بلکه

 علمی قدر رد. است تقسیم قابل عینی و علمی نوع دو به قدر کهدر حالی. باشدنمی تغییر قابل جهت همین
 غییرت قابل  خاص کیفیات و مشخصات با موجودات جزئیه صور ،است اثبات محو لوح که( سماوی نفوس)

 .  گرددمی محقق آن اساس بر موجودات خاص وجودات یعنی عینی قدر هستند که
 لوح به نآ از و است تغییر و زوال از منزه و است ثابت  «الکتاب ام» یا قضا مرتبه مالصدرا نظر به بنا

 ازیر ،نامندمی «اثبات و محو کتاب» را هندسه و اندازه و قدر مرتبه. شودمی یاد هم اعلی قلم و محفوظ
 همان قلیع تفصیلی علوم. نیست چنین که الکتاب ام برخالف است اثبات و محو و تقدیر و تغییر جای
: 1981 شیرازی،) گیردمی تأنش آنجا از هم "بداء"که است قدر همان نفسی تفصیلی علوم و قضا مرتبه
292). 

 صدرا نظر از دعا استجابت حقیقت -5
 درون و تعبدی رویکردی برخی. دارند  دعا استجابت مسأله به متفاوتی رویکردهای مسلمان اندیشمندان

 به نیعقال رویکردی برخی و کنندمی واکاوی را دعا استجابت روایات، و آیات اساس بر و دارند بدان دینی
 علیت ظامن تبیین با را دعا همسئل مالصدرا میان این در. اند سنجیده عقل مالک با را مسأله این و رنددا آن
 است زمال مقام این در. است کرده تفسیر سببیت نظام درون و سازگار را آن و نموده تبیین معلولیت و

 قرار ررسیب مورد متعالیه وجودی حکمت با منطبق و صدرایی وجودشناسی رویکرد از دعا استجابت حقیقت
 .گیرد

 :متعالیه حکمت در آن استجابت و دعا وجودی تفسیر
 و دهنش مطرح مالصدرا آثار در عنوان این با مستقل طور به آن صدرایی تبیین و دعا استجابت از بحث
 از درامالص جا هر و است بوده گذشتگان با همراهی گاهی و کالمی نگرشی با آثارش در مالصدرا تبیین

 لذا. هددمی قرار فلسفی و عقالنی تبیین مورد را آن در دخیل علل و عوامل گوید،می سخن دعا استجابت
 ایرس داللت براساس  تلویحا شود،نمی دیده مالصدرا آثار در بحث این وجودی تبیین صراحت به اگرچه
 .نمود استخراج رابطه این در را ایشان یأر توانمی مالصدرا فلسفی و وجودی آرای

 آن رب آثاری و دارد واقعیت که است امری دعا حقیقت شکبی ،وجود اصالت و واقعیت اصل به توجه با
. یابیمیم ایضلعی سه هندسی را آن حقیقت دعا، مسأله تحلیل با. باشدمی وجودی امری لذا است، مترتب

 :از عبارتنداین سه ضلع 
 .انسان عنوان با دعاکننده فرد و داعی -
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 تهخواس و نمایدمی برقرار ارتباط او با انسان دعا، فرایند در و است تعالی حق ذات آن سرأ در که مدعو -
 .طلبدمی او از را خویش

 .گیردمی قرار لتأمس مورد که است انسان خواسته و مطلوب -

 در یبسزای اتتأثیر شاهد وجود، از اینحوه به دعا حقیقت ارجاع و دعا مسأله به ضلعی سه رویکرد با
 :از عبارتند آنها ترینمهم که بود خواهیم دعا وجودی حقیقت

 ذات با انسان وجودی حقیقت کردن دعا هنگام به لذا. است وجودی امری دعاکننده انسان و داعی( الف
 داعی وجودی کمال موجب وجودی سلوک نوعی مثابه به دعا حقیقت در و گرددمی مرتبط تعالی حق
 ندگانب صالحین برای سلوک نوعی عنوان به دعا وجودی حقیقت به قدر و قضا رساله در مالصدرا. گرددمی

 .(457: 1389 مالصدرا،) نمایدمی تصریح
 آن رأس در که دعا استجابت عوامل عنوان به طولی مراتب سلسله. است وجودی امری نیز مدعو( ب

 .باشدمی تعالی حق ذات و وجود حقیقت
 مراتب بر حتی و داعی بر گزارتأثیر و ثرؤم هویتی و است وجودی امری هم انسان خواسته و مطلوب( ج

