دوفصلنامه علمی-پژوی ی تأملات فلسفی
دان گاه زنجا
سال ی تم ،شماوه  ،21پاییز و زمستا 1331
صفحاو 111 -31

Biannual Journal Of
Philosophical Meditations
University of Zanjan
Vol.8, No.21, Fall & Winter 2018-2019

تأثیر مبانی هستی شناسی صدرا در تبیین مسأله دعا
مروه دولت آبادی

1

عین الله خادمی

2

محمد اسماعیل قاسمی طوسی

3

چکیده
دعا یکی از عالیترین مضااامین الهی اساات ه یمی ااه موود توشه ب اار بوده اساات و یر
انساا متناسااب با میزا دو ی ه از فقر ذاتی خویش داود ،به معناشااناساای دعا و مسااا ل
پیرامو آ میپردازد .دو بروسای مسأله دعا از نظر ملاصدوا ،نباید پیش فرضیای وشود
شاناسای و یساتی شناسی وی وا نادیده گرفت .بی شک نگاه صدوا به مسأله دعا ،گسسته
از مبادی یسااتی شااناساای او نیساات .اصااالت وشود ،ت ااکیک خاصاای وشود ،حر ت
شویری ،نظاااع علی معلولی یساااتی ،وابط بود وشود ممکناااو و امکااا ِ فقریِ آنهااا و
وحدو شخصی وشود ،مهمترین مبانیای یستند ه مسألۀ دعا وا دو حکمت متعالیه تحت
تأثیر قراو می دیند .دو این نوشاتاو تلا

شاده است با توشه به مبانی یستی شناسی صدوا

(دو دو نظاع ت اکیک خاصی و وحدو شخصی وشود) ،مسألۀ دعا بروسی و تحلیل شده
 تاریخ دریافت69/27/72 :؛ تاریخ پذیرش62/7/03 :
 .1دان جوی د تری فلسفه و لاع اسلامی دان گاه تربیت دبیر شهید وشایی( ،نویسنده مسئول)Mdolatabadi62@yahoo.com ،
 .2استاد دان گاه تربیت دبیر شهید وشاییekhademi@ymail.com ،
 . 3استادیاو دان گاه مازندوا m.ghasemitoosi@umz.ac.ir ،

32

دوفصلنامه علمی -پژوهشی تأملات فلسفی ،شماره  ، 12پاییز و زمستان 2179

اسات .بر این اساس ،ضمن تبیین مختصری از مفهوعیا و مبانی ای ا  ،وشش شده است
باا وا اوی این مبانی ،علاوه بر به تصاااویر

اااید اوتبا ،آ دو ،تحلیلی نو و من ب بر

اصول یستی شناختی صدوایی از مسألۀ دعا اوا ه شود.
واژگان کلیدی :ملاصدوا ،دعا ،یستی شناسی ،اصالت وشود ،ت کیک خاصی ،حر ت
شویری ،علیت ،امکا فقری ،وحدو شخصی وشود.

تأثیر مبانی هستیشناسی صدرا /...مروه دولتآبادی ،عینالله خادمی ،محمد اسماعیل قاسمی طوسی

33

مقدمه

اوتبا ،با خداوند یکی از نیازیای ف ری و تکوینی انسا یا است .دعا و نیایش ه متضمن
گفتگو با خداوند اساات ،تجلی و ظهوو فقر ذاتی انسااا می باشااد .بی شااک نوک تفکر
انسااا یا به مسااأله دعا متفاوو اساات .دو نگاه برخی دین داوا  ،دعا صاارفاً نوعی تکلیف
دینی به شاماو میآید و انجاع داد آ نیز از مناساک الهی است .برخی یم فراتر از یک
مساأله شرعی بدا نگریسته و به تبیین شایگاه فلسفی آ پرداختهاند .این مهم ه دو میا
فیلساوفا اسالامی از ابن ساینا آزاز شده است ،به دست فیلسوفانی مانند میرداماد و سپس
ملاصادوا ادامه یافت .دو بروسای مسأله دعا از نگاه ملاصدوا ،نباید پیش فرض یای وشود
شاناسای و یستی شناسی وی وا نادیده گرفت  .بی شک نگاه صدوا به مسأله دعا ،گسسته
از مبادی یساتی شناسی او نیست .براین اساس،دو مقاله حاضر وشش میشود با توشه به
فرضیای یاد شاده و مبانی یساتی شاناسای ملاصادوا ،تحلیلی متفاوو از مسأله دعا اوا ه
شاود .این پژویش با تکیه بر مبانی وشودی صادوا ،مساأله دعا وا از زاویه وشود شناختی
موود تفسیر قراو داده است و سعی شده است دو آ  ،پرسشیای زیر پاسخ داده شود:
دامیک ازاصول و مبانی یستی شناسی صدوا دو نگاه به مسأله دعا مؤثر بوده است؟
آیا میتوا بر اساس مبانی یاد شده ،تحلیلی نو از مسأله دعا اوا ه رد؟ برای وسید به
پاسخ پرسشیای بالا ،نخست به شکل مختصر ایم اصول و مبانی یاد شده و سپس ذیل
یما مبنا ،وشه اوتبا ،آ با مسأله دعا ،بروسی خواید شد.
 .2اصل واقعیت و اصالت وجود

بی تردید مهمترین مبنای یساتی شاناسی دوفلسفه صدوا ،پذیر

اصل واقعیت است و تا

زمانی ه این اصال به لحا یساتی شاناسای پذیرفته ن اود ،سخن گفتن از دیگر مباحث
وشهی نخواید داشات .اصل واقعیت ه مرز سفس ه و فلسفه است ،اصلی وشود شناختی
است ه انکاو آ تماع مباحث وا دگرگو می ند.
پس از اذعا به اصال واقعیت ،اسااسایترین مبنای یساتی شاناسی دو فلسفه صدوا ،اصل
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«اصااالت وشود» اساات( .شاایرازی ،1332 ،ص )3-13بحث وشود ،قلب فلساافه صاادوا به
حساب میآید و دو بی تر مباحث فلسفی او ،مبنا شمرده میشود .صدوا دو وشود شناسی،
آزاز اصاایلی وا معرفی می ند ه موشب عبوو انسااا از ظایر موشوداو به سااوی نه و
حقیقت آنها میشااود .او ه دو این مسااأله صاااحب ابتکاو اساات ،بروساای وشود او وا به
نظریهای ساو داده اسات ه سانن بنای فلسفه او محسوب میشود و آ نظریۀ اصالت
وشود اسات .دو اصا لاح فلسافه و یستی شناسی« ،اصیل» یعنی عینی و واقعی .این معنای
اصیل دو برابر اعتباوی است .آنچه اصیل شمرده میشود ،واقعی و من أ آثاو است و آنچه
اعتباوی اساات ،برای من ااأ آثاو بود  ،شااایسااتگی نداود .آنچه مساااو با واقعیت اساات،
وشود است و یر چه از واقعیت بهرهای برده باشد ،خود نحوهای از وشود است.
.2-2

تأثیر نگرش وجودی در مسأله دعا

آنچه دو فلسافه ملاصادوا واقعیت داود و من اأ آثاو اسات ،وشود است .بی شک حقیقت
دعا امری واقعی است و آثاوی بر آ مترتب است؛ لذا دعا امری وشودی است .با تحلیل
مسأله دعا ،حقیقت آ وا دو اضلاک سهگانۀ زیر میتوا یافت:
 -1داعی و فرد دعا ننده ه انسا است.
 -2مدعُوّ ه دو وأس آ ذاو ح تعالی است و دو فرایند دعا ،انسا با او اوتبا ،برقراو
می ند و خواستها

وا از او میطلبد.