 قمتعل و مادی امری تواندمی لذا. دارد( دعا استجابت عوامل عنوان به طولی مراتب هلسلس در) مدعو اخس
 مورد امر وقتی مثال عنوان به.  باشد وجود عالی مراتب بر متعلق و عقالنی امری یا  وجود اخس مراتب به

 . ستا برخودار کمال از تری پایین درجه از عقالنی و مجرد مطلوب به نسبت است دنیوی و مادی مسالت
 بدین. شد خواهد مترتب آن بر وجود احکام و بود خواهد وجودی امری نیز آن نحوه و دعا استجابت( د

 هخواست و مطلوب عینه به  تحقق معنای به لزوما اما .است ضروری امری اگرچه  دعا استجابت ترتیب
 وکیلس مثابه به دعا حقیقت کهآنجایی از و بود خواهد تشکیکی نیز آن تحقق بلکه بود نخواهد انسان

 لکما مسیر در انسان وجودی اشتداد معنی به دعا استجابت گاه ،است انسان تکامل مسیر در وجودی
 .باشدمی

 ذال. است برقرار متقابل ارتباطی دعا، وجودی گانهسه اضالع میان که داشت توجه باید چنین هم
 وجودی کیفیت و نوع بر او کمال یابد، اشتداد او نفس و گیرد قرار وجود عالی مراتب در داعی چهچنان

 از و قرار دارد وجودی اخس مراتب در داعی عنوان به که انسانی مثال عنوان به. باشدمی ثرؤم مطلوب
 و محسوسات از فراتر نمایدمی طلب دعا مقام در آنچه دلیل همین به است، نرفته فراتر حس مرتبه

 را جودیو باالی مدارج نفس کمالی و اشتدادی سیر در که انسانی در مقابل ؛باشدنمی دنیوی هایخواسته
 رد که را حق ذات جز که جا بدان تا. یابدمی ارتقاء میزان همان به نیز او مراد و مطلوب نماید،می کسب
 مشاهده وروف به معصومین ائمه ادعیه و بیانات در مطلب این. طلبدنمی و یابدنمی است وجود اعالی مرتبه

( احرار و تجار عباد،)  کنندگان عبادت مراتب با رابطه در( ع) امیرالمومنین فرمایش :مثال عنوان به. گرددمی
 . است وضوعم این یدؤم

 یوجود پذیرش توابع از یکی. گرددمی مترتب آن بر وجود آثار دعا، مسأله بودن وجودی پذیرش با
 بودن کیتشکی به اعتقاد اتتأثیر ترینمهم از یکی. باشدمی آنها بودن تشکیکی اضالعش، و دعا بودن
 ابتاستج و اضالعش تمامی با دعا. باشدمی آن استجابت و دعا مسأله در تشکیک مراتب پذیرش وجود،
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 آن خاص آثار مراتبش از یک هر اقتضای به و باشدمی ضعف و کمال مراتب دارای که است حقیقتی آن
 :است مرتبط دعا گانهسه حقایق با ذیل جهات از وجود خاصی تشکیک. گرددمی حمل آن بر مرتبه

 ایاقتض به که بوده ضعف و کمال مراتب دارای دعاکننده، انسان وجود برحسب که داعی فرد جهت از( الف
 شتدادا لحاظ از آنکه بر بنا کس، هر برای دعا وجودی حقیقت لذا. گرددمی حمل آن بر خاصی آثار مرتبه هر

 هب. داشت خواهد دنبال به را خود خاص آثار باشد، سلوک لحاظ از عملی و معرفتی جایگاه چه در وجودی
 فاوتت این و است متفاوت عامی فرد دعای آثار با که است مترتب آثاری عارف انسان دعای بر جهت همین

 .باشدمی داعی فرد وجودی کماالت لحاظ به
 نیز داعی مدعو لذا. است وجودی شدت و کمال نهایت در وجود حقیقت آن رأس در که مدعو جهت از( ب

 ارقر وجودی مراتب نهایت در که باشدمی تعالی حق مطلق کامل ذات حقیقی مدعو. است مشکک امری
 .باشندیم سلسله این در دعا استجابت عوامل عنوان به نیز لکیف و انسانی کامل نفوس آن طول در و دارد

 دارای است وجود مراتب از ای مرتبه و امری چه آن متعلق کهاین بنابر لت،أمس مورد مطلوب جهت از( ج
 مطلوب به نسبت است دنیوی و مادی لتمسأ مورد امر وقتی مثال عنوان به. بود خواهد ضعف و کمال
 . است برخودار کمال از تری پایین درجه از عقالنی و مجرد

 مریا نیز آن استجابت است، تشکیکی و وجودی دعا حقیقت که همانگونه لذا دعا؛ استجابت جهت از( د
 نینچ گاه و است شده طلب که گونههمان لتمسأ مورد امر تحقق با است همراه گاه که است تشکیکی

 نسانا ارتباط از عامی معنای به خود قرآنی تفسیر در صدرامال. داشت خواهد دیگری بروز و ظهور و نیست
 را ذکر وی .(1040: 1389 مالصدرا،) شماردمی بر آن مصادیق از را دعا و کندمی اشاره( ذکر) خداوند با

 راتبم برخی و قشور منزله به آن مراتب از برخی. است مراتب دارای که کنندمی معرفی تشکیکی امری
 با که رندبمی نام ذکر برای را مرتبه شش صدرامال. است تعالی حق ذکر حقیقت باطن و لبوب منزله به آن

 بر بمرات این تمامی و باشدمی تطبیق قابل نیز دعا بر مراتب این تمامی آن، عمومیت اطالق به توجه
 جودو عالی مراتب به انسان وجودی صعود و سلوک نوعی واقع در و است تبیین قابل وجود مراتب اساس

 حققم لسان با که است ارکان و جوارح ذکر ،اول مرتبه. آوردمی فراهم را انسان سعادت و کمال که باشدمی
 این در. است نفس ذکر ،سوم مرتبه. است عبادات و طاعات در ظهور و ارکان با ذکر ،دوم مرتبه. گرددمی

 در. تاس قلب ذکر ،چهارم مرتبه. باشدمی او نواهی و اوامر تسلیم رستگاری، جهت به انسان نفس مرتبه
 روح کرذ ،پنجم مرتبه. گرددمی حاصل انسان برای کریمه اخالق تعالی، حق به تشبه جهت به مرتبه این

 مرحله در. گرددمی حاصل انسان برای محبت حکمت، و معرفت به وصول جهت به مرتبه این در. است
 وجود معبود درک جهت به انسان گردد،می محقق حقیقی وصول و است نهایی ذکر که نهایی و ششم

 .(369-368 ص :1389 مالصدرا،) گردد نائل بقاء و شهود مقام به تا نمایدمی بذل را خویش
 در آنها تمامی که شودمی دیده تعالی حق با انسان ارتباط از نابی تفاسیر صدرایی، وجودی نگرش در

 و وجود یتشکیک وحدت نظام یعنی صدرا شناسی هستی نظام دو در تفاسیر این یابد؛می تجلی نیز دعا
 که است صدرا وجودی و فلسفی هاینگرش اساس بر شد بیان آنچه. باشدمی مطرح آن خاصه وحدت
 عرفانی هاینگرش بر مبتنی دعا از صدرایی دیگر تفسیر. است معلول و علت میان وجودی رابطه بر مبتنی
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 خود فاعل به مرتبط و وابسته ،ذاتهفی معلول فلسفی نگاه در. است هستی عالم به او وجودی وحدت نگاه و
 اب استقالل گونه هر و است علت به وابستگی و تعلق عین اشهستی همه و ندارد هیچ خود از و است

 آورد؛می وجود به را معلول علت کهآن توضیح .(49: 1386 ،همان) است ناسازگار آن بودن مجعول و مخلوق
 اهیتم زیرا ؛است علت به وابسته وجودش یعنی خود ذات در معلول بنابراین. بخشدمی وجود آن به یعنی
 طور همین .آن وجود بر زاید امری نه باشدمی وجودش عین علت، علیت طرفی از و است اعتباری امری
 ستقلم حقیقتی است آمده پدید علت سوی از که معلولی بنابراین. باشدمی وجودش عین هم معلول ذات

 تهوی معلول پس. است علت ذات عین کنندگیافاضه که گونه همان ندارد، علت سوی از وجود اضافه از
 و نندهک افاضه را یکی گردد؛ اشاره بدان افاضه از پیش که ندارد علت از افاضه و اتصال از غیر منفصلی
  .(49: همان) بنامیم فیض کننده دریافت را دیگری
 به را تنخویش معلولیت وجودی حقیقت کردن دعا با انسان دعا، حقیقت از صدرایی فلسفی تعبیر در
 و وجودی امری ارتباط این به وجودی نگرش اساس بر معنا بدین دعا استجابت و گذاردمی ظهور منصه