 -3م لوب و خواسته.
با وویکرد سه ضلعی به مسألۀ دعا و اوشاک حقیقت آ به نحوهای از وشود ،شاید
تأثیراو بسزایی دو حقیقت وشودی دعا خواییم بود ه مهمترین آنها عباوتند از:
الف) داعی و انسا دعا ننده امری وشودی است .لذا ینگاع دعا ،حقیقت وشودی
انسا با ذاو ح تعالی مرتبط میشود و دو حقیقت ،دعا به مثابه نوعی سلوک وشودی،
موشب مال وشودی داعی میگردد .ملاصدوا دو وسالۀ قضا و قدو به حقیقت وشودی
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دعا به عنوا نوعی سلوک برای بندگا صالح تصریح رده است ( .ملاصدوا ،1333 ،ج،2
ص.)991
ب) مدعُ ّو نیز امری وشودی است دو سلسله مراتب طولی عوامل استجابت دعا ه دو
وأس آ حقیقت وشود و ذاو ح تعالی قراو داود.
ج) م لوب و خواستۀ انسا یم امری وشودی است و یویتی مؤثر و تأثیرگذاو بر
داعی و حتی بر مراتب اخسّ مدعُوّ (دو سلسله مراتب طولی به عنوا عاملی دو استجابت
دعا) داود .لذا می تواند امری مادی و متعل به مراتب اخسّ وشود باشد یا امری عقلانی و
متعل به مراتب عالی وشود .با این تفاوو ه م لوب مادی و دنیوی ،نسبت به م لوب
مجرد و عقلانی ،دوشۀ پایین تری از مال داود.
د) استجابت دعا و نحوۀ آ نیز امری وشودی است و احکاع وشود بر آ مترتب
است .بدین ترتیب استجابت دعا یرچند امری ضرووی است ،لزوماً به معنای تحق عین
م لوب و خواستۀ انسا نخواید بود؛ بلکه تحق آ نیز ت کیکی است و چو حقیقت
دعا به مثابه سلو ی وشودی دو مسیر تکامل انسا است ،گاه استجابت دعا به معنی اشتداد
وشودی انسا دو مسیر مال است.
یم چنین باید توشه داشت ه میا اضلاک سهگانۀ وشودی دعا ،اوتباطی متقابل برقراو
است .لذا اگر داعی دو مراتب عالی وشود قراو گیرد و نفس او اشتداد یابد ،مال او بر
نوک و یفیت وشودی م لوب ،اثر میگذاود .به عنوا مثال م لوب دعا نندهای ه دو
مراتب اخسّ وشودی قراو داود و از مرتبه حسّ فراتر نرفته است ،فراتر از محسوساو و
خواستهیای دنیوی نیست و م لوب دعا نندهای ه دو سیر اشتدادی و مالی نفس،
مداوج بالای وشودی وا سب رده است ،به یما میزا اوتقاء می یابد تا شایی ه شز
ذاو ح وا ه دو مرتبه اعلای وشود است ،نمی طلبد .این مهم دو بیاناو و ادعیهای ه
از معصوما وسیده است ،به وفوو م ایده میشود چنا

ه سخن امیر المؤمنین (ک) دو

واب ه با مراتب عبادو نندگا (عباد ،تجاو و احراو) مؤید این م لب است ( نهج البلازه،
قصاو الحکم.)231 ،

39

دوفصلنامه علمی -پژوهشی تأملات فلسفی ،شماره  ، 12پاییز و زمستان 2179

 .1تشکیک خاصی وجود

بعد از اعتقاد به اصااالت و واقعیت داشااتن وشود ،یکی از مباحث مهمی ه دو زمره مبانی
یسااتی شااناساای صاادوایی محسااوب میشااود؛ ت ااکیک خاصاای وشود اساات ه تأثیری
شاگر

بر دیدگاهیای فلسفی او نهاده است تا شایی ه میتوا ت کیک وشود وا یکی

از پایهیای اصالی حکمت متعالیه به شاماو آوود .مقصاود صادوا از ت کیکِ خاصی ،این
اساات ه وشود داوای مراتب اساات و اختلا

مراتب آ منو ،به مال و نقص موشود

می باشااد .به گونه ای ه یمین مال و نقصیا و شاادو و ضااعفیا موشب ثرو این
حقیقت واحد می شاود (ملاصادوا ،1331،ج ،3ص .)303ت اکیک وشود صدوا مبتنی بر
اصاالت وشود اسات و از این وو با آوای فیلساوفا پیش از او مانند شیخ اشرا  ،متفاوو
اسااات .از این شهت بر پایه اصاااالت وشود ،ت اااکیک نیز باید دو بساااتر وشود و حقای
وشودی تفساایر و تبیین گردد .ت ااکیک وشود دو این بسااتر بدین معناساات ه حقیقت
واحدۀ وشود ه (واحدی شااخصاای و سااریانی اساات) دو عین وحدو ،م ااتمل بر یمه
ثراو وشودی اسااات ،به گونه ای ه حقیقت وشود دو عین وحدو شاااخصااای ،ثیر
شااخصاای یم اساات ( ملاصاادوا ،1331 ،ج  ،9ص .)22به تعبیر دیگر ،ت ااکیک دو وشود
چیزی نیسااات شز وحادو حقیقات وشود دو عین ثرو آ و ثرو حقیقت وشود دو
عین وحاادو آ ( شوادی آملی ،1319 ،ج ،1ص .)993پس از آنجااا ااه زیر از وشود
چیزی نیسااات ،امتیاز وشودِ قوی از ضاااعیف نیز به خاطر چیزی زیر از وشود نیسااات .از
طر

دیگر وشود ،بساایط نیز اس ات و خصااوصاایاو یر مرتبۀ آ  ،عین آ اساات و مرتبه

وشودی یر موشودی عین وشود آ اسااات و به تعبیر دیگر (بود دو مرتبه) مقوع وشودِ
موشود دو مرتبه است ( ملاصدوا،1331 ،ج ،1ص.)91
برای وضوح بی ترِ تعریف ت کیک ،لازع است ملاک ،شرایط و امکا آ به طوو
اختصاو بیا شود .ملاک عمومی ت کیک این است ه امتیاز و اشتراک موشوداو به یک
حقیقت برگردد و آ حقیقت نیز تماع ذاو آنها وا شکل دید نه شزء ذاو آنها وا .دو
چنین مواودی ه چند شیء داویم ه یکی شدیدتر از دیگری است ،باید اشتراک این
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اموو متکثر ،دو یک نحو از حقیقت و تمایز آنها نیز دویما نحو از حقیقت باشد .لذا
ملاک تفاوو و ت کیک ،خاصیت ذاتی یستی است .بدین منظوو با توشه به تعریف
ت کیک ،برای تحق آ چهاو و ن لازع است:
 -1وحدو حقیقی وشود؛ صدوا معتقد است وشود دو خاوج ،وحدو حقیقی داود.
مراد ای ا از وحدو ،وحدو سریانی و دو تماع افراد وشود است .ای ا دو شواید دو
واب ه با این وحدو چنین میگوید " :إ شمول الوشود للأشیاء لیس

مول الکلی

للجز یاو ما أشرنا إلیه بل شموله من باب الإنبسا ،و السریا " ( ملاصدوا،1332 ،
ص.)139
 -2ثرو حقیقی؛ ثرو حقیقی دو مقابل ثرو اعتباوی است .ثرو اعتباوی از
ناحیه ماییت عاوض وشود میشود ( شوادی آملی ،1319 ،ص.)393
 -3سریا وحدو دو ثرو؛ چنا

ه بیا شد ،مقصود از این وحدو ،وحدو

سریانی است ه با ثرو یماینن است .معنای سریا شز با وشود ثرو نمیسازد .پس
باید ثرتی باشد تا وحدو دو آ ساوی شود (سبزواوی ،1913 ،ج ،2ص.)113
 -9وشوک ثرو به وحدو ،مقصود از ثرو یما

ثرو حقیقی است ه وشه

اشتراک و وحدتی بین آنها وشود داود و اوتبا ،بین آنها از طری یمین وشه اشتراک
است.
 .2-1تأثیر نگرش تشکیک خاصی وجود در مسأله دعا