 این تقویت موجب اگرچه داشت نخواهد دنبال به را انسان خواسته و طلب تحقق لزوما و بوده تشکیکی
 .گرددمی وجودی ارتباط
 رابطی ودوج تعابیر و تعالی حق برابر در اهلل ماسوی وجود نحوه با رابطه در صدرامال عمیق هایتبیین 
 .است مطلب این موید او، جانب از اهلل ماسوی بودن

 به طرب و فقر انتساب، عین را ممکن وجودات آنها، وجود نحوه و هستی از صدرایی بدیع و نو تبیین
 در که یحرف معنایی همانند. باشندمی تعالی قیوم به فقر صرف و محض که نمایدمی تبیین علتشان

 اعتقاد تبع هب و باشدمی معلول وجود نحوه به عمیق نگاه نوعی که تبیین این. است مستقل غیر مفهومیت
 .گرددمی تحلیل معلول فقری امکان به

 یتحیث دو به ممکن وجود دیگر کند؛می مطرح ممکنات به رابطه در مالصدرا که بدیعی نگاه با لذا
 است، رتبطم و منتسب بنفسه ممکن وجود بلکه باشند،نمی تحلیل قابل "واجب به وابستگی" و "وجود"

 .(330: 1981 ،انهم) باشدمی تعالی حق به ربط و فقر عین یعنی
 تبیین  (محض ربط) وجودی ربط نوعی اساس بر خداوند با موجودات همه نسبت رویکرد این در

 ارتباط و قرف خود و ارتباط و فقر عین بلکه هستند خویش علت با مرتبط نه و فقیر نه موجودات و گرددمی
 .(84 :1363 ،انهم) هستند
 ارتباط نیتعی تجلی دعا :گفت توانمی نماییم تحلیل را آن و بنگریم دعا مسأله به نگرش این با اگر 
 بر هک داشت دعا مسأله به وجودی رویکردی توانمی فرض پیش این با. است معلول و علت میان ذاتی

 واستهخ عینی تحقق لزوما دعا استجابت جریان لذا .یابدمی وجودی بار و معنا نیز دعا استجابت آن اساس
 خداوند اب انسان ذاتی ارتباط تقویت دعا استجابت حاق در بلکه ؛داشت نخواهد دنبال به را انسان طلب و

 .گرددمی محقق
 و سلوک نوعی از حاکی نیز آن استجابت و دعا صدرایی، وجودی نگرش در شد بیان آنچه اساس بر
 اصخ استجابت دعا، مرتبه با متناسب که باشدمی انسانی کمال و رشد جهت در وجودی و معنوی حرکت



1397تان زمس ،25 ، شماره12سال  ،های فلسفیپژوهش  /130 

 

 به یتعال حق به قرب دعا، استجابت اثر ترینمهم مالصدرا نگرش در لذا. داشت خواهد دنبال به نیز را آن
 . است شده یاد الهی پاسخ و اجابت با آن از کریم قرآن در که باشدمی تشکیکی نحو

 ترین مهم همان) را ذکر اثر ترینمهم و داندمی چیز آن به وصال موجب را چیزی یاد بر مداومت مالصدرا
( 152/بقره) «اذکرکم فاذکرونی»: فرمایدمی تعالی حق که داندمی تعالی حق به قرب( هست هم دعا اثر

 .(367: همان) گرددمی تعالی حق ذکر موجب انسان ذکر که لذاست

 استجابت مسأله در ماده عالم در حدوث قاعده به توجه
 ریانج گیرد، قرار توجه مورد دعا استجابت فرایند در ماده عالم در امور تحقق در باید که مسائلی از یکی

 قوهب مسبوق زمانی حادث کل" آن براساس که است ماده عالم در حدوث عقالنی و فلسفی مشهور قاعده
 (201: 1981 شیرازی،) "مده و تحملها ماده و الوجود

 سبوقم ماده، عالم در زمانی پدیده هر پیدایش و حدوث اسالمی فیلسوفان اتفاق مورد قاعده این مطابق
 امکان محتاج ماده عالم در حوادث حدوث. باشدمی زمانی و استعدادی امکانات و شرایط آمدن فراهم به