چنا

ه پی اتر آمد ،حقیقت دعا با تمامی اضلاک و نیز استجابت آ  ،امری وشودی است

و آثاو وشود بر آ مترتب میشاود .یکی از توابع پذیر

وشودی بود دعا و اضلاعش،

ت ااکیکی بود آ اساات .از مهمترین تأثیراو اعتقاد به ت ااکیکی بود وشود ،پذیر
مراتب ت اکیک دو مساأله دعا و اساتجابت آ اسات .دعا با تمامی اضلاعش و استجابت
آ  ،حقیقتی اسات داوای مراتب مال و ضاعف و به اقتضای یر یک از این مراتب ،آثاو
خاص آ مرتبه بر دعا حمل میشاود .بدین ترتیب ت کیکِ خاصیِ وشود ،از شهاو زیر
با حقای سهگانۀ دعا مرتبط است:
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الف) از شهت فرد داعی ه برحسب وشود انسا دعا ننده ،داوای مراتب مال و
ضعف است و به اقتضای یر مرتبه ،آثاو خاصی بر آ حمل میشود .لذا حقیقت وشودی
دعا برای یر س ،بر اساس آ

ه از لحا اشتداد وشودی و سلوک معنوی ،دو چه

شایگاه معرفتی و عملیای قراو داود ،آثاو خاص خود وا به دنبال خواید داشت .به یمین
دلیل ،بر دعای انسا عاو

آثاوی مترتب است ه با آثاو مترتب بر دعای انسا عامی

متفاوو است و این تفاوو ناشی از مالاو وشودی فرد داعی است.
ب) از شهت مدعُوّ ه دو وأس آ حقیقت وشود دو نهایت مال و شدو وشودی
است .لذا مدعُوِّ داعی نیز امری ُم َکَّک است .مَدعُوِّ حقیقی ،ذاو امل و م ل ح تعالی
است ه دو نهایت مراتب وشودی قراو داود و نفوس امل انسانی و فلکی نیز به عنوا
عوامل استجابت دعا دو این سلسله ،دو طول آ قراو میگیرد.
ج) از شهت م لوب موود مسألت ،بر اساسِ این ه ُمتَعَلَّ آ چه امری و چه مرتبهای
از مراتب وشود است ،داوای مال و ضعف خواید بود .به عنوا مثال وقتی امر موود
مسألت مادی و دنیوی است ،نسبت به م لوب مجرد و عقلانی از دوشه پایینتری از مال
برخوداو است.
د) از شهت استجابت دعا؛ لذا چنا

ه حقیقت دعا وشودی و ت کیکی است،

استجابت آ نیز امری ت کیکی است ه گایی با تحق امر موود مسألت ،یما گونه ه
طلب شده است ،یمراه است و گاه چنین نیست و ظهوو و بروز دیگری خواید داشت.
صدوا دو تفسیر قرآنی خود به معنای عامی از اوتبا ،انسا با خداوند (ذ ر) اشاوه می ند
و دعا وا از مصادی آ بر می شماود (ملاصدوا 1333 ،الف ،ج ،9ص )1090او ذ ر وا
امری ت کیکی معرفی می ند ه داوای مراتب است .برخی از مراتب آ به منزله ق وو
و برخی مراتب آ به منزله لبوب و باطنِ حقیقتِ ذ رِ ح تعالی است .صدوا شش مرتبه
وا برای ذ ر ناع می برد ه با توشه به اطلا عمومیت آ  ،تمامی این مراتب بر دعا نیز قابل
ت بی است و تمامی این مراتب بر اساس مراتب وشود نیز قابل تبیین است و دو واقع نوعی
سلوک و صعود وشودی انسا به مراتب عالی وشود ماست ه مال و سعادو انسا وا

تأثیر مبانی هستیشناسی صدرا /...مروه دولتآبادی ،عینالله خادمی ،محمد اسماعیل قاسمی طوسی

33

فرایم میآوود .مرتبۀ اول ذ ر شواوح و او ا است ه با لسا محق میشود؛ مرتبۀ دوع
ذ ر با او ا و ظهوو دو طاعاو و عباداو است؛ مرتبۀ سوع ذ ر نفس است .دو این مرتبه
نفس انسا برای وستگاوی ،تسلیم اوامر و نوایی او است؛ مرتبه چهاوع ذ ر قلب است.
دو این مرتبه به دلیل ت به به ح تعالی ،اخلا

ریمه برای انسا حاصل میشود؛ مرتبه

پنجم ذ ر ووح است .دو این مرتبه به دلیل وصول به معرفت و حکمت ،محبت برای انسا
حاصل میشود؛ دو مرحله ش م و نهایی ه ذ ر نهایی است و وصول حقیقی محق می-
شود ،انسا به دلیل دوک معبود ،وشود خویش وا بذل می ند تا به مقاع شهود و بقاء نا ل
گردد (ملاصدوا ،1333 ،ج  ،3ص.)393-393
 .1حرکت جوهری

دو فلسافه یساتی شاناسی حکمت متعالیه ،یستی دگرگو شونده است و لحظه ای از این
دگرگونی نمیایساتد .این بحث ه یکی از پایهیای بنیادین یستی شناسی ملاصدوا است،
دو قالب نظریه (حر ت شویری) م رح میشااود .حر تی ه از ذاو اشاایا و شویر آنها
بر میخیزد و بر اساااس آ یسااتی یمواوه دو حال شااد اساات و شویر عالم یمواوه دو
حال دگرگونی اساات (ملاصاادوا ،1331 ،ج ،1ص .)231ملاصاادوا حر ت و ناآوامی این
شها وا از نوک استکمال می داند و از آ به " لبس بعد از لبس" تعبیر می ند ( ملاصدوا،
 ،1393ص .)19این حر ت ه دو ذاو موشوداو اسااات ،آنا وا به مراتب بالای وشود
سو میدید.
 .2-1تأثیر اعتقاد به حرکت جوهری در مسألۀ دعا

پذیر

حر ت شویری دو عالم از دو شهت با مسأله دعا مرتبط است:
 -1از شهت انسا داعی؛ بر اساس حر ت شویری ،شویر وشود انسا نیز از تغییر

و حر ت به سمت مال مستثنی نیست و حر ت انسا از پایینترین مراحل یعنی ن فه و
علقه به سمت بالاترین حد یعنی ووح و عقل صووو میگیرد .دو این سیر تکاملی ،اگر به
مسألۀ دعا نگاه وشودی شود و حقیقت دعا نوعی سیر و سلوک وشودی محسوب گردد،
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فرد داعی دو پرتو این اوتبا ،،موشباو حر ت وشودیِ استکمالی خویش وا دو شریا
حر ت عالم میسر میسازد تا به مداوج عالی انسانی برسد .لذا از نظر ملاصدوا دعا یکی از
عوامل اساسی برای وشد و حر ت اشتدادی انسا محسوب میشود .چگونگی تأثیر دعا
بر حر ت اشتدادی انسا از طری وشد قوای نفس انسا (عقل نظری و عملی) است؛ زیرا
ابزاو نفس انسانی دو مسیر وشد و تکامل وشودی ،عقل نظری و عملی است .نفس با
استخداع این ابزاو ،مسیر وشد و تکامل خود وا سپری می ند .نفس انسانی قادو است به
واس ۀ دعا و مال ادوا یِ حاصل از آ  ،از مراتب وشودی عقلِ بالفعل و بالملکه عبوو
ند و به مرتبه ادوا ی عقل مستفاد نا ل شود .یم چنین تمامی مراتب ت کیکی دعا با
مراتب تکاملی عقل عملی من ب است .لذا وقتی انسا داعی اعضا و شواوحش وا به دعا
ی خود چنین می ند .بر این اساس ،دعا با تکامل قوای عالمه
ل عمل ِ
وامیداود ،به حکم عق ِ
و عاملۀ انسانی ،موشب حر ت اشتدادی انسا میشود .بدین ترتیب ،میا مسأله دعا و
مال نفس انسا (از طری پیوند ناگسستنی میا دعا و مال عقل نظری و عملی) پیوندی
عمی برقراو میشود .لازع به ذ ر است یما گونه ه مسألۀ دعا بر وشد عقل نظری و
عملی مؤثر است ،به یمین منوال میزا وشد و مال قوۀ عالمه و عاملۀ انسا نیز بر یفیت
و دوشه وشودی دعا مؤثر است  .و به یمین صووو وشد عقل نظری بر مال عقل عملی
نقش آفرین است و این واب های دوسویه است .لذا انسانی ه قوه علامه او به مراتب عالی
بالفعل و مستفاد تکامل یافته است ،علاوه بر آ