 شدن رآوردهب :گفت توانمی پس. یابدمی محقق تدریج به زمان گذر و بستر در که است پیشین استعدادی
 شدن راهمف مستلزم بلکه ؛باشدنمی آنی و ابداع نحو به هستند زمانی هایپدیده که هاییخواسته و حاجات

 از را انانس توقع دعا، استجابت مسأله در مهم امر این به توجه. است زمان گذر در استعدادی امکانات بستر
 . مایدنمی تصحیح درخواست، مورد امر تحقق برای خاص امکانات و بسترسازی بدون سریع و ابداعی ظهور

  مالصدرا نظر از دعا استجابت عوامل

 استجابت مسأله در انسانی نفوس تأثیر( الف 
 و خویش ذات در انسانی نفوس گذارتأثیر قدرت مالصدرا، منظر از دعا استجابت در ثرؤم عوامل جمله از

 انستهد عالم در گذارتأثیر خاص شرایطی داشتن با را انسان ناطقه نفس صدرامال. باشدمی آن از بیرون
 تصور در که باشدمی کمالی مراتب و ضعف و شدت دارای مالصدرا نظر از آن قوای و انسان نفس. است

 اتحاج ساختن برآورده و دعاوی استجابت جمله از عالم در وجودی آثار منشاء تواندمی عالیه مراتب تحقق
 . گردد

 و لکیف نفوس به مشابهت علت به است اهلل خلیفه اتم مصداق که کامل انسان صدرایی رویکرد در
 باطباییط عالمه صدرایی فیلسوف. باشدمی دعا استجابت اصلی عوامل از یکی گانه، سه قوای کماالت جمع

 و دعا امهنگ به انبیا و اولیا و منینؤم نفوس . از نظر ویاست ورزیده کیدأت ناطقه نفوس تأثیر بر نیز
 رتباطا این اثر در و شده متحد و مرتبط باالتر عوالم با تا یابندمی را این آمادگی خداوند از جدی درخواست

 دهند امانج تصرفاتی و دخل و بگذارند تأثیر کنندمی دعا و طلبندمی که آنچه مطابق مادی هایپدیده در
 اثر در داند کهمی مثال عالم با متحد را داعی وجود بنابراین عالمه طباطبایی  .(41-21 بیتا: طباطبایی،)

 یداپ را محسوسات در تصرف قدرت مکان، و زمان قیود از مثالی موجودات پیراستگی خاطر به اتحاد این
 عالم رد تصرف برای بیشتری احاطه و قدرت و رود باال تام مجردات تا تواندمی آمادگی صورت در و کندمی
 مالصدرا که است این مالصدار از طباطبایی عالمه افتراق نقطه رسدمی نظر به .(بیتا طباطبایی،) کند پیدا
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 باطباییط عالمه و است کرده منحصر هستند اللهی خلیفه مقام تام مصداق که الهی انبیای در را مقام این
 قامم این مصداق بالقوه هاانسان تمام رسدمی نظر به اگرچه. است دانسته ترگسترده را آن شمول دایره

 الزم نینچهم. باشندمی آن اتم مصداق الهی اولیای کامله نفوس تنها فعلیت و تحقق مقام در ولی هستند
 حقیقتا اعید وجود یعنی باشدمی عین جهان به ناظر صدرامال بیان از طباطبایی عالمه تبیین است ذکر به

 صرفت قدرت هستند، پیراسته مکانی و زمانی قیود از مثالی موجودات چون و گرددمی مثال عالم با متحد
 رایب بیشتری قدرت و روندمی باال تام مجردات مقام تا آمادگی صورت در و کنندمی پیدا را محسوسات در

 آماده باالتر عوالم و مثال عالم با اتحاد برای را آن نفس جوهری حرکت. کنندمی پیدا عالم در تصرف
 در آن از بیشتری قدرت و آثار گردد،می برخوردار بیشتری قدرت از نفس که میزان همان به و نمایدمی

 هیولی عالم تعلقات و طبیعی عالیق از که هاییانسان پس .(170 بیتا: :انهم) گرددمی مشاهده ماده عالم
 قانیح وجود به تحقق و تجرد و او به بقاء و ملکوت انوار در نفوذ و مادی عالیق رفع وسیلهبه و شوند دور

 ،وجودی عوالم به احاطه حکم به که چرا نیستند، مادیه اجسام قیود به مقید احاطی جمعی و اکتساب و
 کانم هر در دارند قدرت بدن به تعلق عین در کامله نفوس لذا. بود نخواهند مکان و زمان حکم به محکوم