ه دو مقاع معرفتی از لحا سلوک نظری

یندسی سه ضلعی دعای او ( داعی ،مدعو ،طلب) دو مراتب عالی وشودی است ،نسبت به
مبادوو بد برای دعا رد نیز بسته به مراتب ،ایتماع میووزد .از آ طر

نیز استخداعِ

یر چه بی تر قوه علامه و بد دو مبادوو به دعا رد می تواند دو مال قوه ناظره دو این
امر مؤثر واقع شود.
 -2از شهت عامل استجابت دعا؛ صدوا معتقد است دو سیر وشودی و تکاملی ،نفس
انسا قادو است به عنوا یکی از عوامل استجابت دعا دو عالم یستی مؤثر گردد .شرح و
نحوۀ این تأثیرگذاوی دو مبحث بعد بیا خواید شد .دو نگر

صدوایی به مسألۀ دعا ،
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امل است ه به دلیل خلیفه بود دو
امل به دلیل مظهریت ح تعالی،

خلیفۀ خداوند بر ووی زمین و واس ه فیض و تدبیر او است .از دیگر شهت نفس انسا
امل ه به مقاع وضا و تسلیم ح تعالی وسیده است ،اوادها

دو وشود ح مستهلک

شده است .پس او ه باقی بالله و فانی فی الله است ،حاشتی شز حاشت ح نخواید
داشت.
 .4نظام علی معلولی جاری در هستی

بحث از علیت و نظاع علی معلولی یساتییکی از مبنایی ترین مباحث یسااتی شااناسی است
ه میراث متفکرا و فیلساوفا پیش از صادوا می باشد .آنچه ابتکاو و نوآووی صدوایی
دو این مسأله می باشد تحلیل نوی ای ا از حقیقت علت و معلول و نحوه واب ه این دومی
بااشاااد اه دو مباحث امکا فقری و وشود وابط بود ممکناو موود بحث قراو خواید
گرفت .به شهت تأثیر به سااازای این بحث دوتحلیل مساااأله دعا ،به اختصااااو آ وا موود
بروسی قراو میدییم.
دو حکمت صدوایی شها یستی بر اساس شبکه ای از علل و معالیل شریا داود و
دو فرایندی معقول ییچ موشودی بدو علت نیست ( .ملاصدوا ،1331 ،ج ،1ص)293
علیت یک واب ه ویژه و بسیاو شدید میا دو چیز است ه یکی از آ دو از نظر صدوو یا
بقاء نیازمند دیگری است .محتاج و نیازمند به علت وا معلول -و محتاج الیه وا علت می
نامند ( .طباطبایی ،1312 ،ص )199بر اساس اصل علیت شها مجموعه ای یرج و مرج
نمی باشد بلکه دستگایی منظم و مرتب است ه یر شزء آ شایگاه ویژه ای داود و ییچ
شز ی ممکن نیست دو شای دیگر قراو گیرد ( .مصباح یزدی ،1313،ص )91لذاست ه
می توا گفت بر اساس نظاع علیت نظاع عالم یک نظاع ذاتی است نه قراودادی .چنین
نیست ه خداوند مجموعه ای از اشیاء و حوادث وا بیافریند دو حالی ه ییچ واب ه ذاتی
و واقعی بین آنها نباشد .دو نظاع عالم میا موشوداو واب ه سبب و مسببی برقراو است .یر
معلولی علت خاص و یر علتی معلول مخصوص داود .یر موشود و یر شیء دو ن اع علی
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معلولی شای م خص و مقاع معلومی داود (.م هری ،1311 ،ص )321دو قانو علیت
سنخیت نیز معتبر است.
 .2-4تأثیر اعتقاد به نظام علی معلولی در تحلیل مسأله دعا

اعتقاد به نظاع علی معلولی شها از چند شهت دو تبیین مسااأله دعا از نظر ملاصاادوا حا ز
ایمیت است:
 -1از شهت خود حقیقت وشودی دعا ه یکی از علل نظاع علی معلولی دو نظاع
علیت می باشد.
بر اساس نظاع علی معلولی برای تحق معلول لازع است علت تامه محق گردد .آنچه
لازع است دو این مسأله موود توشه قراو گیرد این است ه گاه حقیقت وشودی دعا یکی
از اشزای علت تامه میباشد ه بدو آ معلول محق نمی گردد .این مهم ن ا دینده
تأثیر دع ا و سهم تعیین ننده آ دو سرنوشت انسا است .لذا خداوند حقیقت وشودی
دعا وا سبب و علت وقوک برخی از اموو قراو داده است یمانگونه ه سبب بیماوی وا
خوود دوا قراو داده است ( .طباطبایی ،سید ابوالحسن ،بیتا ،ص )11لذا به یمین شهت
است ه خداوند بدا امر نموده است.
 -2به شهت فرد داعی مختاو ه آ یم یکی از علل و عوامل این سلسه می باشد.
دو حکمت صدوایی ،اختیاو انسا یکی از علل موثر دو سلسه علل و معالیل می باشد.
لذا دعای برخاسته از اختیاو انسا یکی از اشزای علت تامه برای تحق برخی از اموو می
باشد ه این مهم بیانگریماینگی این دستوو دینی با نظاع علی و معلولی می باشد .انسا
دو دعا رد اسباب اختیاوی زیادی وا به او می برد یمچو قلب ،زبا و  ...یمه این
عوامل به نوعی سبب می باشند(.طباطبایی ،1911 ،ج،1ص)121-111
 -3از شهت استجابت دعا و عوامل آ
خاوج آ .

ه دو چهاوچوب این نظاع علی می باشد نه
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استجابت دعا نیز دو واستای نظاع علی معلولی تحق می پذیرد .لذا پذیر

دعای

انسا نه استثنایی برای قانو علیت است نه بر یم زننده آ بلکه استجابت آ نیز بر اساس
یمین نظاع صووو می گیرد.
 .1-4عوامل استجابت دعا

ملاصدوا دو آثاو خویش از عوامل و اسباب استجابت دعای انسا

ه برای او مجهول

می باشد سخن می گوید و به تبیین آنها می پردازد؛
 .2-1-4تأثیر نفوس انسانی در مسأله استجابت