 یط کم زمان در را بعیده مسافات یا و شوند ظاهر متنوع و متعدد هایصورت به یا خود صورت به زمانی و
 (359: 1375 آشتیانی،. )نمایند

 ادسهق عقول اوصاف به متصف و گرددمی ملکوتیان اخالق به متخلق دعا و ذکر و توجه در آدمی پس
 ،یابدیم ملکوت به اعالء قدسی نفس چنین با و شودمی تکوینی والیت و "کن" مقام صاحب و گرددمی

. دکنمی ظهور و بروز او از کرامت و معجزه و عادت خارق و آوردبه دست می کائنات ماده در تصرف بر اقتدار
 (104-102: همان)

 دعا استجابت مسأله در فلکی نفوس تأثیر
 دارای را علوی اجرام مالصدرا. باشدمی سماوی نفوس مالصدرا نظر از دعا استجابت عوامل از دیگر یکی

 عنایات و اتافاض تأثیر. کندمی معرفی زمینیان بر برکات و خیر افاضه منشاء را آنها و داندمی ناطقه نفوس
 احیهن از سپس ،است عالم قلب منزله به که گرددظاهر می اطلس فلک یعنی اعظم عرش در نخست الهی

 و تفاقاتا که است معتقد مالصدرا. گرددمی نازل خاکی کره بر افالک سایر واسطه به و افالک بقیه به آن
. اشندبمی ناسوت عالم حوادث در ثرؤم افالک عالم نفوس و بوده افالک و باال عالم با مرتبط زمین، حوادث

 یاری عا،د امر در و کنندمی ایفا را اریزگتأثیر نقش عالم اتفاقات و حوادث در فلکی نفوس مالصدرا نظر از
 للع در نفسانی جوهر»:گویدمی باره این در وی. باشندمی دعاکننده به الهی فیض واسطه و رساننده
 حرکت به و گرم کردن سرد و سرد کردن گرم واسطه به زمین در و است اثرپذیر که دارد وجود هاآسمان

 انبج از باال از شدنش یاری و دیگر عنصر به عنصری تبدیل و متحرک کردن ساکن و ساکن درآوردن
 نگذارد راث آنها در چیزی اینکه تا نیستند محض فعال عقل جواهر، این. است اثرگذار عقلی جواهر از پرتوی

 فاعلند وجهی هب آنهاست از تر پایین آنچه در بلکه نگذارند اثر چیزی در آنکه تا نیستند نیز محض منفعل و
 و گرفتاران دعاهای با که نیست بعید پس. باشندمی منفعل آنهاست مافوق آنچه از دیگر وجهی به و
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 رآوردهب را حاجاتشان و کرده اجابت الهی فرمان به را دعاهایشان و گشته اثرپذیر فریادخواهان فریادخواهی
 و متنعم برایشان انفعال و تغییر که است عقلی کلی امر عالم مالصدرا بیان به بنا  (.402: همان) «سازند
 رد که سماوی فرشتگان اما. باشدمی آنها مورد در صرفا( ندارد توجه سافل به عالی) قاعده و است محال
 .پذیرندمی تأثیر و تغییر شریف ناطقه نفس ویژه به زمینی موجودات برخی از اندسماوی نفوس مرتبه

 الهی قدر و قضا و دعا استجابت رابطه  -6 
 الاشک این. باشدمی قدر و قضا نظام و دعا استجابت رابطه دعا، امر در اساسی ابهامات و هاچالش از یکی

 ار نقشی چه دعا پس است، گردیده تعیین امور همه الهی قدر و قضا اساس بر اگر که است مطرح همواره
 اشکال طرح و مناقشه محل بیان در شده، مطرح اشکال این به اشراف با مالصدرا کند؟ ایفا تواندمی
 هک است اموری از اگر شود،می تصور دعا متعلق به رسیدن برای سوال و طلب و دعا با آنچه»: گویدمی
 و بطل به نیازی چه است، کرده مرتسم را آن ثبوت قدر لوح و گشته جاری وجودش به ازلی قضای قلم

 چه طلب و دعا فایده است، نکرده مرتسم را آن قدر لوح و نشده جاری آن بر قضا اگر و است؟ آن سوال
 (403: 1981 شیرازی،)  «باشد؟می