از شمله عوامل مؤثر دو اسااتجابت دعا از منظر ملاصاادوا ،قدوو تأثیرگذاو نفوس انسااانی
دو ذاو خویش و بیرو از آ می باشااد .ای ااا نفس ناطقه انسااا وا با داشااتن شاارای ی
خاص تأثیرگذاو دو عالم دانسااته اساات .نفس انسااا و قوای آ از نظر ملاصاادوا داوای
شاادو و ضااعف و مراتب مالی می باشااد ه دو صااووو تحق مراتب عالیه می تواند
من ااء آثاو وشودی دو عالم از شمله اساتجابت دعاوی و برآووده ساختن حاشاو گردد.
باه یمین شهات دو اداماه بحاث به اشمال تکامل نفس انساااانی وا به عنوا علت و عامل
استجابت دعا موود بروسی قراو دییم.
مال نفس انسانی از نظر ملاصدوا:
مال نفس انسا از نظر ملاصدوا اشتدادی است و یر اندازه نفس و قوای آ از لحا
وشودی قوی تر و شدیدتر گردد از مرتبه تکاملی والاتری بهره مند خواید بود ( .ملاصدوا،
 ،1331ج ،3ص)121
دو حکمت متعالیه شدو وشودی نفس انسا از دو شهت قابل بروسی می باشد؛ اول
از شهت خود دوشه وشودی نفس و دوع از حیث دوشه ادوا ی نفس ،چرا ه یرچه نفس
و قوای آ از وشود شدیدتری برخووداو باشد به یما میزا قادو به دوک مدو او
نابتری خواید بود و مرتبه ادوا ی بالاتری و دو نهایت مرتبه وشودی والاتر خواید داشت.
دو نظر ملاصدوا علم امری وشودی و ذی مراتب است ه واب ه ای دو سویه با دوشاو
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وشودی عالم و مدوک داود .از این وو ملاصدوا مراتب مدو او نفس وا بر مبنای مراتب
یستی و من ب با آ شرح داده است .وی یستی ممکناو وا داوای سه مرتبه یا سه عالم
وشودی ه دو طول یکدیگر می باشند ،می داند .پایین ترین مرتبه وشودی عالم طبیعت
و عالی ترین عالم (ممکناو) عالم مجرداو یا عقول است .بین این دو عالم نیز عالم مثال
یا عالم نفس واس ه است .نفس انسا قادو به ادواک صووو یای موشود دو یر یک از
عوالم فو می باشد و به میزا مرتبه آ عالم ،از مرتبه ادوا ی برخووداو است .بنابراین
نفس انسا از شهت مدو او خود نیز داوای سه مرتبه حسی ،خیالی و عقلیاست( .
ملاصدوا ،1331 ،ج  ،3ص  )139ملاصدوا نفس وا دو اولین مرتبه ،انسا طبیعی ،دو دومین
مرتبه انسا نفسانی و دو مرتبه سوع انسا عقلانی می نامد .لازع به ذ ر است ه یر یک از
این عوالم خود نیز داوای مراتب ت کیکی می باشند ( .ملاصدوا ،1331 ،ج  ،3ص )31
از این وو نفوس انسانی از نظر ملاصدوا از سنخ ملکوو بوده و داوای مقاع وحدو
شمعیه است .به نحوی ه تماع مراتب وشود دو آ شمع گردیده است .پس دو مرتبه ذاو
یم عاقل یم متخیل یم حساس و یم محرک است .برای یر یک از این مراتب وشودی
مالی مفروض است .به عنوا مثال مال تعقل دو انسا  ،اتصال به ملاء اعلی و م ایده
ملا که مقربین ،مال قوه مصووه وساند به مرتبه م ایده اشباح و صوو مثالیه و دویافت
اموو عینی و اخباو شزیی و اطلاک بر حوادث گذشته و آینده است و مال قوه حاسه شدو
تأثیر دو مواد شسمانی است .به اعتقاد ملاصدوا متر انسانی است ه دو او لیه قوای سه
گانه شمع گردیده باشد و اگر انسانی بدین مقاع شامعیت نایل گردد به مقاع خلیفه اللهی
خواید وسید .چنین شخصی وسول و مبعوث از ناحیه خداوند است و به خاطر این
خصایص سه گانه قادو به انجاع اموو خاو العاده می باشد .به عنوا مثال لیه دعایا و
ندایای صاحب این مقاع با یک اواده قوی موود اشابت قراو می گیرد .صدا و ندای او دو
ملک و ملکوو شنیده می شود و به یمین خاطر می تواند مریضا وا شفا و ت نگا وا
سیراب ند .لذا وقتی نفس انسا دو لیه مقاماو قوی گ ت به نفوس فلکی شبایت
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مییابد و می تواند یمانند آنا دو ییولای عناصر تأثیرگذاو باشد ( .ملاصدوا ،1339 ،ج،2
ص)199
بر این اساس دو وویکرد صدوایی انسا

امل ه مصدا اتم خلیفه الله است به علت

م ابهت به نفوس فلکی و شمع مالاو قوای سه گانه ،یکی از عوامل اصلی استجابت دعا
می باشد .فیلسو

صدوایی علامه طباطبایی نیز بر تأثیر نفوس ناطقه تا ید ووزیده و بر این

عقیده است ه نفوس مومنین و اولیا و انبیا به ینگاع دعا و دوخواست شدی از خداوند
آمادگی این وا مییابند تا با عوالم بالاتر مرتبط و متحد شده و دو اثر این اوتبا ،دو پدیده
یای مادی م اب آنچه ه می طلبند و دعا می نند تأثیر بگذاوند و دخل و تصرفاتی انجاع
دیند ( .طباطبایی ،بیتا ،aج  ،9ص )91-21لذا ای ا وشود داعی وا متحد با عالم مثال
دانسته و دو اثر این اتحاد به خاطر پیراستگی موشوداو مثالی از قیود زما و مکا  ،قدوو
تصر

دو محسوساو وا پیدا می ند و دو صووو آمادگی می تواند تا مجرداو تاع بالا

وود و قدوو و احاطه بی تری برای تصر

دو عالم پیدا ند ( .طباطبایی ،بیتا ، bص)99

به نظر می وسد نق ه افترا علامه طباطبایی از صدوا این است ه ملاصدوا این مقاع وا دو
انبیای الهی ه مصدا تاع مقاع خلیفه اللهی یستند منحصر رده است و علامه طباطبایی
دایره شمول آ وا گسترده تر دانسته است .اگرچه به نظر می وسد تماع انسا یا بالقوه
مصدا این مقاع بوده ولی دو مقاع تحق و فعلیت تنها نفوس امله اولیای الهی مصدا
اتم آ می باشند .یم چنین لازع به ذ ر است تبیین علامه طباطبایی از بیا صدوا ناظر به
شها عین می باشد یعنی وشود داعی حقیقتا متحد با عالم مثال می گردد و چو موشوداو
مثالی از قیود زمانی و مکانی پیراسته یستند ،قدوو تصر دو محسوساو وا پیدا می نند
و دو صووو آمادگی تا مقاع مجرداو تاع بالا میروند و قدوو بی تری برای تصر

دو

عالم پیدا می نند .حر ت شویری نفس آ وا برای اتحاد با عالم مثال و عوالم بالاتر
آماده می نماید و به یما میزا

ه نفس از قدوو بی تری برخووداو می گردد ،آثاو و

قدوو بی تری از آ دو عالم ماده م ایده می گردد ( .طباطبایی ،بیتا ، aج ،1ص )110بر
این اساس انسا یایی ه از علای طبیعی و تعلقاو عالم ییولی دوو شوند و به وسیله وفع
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علای مادی و نفوذ دو انواو ملکوو و بقاء به او و تجرد و تحق به وشود حقانی و ا تساب
و شمعی احاطی مقید به قیود اشساع مادیه نیستند ،چرا ه به حکم احاطه به عوالم وشودی،
محکوع به حکم زما و مکا نخوایند بود .لذا نفوس امله دو عین تعل به بد قدوو
داوند دو یر مکا و زمانی به صووو خود یا به صووو یای متعدد و متنوک ظایر شوند و
یا مسافاو بعیده وا دو زما

م طی نمایند ( .آشتیانی ،1319 ،ص)393

 .1-1-4تأثیر نفوس فلکی در مسأله استجابت دعا

یکی دیگر از عوامل اسااتجابت دعا از نظر ملاصاادوا نفوس سااماوی می باشااد .ملاصاادوا
اشراع علوی وا داوای نفوس ناطقه دانساته و آنها وا من ااء افاضه خیر و بر او بر زمینیا
معرفی می ند .تأثیر افاضااااو و عنایاو الهی نخسااات دو عر

اعظم یعنی فلک اطلس

ه به منزله قلب عالم اسات ظایر می گردد و سپس از ناحیه آ به بقیه افلاک و به واس ه
سااایر افلاک بر ره خا ی نازل می گردد .ملاصاادوا معتقد اساات ه اتفاقاو و حوادث
زمین ،مرتبط با عالم بالا و افلاک بوده و نفوس عالم افلاک موثر دو حوادث عالم ناسوو
می باشند.
باه اعتقااد صااادوا آثاوی ه از عالم ملکوو بر عالم طبیعت نازل می شاااود به دو عامل
بسااتگی داوند -1 :قوای فعال فلکی طبیعی و اوادی  -2قوای انفعالیه طبیعی و اواده زمینی.
از نظر ملاصادوا تأثیر اشراع سماوی دو اموو شزیی و خیالی با ادواک علل قبلی انجاع می
پاذیرد و آنچاه بر این شزییااو و ادواک آنهاا مربو ،شاااود ،مبادی و اوضااااک شزیی و
حر او شااخصاای اساات ه یما علت وشود شزییاو و تحق یافتن موشوداو امکانی
اساات .ملاصاادوا علت وشود یمه حوادث ،خواه فلکییا اوضاای وا به امر طبیعییا نفسااانی
منتهی می داناد .از نظر ای اااا اواده یای پدید آمده و موشوداو طبیعی علل و اسااابابی
داوند ه یرگاه بین ا یماینگی برقراو شد یستییافتن آنها حقیقت مییابد .ملاصدوا وشود
این اواده یاا وا باه علل و انگیزه یای خاوج از وشود اواده ننده مربو ،می داند و معتقد
اساات ه این انگیزه یا دو مرحله نخساات به اموو سااماوی اسااتناد داشااته و از آنها بر می
خیزد و ساپس علل زمینی نقش خود وا ایفا می ند ( .ملاصدوا ،1331 ،ج  ،9ص )210با
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توشه به آنچه گفته شد می توا گفت از نظر ملاصدوا نفوس فلکی دو حوادث و اتفاقاو
عالم نقش تأثیرگذاوی وا ایفا می نند و دو امر دعا ،یاوی وساااننده و واساا ه فیض الهی
به دعا ننده می باشند.
 .5امکان فقری و رابطی بودن وجود ممکنات

امکا فقری و واب ی بود وشود ممکناو نیز از شمله مبانی مهم یستی شناسی صدوا دو
تفساایر نظاع یسااتی می باشااند ه دو تفساایر ملاک نیازمندی معلول به علت حقیقی نقش
عظیمی وا ایفا رده اند .مساأله پر ایمیت امکا فقری ه شامل شمیع ممکناو می شود،
از ابن ساااینا آزاز گردید اما ای اااا به اختصااااو از این مساااأله عبوو رد و به لوازع آ
نپرداخات .بناابر اعتقااد ابن ساااینا ،فقر و زنا عین ذاو و تماع یویت وشود فقیر و زنی وا
شاااکال می دیاد .معلول فقیر دو وشود خود به علت نیازمند اسااات( .ابن ساااینا،1313 ،
ص) 399-399ملاصادوا دو اسافاو با اشاوه به این اظهاواو ابن سینا تصریح می ند آنچه
از این سااخنا بر می آید این اساات ه شمیع موشوداو امکانیه و انیاو اوتباطیه تعلیقیه،
اعتباواو و شائو وشود ح اند و اشاعه و اظلال نوو قیومی ه به حسب یویت ،استقلالی
برای اااا نیسااات و نمی توا آنهاا وا باه عنوا ذواتی مساااتقل لحا نمود(،ملاصااادوا،
،1331ج ،1ص)91-99چرا ه فقر و نیاز عین حقیقت آنهاسااات .پس حقیقتی شز تعل به
امر واحد نداوند و یمگی شاائو و حیثیاو و اطواو و تجلیاو او یسااتند ( .شوادی آملی،
 ،1311ص )131-139لازع به ذ ر است ه ملاصدوا دو طرح این مسأله بسیاو متأثر از ابن
عربی می باشااد .ابن عربی یسااتی وا به دو قساام تقساایم می ند؛ دو یک طر
یساااتی و بود و زنا و دو طر

سااراساار

دیگر وبط و افتقاو به آ اسااات .به اعتقاد ابن عربی تماع

مخلوقااو عین وبط و افتقااو باه زنی واشاب واشب یساااتند ( .طباطبایی ،1921 ،ج ،11
ص)39دو این وویکرد تقاابال فقر ممکناو با زنی واشب از نوک سااالب و ایجاد اسااات.
یسااتی ممکن واقعیتی فقیرانه اساات به گونه ای ه یر چه زنای واشب برآ افاضااه می
شااود بر دامنه فقر و وابسااتگی او افزوده می گردد چندا
بهره ووی از زنا وا ه از اوصاا

ه فقیر دو ییچ حالی شااانیت

مختص به واشب است پیدا نمی ند .پس ییچ موشود
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امکانی از لحا شخص ،صنف ،نوک ،قابل وشود واشب و زنی محض نمی باشد و تحق
طر

مقابل برای وشود امکانی محال اسااات ( .شوادی آملی ،1311 ،ص )131-139لذا

چو تقابل فقر و زنی از نوک ساالب و ایجاب اساات ،فقدا و وشدا اسااتممکن نیساات
موضااوعی از یر دو خالی باشااد .لازمه ی انحصاااو فقر دو انسااا و زنی دو خداانحصاااو
دیگری اسات .پس انسا یا فقط منحصر دو فقر و خدا منحصر دو زنای محض یستند( .
طباطبایی ،1921 ،ج  ،11ص)39
به دنبال طرح نظریه امکا فقری ،نظریه وشود وابط نیز به عنوا یکی از دستاوودیای
ژو

حکمت متعالیه تحول چ مگیر و عمیقی وا دو مباحث فلسفی به دنبال داشته است.

ملاصدوا بر اساس تحلیلی ه بر مبنای اصالت وشود از علیت اوا ه می ند به این نتیجه
دست می یابد ه معلول مرتبط با علت نیست بلکه عین وبط و تعل به آ است به شکلی
ه ییچگونه یویت استقلالی برای آ متصوو نیست و بدو علت خویش حتی تعقل نمی
شود .بر این پایه معلول یما ایجاد علت است و مصدا این ایجاد چیزی شز وبط نیست.
دو نتیجه تماع موشوداو دو قیاس با ذاو ح عین وابستگی اند و ذاو واشب عین استقلال
و زناست ( .ملاصدوا ،1331 ،ج  ،1ص )13لذا یمان وو ه قضایای ذینی دو یما ظر
به سه دسته از مفاییم (موضوک ،محمول و نسبت میا آ دو) تحلیل می شوند و طر
نسبت عین محمول یا موضوک یا خاوج از آ دو نیست .وشودی فی نفسه لغیره می باشد
ه عین وابستگی و قیاع به طرفین است .به یمین قیاس دو عالم خاوج نیز وشوداو مستقل
یا داوای معنای مستقل و اسمی یستند و یا داوای معنی حرفی و به تنهایی مفهومی نداوند
و عین وابستگی به علت خویش می باشند .تقسیم وشود به دو قسم وابط و مستقل دو فلسفه
صدوایی با آنچه دو فلسفه یای پیش آمده است متفاوو می باشد .صدوا نظر خویش وا
دو باب حقیقت معلول چنین بیا

رده است ه معلول شز وبط محض و صر

تعل به

علت نیست .معلول عین وبط است نه اینکه مرتبط به علت باشد .ای ا از این حقیقت به
وشود وابط یاد می ند .طب این دیدگاه وشود وابط قسمی از وشوداو است ه داوای
شنبه ف ی نفسه است و دو تحلیل ذینی می توا مفهوع مستقلی برای آ دو نظر گرفت.
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یرچند دو خاوج عین وبط و تعل به علت است .علامه طباطبایی دواین واب ه می گوید ه
می توا به وشود وابط نظر استقلالی رد و مفهوع مایوی از آ منتزک نمود اگرچه این
مفهوع نیز مستقل نیست چرا ه استقلال و عدع استقلال یک مفهوع تابع نوک آ وشود
است ( .طباطبایی ،1921 ،ج  ،11ص)91
با توشه به طرح نظریه وشود وابط دو یستی شناختی صدوا ،اولا؛ معلول وشودی
مستقل و فی نفسه دو قبال علت نداود و عین وابستگی و فقر است .ثانیا؛ دو باب علیت
حقیقی ،فرض اضافه و نسبت میا علت و معلول خ ای محض است و این ثرو و ساختن
امر سوع به عنوا اضافه و نسبت فقط ساخته و پرداخته ذین است .لذا دو باب علیت یک
چیز بی تر نیست و آ علت است و حقیقت وشود معلول عین ایجاد و اضافه به علت است.
 .2-5تأثیر اعتقاد به امکان فقری و رابطی بودن وجود ممکنات در مسأله دعا