 از دعا تاستجاب مسأله با الهی قدر و قضا رابطه تبیین جهت به گذشته، مباحث طی حاضر نوشتار  در
 رارق بررسی مورد صدرامال نظر از را دعا استجابت و قدر و قضا حقیقت مجزا بحث دو ذیل مالصدرا، نظر

 و قدر و قضا میان رابطه تبیین و بررسی مقام در. باشدمی دو این میان رابطه داوری زمان اکنون و دادیم
 : گرددمی مطرح زیر نکات دعا استجابت مسأله

 بلکه گردد، ینف دیگری یکی پذیرش با تا نیستند الهی قدر و قضا مقابل در تنها نه آن استجابت و دعا
 قضای کمح به و است الهی قدر و قضا نظام مصادیق از یکی دعا استجابت مسأله. باشندمی یکدیگر یدؤم

 .پذیردمی صورت دعا استجابت تعالی حق
 ی،اله قدر و قضا نظام با دعا استجابت تعارض شبهه به اشاره ضمن کافی اصول شرح در صدرامال

 قضا هک است چیزی همان که جهت آن از کند،می برابری الهی قضای با دعا که کندمی اشاره نکته بدین
 از یزن جهت این از دعا پس. کردنمی دعا کند، دعا که بود نرفته آن بر قضا اگر یعنی کند،می حکم آن در

 هر که راچ نیست، ای غلبه و تسلط آن بر را قضا لذا گیرد،می سرچشمه قضا که گیردمی سرچشمه همانجا
 د،ش داده پیوند قضا به دعا چون پس. دعاست ترجمان او حالت و بنده زبان و باشندمی خداوند جانب از دو

 .(538-536 :1391 شیرازی،)  باشندمی هم برابر قضا و دعا

: گویدمی چنین الهی قدر و قضا نظام به دعا استجابت مسأله انتساب با رابطه در نیز اسفار در صدرامال
 از است، هگشت پذیر نقش آن بر پیشین لوح و رفته بدان الهی قضای قلم که است چیزی هم دعا و طلب»

 و جدول ذکرها، و دعاها بنابراین. مقدرند مقتضی مطلوب حصول شرایط و هاعلت از دو آن که حیث آن
 .(206بیتا:  :انهم) «قدرند نهرهای هایآبراهه از ای آبراهه و قضا دریاهای نهرهای از نهری

 دعا هکآنجایی از. باشدمی الهی قدر و قضا نظام مصادیق از یکی دعا قبل، مورد از غیر دیگری اعتبار به 
. شدنمی دانب موفق انسان نبود چنین اگر که است تعالی حق قضای مصادیق از یکی است، اختیاری فعلی
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 دونب که هاستانسان زندگی در امور از برخی تحقق اساسی عوامل از یکی دعا الهی، قدر و قضا حکم به
 آن علل با همسو و الهی قدر و قضا حکم به نیز آن استجابت و گرددنمی محقق امر علت، از جزء این
 . باشدمی

. باشدمی مشاهده قابل علت همسویی و وحدت دعا، استجابت مسأله و قدر و قضا میان رابطه در 
 آن محل هک گیردمی صورت "قدر"مرتبه یعنی اثبات و محو لوح در سرنوشت، در تغییر گردید بیان چنانچه
 شد بیان دیگر طرف از. گرددمی محقق آن اساس بر موجودات در عینی قدر که است فلکی ناطقه نفوس
 قدر محل و دعا استجابت عامل علی وحدت و عینیت. باشدمی دعا استجابت عوامل از یکی فلکی نفوس
 مچنانه بدانیم نیز مالئکه با منطبق را فلکی نفوس چهچنان و بود خواهد مالحظه قابل و مشهود کامال

 . باشدمی مشهود الهی قدر و قضا نظام با دعا استجابت مسأله در همسویی و وحدت این

 امری دعا استجابت و است سلوک نوعی و وجودی امری دعا مالصدرا نگرش در که بپذیریم اگر
 به یزن حقیقت این. داشت نخواهد دنبال به را انسان خارجی خواسته تحقق عین لزوما و است تشکیکی

 .   باشدمی الهی قدر و قضا نظام حکم

 : مباحث نتیجه
 بهه داند کمی( علمی) فقط را قضا مالصدرا. باشندمی تعالی حق علم مراتب از مالصدرا نزد قدر و قضا -1