بر اسااس نگر

امکا فقری ،انسا موشودی فقیر نیست بلکه موشودی است عین فقر و

احتیاج و نیاز به علت حقیقی خویش ه این مهم دو حا وشود او نهادینه شاااده اسااات
خواه به این حقیقت آگاه باشاد یا نباشاد .ملاصدوا با اوا ه نظریه فقر وشودی توانست یر
گونه اساااتقلالی وا از ممکناو سااالب ند .دو این وویکرد ،دعا فاوز ازاینکه علتی برای
تحق برخی از اموو انساااا می باشاااد ،حقیقتی اسااات ه بیانگر این فقر وشودی و ذاتی
انسااا می باشااد .به یمین شهت اساات ه می توا گفت یکی از آثاو معرفتی دعا توشه
انساا به این اصل مهم یستی شناسی می باشد ه انسا یمواوه نیازمند است و این فقر و
نیازمندی دو ییج حالتی از او زا ل شادنی نیسات .ملاصادوا دو وسااله قضا و قدو بیا می
نماید؛ از آنجاییکه فقر وشودی انساااا ذاتی وشود اوسااات ،ییچ وقت از انساااا منفک
نخواید شااد .بر این اساااس اساات ه انسااا باید دا م الدعا ،دا م ال لب و دا م الاسااتغاثه
باشاد ( .ملاصدوا ،b,1333 ،ج  ،2ص )991از یمین شهت و با توشه به یمین مبانی ژو
شها شاااناختی اسااات ه صااادوا مهم ترین فایده و آثاوی ه بر امر وشودی دعا رد
مترتب می شاود وا اینگونه بیا می نماید ه عباوو اسات از اظهاو ذل و انکساو ،اقراو و
اعترا

باه حقیقت عجز و فقر و نقصاااا امکانی انساااا دو مقابل نهایت زنا و بی نیازی
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خداوند و به عباوو دقی تر توشه به ذل مقاع عبد دو مواشهه با عز و وفعت مقاع وبوبی( .
ملاصااادوا,b ،1333 ،ج ،2ص )990لذا وقتی یویت و یساااتی یمه ما ساااوی الله دو پرتو
اوتبا ،و اتصاال به علت خویش شکل گرفت و یمه یستی انسا به یما اتصال و اوتبا،
باا ذاو ح تعبیر یاافات .دعاا و اوتبا ،اختیاوی انساااا با خداوند تنها تجلی و بروز این
اوتباا ،ذاتی و وشودی خوایاد بود اه موشب تقویت و اشاااتداد و تکامل وشودی این
اوتبا ،خواید شاااد .چنانچه بیا گردید بر اسااااس نگر

وشودی به این مساااأله ،دعا و

اوتبا ،با ذاو ح  ،حقیقتی خواید بود ه دو سالساله مراتب ت کیکی موشباو تکامل و
تزاید وشودی انسا وا میسر خواید نمود.
 .6وحدت شخصی وجود

اگر چه عقیده به وحدو وشود از ابتدا میا عرفا وایج بوده اسات و اولین سی ه موف
به تدوین و تنظیم آ شااده ابن عربی بود اما ملاصاادوا دو نظاع فکری خویش به گونه ای
پیش وفات اه تحات تاأثیر ابن عربی ،باا مباانی خویش وحادو وشود وا با دلایل عقلی
اثباو ند .بر پایه این نظریه حقیقت وشود امری واحد و شخصی است و این امر شخصی
یما وشود ح تعالی اساات و چیزی شز او مصاادا حقیقی وشود به شااماو نمی آید و
ماسوی الله به وزم تنوعاو و تفاوو یمگی شئوناو و تعیناو یما وشود واحد شخصی
به حساااب می آیند ( .ملاصاادوا ،1331 ،ص )99لازع به ذ ر اساات دو این نگر

ثراو

امکاانی انکااو نمی شاااوند بلکه این ثراو دو برابر وشود ح تعالی به عنوا مراتبی دو
برابر مرتبه او به شااماو نمی آیند بلکه صاارفا مظایر و شاائوناو آ ذاو یگانه اند .از این
شهت به تعبیر علامه طباطبایی نظریه وحدو وشود صادوا متأثر از نظریه ت کیک خاصی
او می باشد ( .حسینی طهرانی ،1913 ،ص)213
ملاصدوا به شهت تحکیم مدعای عرفانی خویش ،از داده یای فلسفی خویش بهره
گرفته است ه مهم ترین آنها عباوتند از:
 وبط علی :صدوا طب نظاع ت کیک ،وشود وا به دو قسم علت و معلول و سپس وشودمستقل واشب و وب ی معلول تقسیم نمود اما طب ادعای وی دو اسفاو با تحلیل دقی
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علت و معلول و وبط علی میا آ دو وحدو شخصی اثباو می شود .لذا وشود تنها
ذاو ح می باشد و ثراو و معلولاو وشود حقیقی نداوند بلکه اطواو وشودی ح
می باشند ( .ملاصدوا ،1339 ،ص)99-99
 امکا فقری وشود :ملاصدوا با اوا ه نظریه فقر وشودی توانست یر گونه استقلالی وااز ممکناو سلب ند و گامی دو شهت نزدیک شد به نظریه وحدو شخصی وشود
برداود .ای ا با تحلیل دقی فقر وشود یرگونه یویتی وا از معلول سلب نموده و از
آ به ت أ تعبیر می نماید .صدوا دو مبدا و معاد وشود وا از ممکناو سلب رده و
آنها وا معدوع الذاو دانسته است ( .ملاصدوا ،1331 ،ص  )31لازع به ذ ر است دو
توشه به معلول دو شهت دو نظر گرفته می شود؛ یکی شهت نفس معلول ه ماییت
آ است و شهت دیگر از ناحیه ظهوو و انتساب به وشود است .آنچه مجعول فاعل
حقیقی است ،ذاو و حقیقت آ متعل و مرتبط با فاعل است و عین تعل و وبط به
فاعل می باشد ( .ملاصدوا ،1332 ،ص  )31-30از این وو صدوا توانست با تأمل دو
مسأله امکا فقری و تحلیل یویت عین الرب ی معلولاو ثابت نماید ه تنها وشودی
ه وشود بخ ی عین ذاو او می باشد ذاو ح تعالی می باشد و تمامی ممکناو
شلوه یا و ت وواو وشودی واحد می باشند ( .عبودیت ،1333 ،ص)329-320
 بسیط الحقیقه بود ذاو ح  :یکی از قواعد مهم فلسفی ه برای اولین باو توسطصدوا به صووو مدو بیا گردید؛ قاعده "بسیط الحقیقه ل الاشیاء و لیس ب یء
منها" می باشد .ای ا از این قاعده دو حل برخی از مسا ل فلسفی استفاده نموده اند
ه یکی از آ یا اثباو وحدو واشب تعالی دو مقاع وشود است .لذا یکی از ادله
صدوا دو اثباو وحدو شخصی وشود این قاعده می باشد ه بر اساس آ وشود
حقیقی و م ل وا ه ذاو واشب تعالی است وا عین اشیاء دانسته دو حالی ه ییچ
داع از آنها نیست .عینیت ح تعالی با اشیاء دو ذاو اشیاء نمی باشد تا شهت سلبی
اشیاء ظهوو ح وا مقید ند بلکه عینیت ح تعالی با اشیاء دو ظهوو اشیاست( .
عبودیت ،1333 ،ص )991لذا ذاو ح تعالی دو مقاع ظهوو موضوک برای ( ل الاشیاء
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و لیس ب ی ء منها) می باشد.
 .2-6تأثیر نگرش وحدت شخصی وجود صدرایی در مسأله دعا