 وادثح و هستی عالم تمام الهی قضای عالم در. است او ذات الزمه که تعالی حق علم مراتب از یکی عنوان
 علم زا عقلی و کلی ایمرتبه تنها قضا. باشدمی موجود آن اجمالی و بسیط نحو به و کلی وجه علی آن،
( علمی) بر عالوه که قدر مرتبه است و در مقابل تغییر قابل غیر که باشدمی موجودات به نسبت تعالی حق

 فصیلیت نحو علمی مرتبه این. باشدمی نیز( خارجی و عینی) بودن، تعالی حق علم مراتب از مرتبه و بودن
 نآ بر منطبق و مطابق عینی قدر کهشود شامل می  جزئیات تمام با را عالم حوادث مشخص و جزئی و

 .   است
 که قدر همرتب در تغییر اما. است تغییر از منزه است، هستی عالم به حق کلی علم از ای مرتبه که قضا -2
 .گرددمی محقق مقام این در نیز دعا استجابت. است ممکن شودمی نامیده( اثبات محو لوح)
 علولیم علی مانظ به بخشیدن حقیقت و امضا قضا. باشدمی علی نظام با همسو و هماهنگ قدر و قضا -3

 و هوجو تمام با علول و علت رابطه که گرددمی قطعی و حتمی زمانی الهی قضای. باشدمی هستی عالم
 قضای اساس بر قطعیتشان و الهی تقدیر اساس بر امور مشخصات و حدود لذا. باشد شده تکمیل آن شرایط

 .گرددمی تعیین الهی

 ختیارا و اراده نیروی وجود ناحیه از موجودات سایر با انسان الهی قدر و قضا اساسی هایتفاوت از یکی -4
 نهمی به. دارد انسان سرنوشت و افعال در کلیدی و مهم نقش اخیر، جز صورت به اراده و است انسان در

 .شود گرفته نظر در الهی قدر و قضا چهارچوب در اختیاری فعلی عنوان به دعا است الزم جهت

 عا،د استجابت مسأله در است ممکن اگرچه. است معلولی و علی نظام یدؤم نیز آن استجابت و دعا -5
 علل، زایاج از یکی عنوان به دعا اما باشد ناشناخته و پنهان طبیعی علوم و انسان دیده از استجابت عوامل
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 ست،ا الزم علت اجزای تمام تام حصول معلول تحقق در که همانطور. باشدمی معلولیت و علیت نظام داخل
 جزایا از یکی نیز دعا. باشدمی ضروری نیز علی نظام این اجزای از یکی عنوان به دعا مسأله در امر این
 ققتح عدم و کردن دعا صرف به داشت نظر در باید پس. است محال آن بدون معلول حصول که بوده علل
 ثرؤم ،علل سایر کنار در و همراه دعا کننده تعیین سهم و نقش و گرددنمی حاصل مقصود نیز اجزاء سایر
. ستا سنخیت مسأله است لحاظ قابل علیت نظام در دعا علی نقش در که دیگر نکته. شد خواهد واقع

 مورد که ای خواسته با دعا ارتباط دعا، استجابت جهت به تامه علت اجزاء  میان تام هماهنگی بر عالوه
 . گیرد قرار توجه مورد باید است نظر

 لزوما آن اساس بر که یابدمی وجودی بار و معنا نیز دعا استجابت دعا، مسأله از وجودی تحلیل در -6
 رتباطا تقویت دعا استجابت حاق در بلکه داشت نخواهد دنبال به را انسان طلب و خواسته عینی تحقق
 وجودی صعود و سلوک نوعی دعا دعا، به وجودی نگرش در لذا. گرددمی محقق خداوند با انسان ذاتی

 . داشت خواهد دنبال به استجابت مسیر در را انسان وجودی کمال و وجودی اشتداد که است انسان

 .باشندمی دعا استجابت عوامل از یافته تکامل انسان نفس و فلکی نفوس مالصدرا نظر از -7

 آن تجابتاس و دعا مسأله بلکه نیست تعارض الهی قدر و قضا نظام و دعا استجابت مسأله میان تنها نه -8
 وحدت نوعی قدر و قضا نظام و دعا استجابت مسأله در چنینهم. باشندمی الهی قدر و قضا نظام مصادیق از

 یفلک نفوس قدر محل و گیردمی صورت قدر در دعا استجابت طرفی از ؛ زیراگرددمی مشاهده نیز عامل
 .باشدمی دعا استجابت عوامل از فلکی نفس نیز طرف دیگر از و است
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