وویکرد ناب توحیدی دو مسأله دعا ،از شمله مهم ترین تأثیراو این مبنای شها شناختی
است ه از آ با عنوا توحید خاص الخواص ناع برده می شود ( .آملی ،1393 ،ص )11
بر اسااس وحدو شاخصی وشود تنها یک وشود حقیقت داشته و ماسوای آ شئوناو و
ظهوواو او می باشااند .دو این تقریر از شها  ،انسااا از طری شااناخت بی یویتی و فقر
خود به وشود موشودی ه ل الوشود و عین الوشود اساات منتقل می شااود .ملاصاادوا
معتقد اسات معرفت الهی و صااعود به ساوی او از طری شااناخت نفس به ذلت و عبودیت
خود و اینکه لمعه ای از لمعاو خداوند و مساتهلک دو اوست ،میسر می شود ( ملاصدوا،
 ،1399ص )931لذا دو نگر
گرفته اسااات ه دو نظر

وحدو شاااخصااای وشود ،انساااانی دو شایگاه داعی قراو
خود و یمه ممکناو دو ذات اااا ییچ گونه وشودی نداوند و

تنها به اعتباو اوتبا ،با مبدا قیوع از یک نحوه وشود واب ی برخووداو می شوند.
بر این اساس نگر

وحدو شخصی وشود می تواند تاثیراو ذبل وا دو مساله دعا

ایفا نماید:
 -1دعا رد بر مبنای این وویکرد یستی شناسی ،اوج و حقیقت دعا می باشد ه نمامی
مراتب دعا به منزله مقدماتی می باشند تا انسا به این مرتبه وشودی نا ل گردد .صدوا
این مرتبه از ذ ر وا "سر" می نامد ه نتیجه ا

وصال ح تعالی می باشد ( .ملاصدوا،

 ،1333ج  ،3ص )393دو این مرتبه از دعاست ه داعی و طلب و مدعو به عنوا اضلاک
وشودی دعا به وحدو می وسند و یمگی شانی از شئوناو ح تعالی به مدعو میباشند.
دو این وویکرد یستی شناختی به اعتقاد صدوا اصل و حقیقت ماسوالله تجلیاو  ،مظایر
و لمعاو وشودی ح می باشندو وشود حقیقی مختص ح تعالی می باشد( .ملاصدوا،
 ،1313ص)29
 -2دو این نگر  ،انسانی دو شایگاه داعی قراو گرفته است ه دو نظر

خود و یمه

ممکناو دو ذات ا ییچ گونه وشودی نداوند و تنها به اعتباو اوتبا ،با مبدا قیوع از یک
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الوشود و

وشود حقیقی ح تعالی است و وشود حقیقی و واحد به تماع معنا می باشد ( ملاصدوا،
 ،1333ج ،2ص ) 233لذا ست ه داعی نه تنها به خود و دعای خود نظر نداود بلکه
نظر از ماسوی الله برداشته و یمه خیراو و بر او وا دو ح م ایده می نماید .به
اعتقاد صدوا این مقاع اختصاص به وبانیو داود ( .ملاصدوا ،1331 ،ص  )219فرد داعی
دو این مرت به به اوج مراتب توحیدی نا ل گ ته و فانی دو ح است .صدوا دو تفسیر
قرآنی خود این مرتبه وا مختص عرفا املینی می داند ه وشودشا زر دو خداوند
است و به قدوی دو ذاو ح مستهلک شده اند ه از خودشا نیز زایب می باشند و
به تعبیری از فنای خود نیز فانی گ ته اند( .ملاصدوا ،1333 ،ج ،2ص )312
 -3دو این وویکرد یستی شناختی؛ طلب و خواسته داعی (به عنوا یکی دیگر از اضلاک
سه گانه دعا ) دو اوج و نهایت مرتبه ت کیکی یعنی ذاو ح تعالی می باشد .چرا ه
داعی زر دو وحدو شهود ح زیر او یویت و وشودی دو عالم یستی نمی یابد تا
طلب ند .ملاصدوا دو وساله سر اصناع الجایلیه دو شرح احوالاو عرفا چنین می
گوید ه آنا شز وشه الله وا نجویند و ن لبند چرا ه یر م لوبی شز ح تعالی به
حکم امکانش فانی و باطل است.
 -9مدعو اینچنین دعایی نیز ذاو ح تعالی می باشد ه وصال خود وا به استجابت داعی
می وساند.
نتیجه گیری

نگاه صادوایی به مساأله دعا ،گساسته از مبانی یستی شناسی او نمی باشد .اصالت وشود،
ت اااکیک خاصااای وشود ،حر ت شویری ،اصااال علیت ،امکا فقری وشود و وحدو
شخصی وشود ایم مبانی یستی شناسی ای ا می باشند ه با مساله دعا مرتبط است.
بر اساس اصل واقعیت و اصالت وشود ،دعا و استجابت آ به عنوا امری مؤثر دو
عالم یستی ،امری وشودی و به تعبیری دیگر به عنوا فعلی بر خاسته از اختیاو انسا نوعی
سلوک و حر ت وشودی می باشد ه آثاو وشود برآ مرتب می گردد.با تحلیل مسأله
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دعا ،حقیقت آ وا یندسی ای می یابیم سه ضلعی ه اضلاک وشودی آ عباوتند از:
داعی ،مدعو و م لوب.
وقتی حقیقت دعا با تمامی اضلاعش و استجابت آ امری وشودی باشد ،آثاو وشود
وشودی بود دعا و اضلاعش ،ت کیکی

نیز بر آنها مترتب می گردد .یکی از توابع پذیر

بود آنها می باشد .بر این اساس دعا با تمامی اضلاعش و استجابت آ حقیقتی است ه
داوای مراتب مال و ضعف می باشد و به اقتضای یر یک از مراتبش آثاو خاص آ مرتبه
بر آ حمل می گردد .لذا اضلاک سه گانه دعا دو نظاع ت کیک خاصی وشود صدوایی
قابل تحلیل است.
یکی دیگر از اصول یستی شناسی صدوایی ه با مساله دعا مرتبط است حر ت
شویری :وشود می باش د ه از دو شهت با مسأله دعا مرتبط است؛ یکی از شهت انسا
داعی ه اگر حقیقت دعا نوعی سیر و سلوک وشودی محسوب گردد ،فرد داعی دو پرتو
این اوتبا ،،حر ت وشودی استکمالی وشودی خویش وا طی می نماید .لذا دعا یکی از
اسباب تکامل نفس انسانی دو مسیر مال می باشد.
یم چنین از شهت عامل استجابت دعا نیز مساله دعا با اصل حر ت شویری مرتبط
است .صدوا معتقد است دو سیر وشودی و تکاملی نفس انسا قادو است به عنوا یکی از
عوامل استجابت دعا دو عالم یستی موثر گردد.
اعتقاد به نظاع علی معلولی شها نیز از چند شهت دو تبیین مسأله دعا از نظر ملاصدوا
حا ز ایمیت است؛
الف) از شهت خود حقیقت وشودی دعا ه یکی از علل نظاع علی معلولی دو نظاع
علیت می باشد.
ب) به شهت فرد داعی مختاو ه آ یم یکی از علل و عوامل این سلسه می باشد.
ج) از شهت استجابت دعا و عوامل آ
خاوج آ .

ه دو چهاوچوب این نظاع علی می باشد نه
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امکا فقری و وابط بود وشود ماسوی الله نیز یکی دیگر از اصول مهم یستی شناسی
صدو می باشد .دو این وویکرد ،دعا فاوز ازاینکه علتی برای تحق برخی از اموو انسا
می باشد ،حقیقتی است ه بیانگر این فقر وشودی و ذاتی انسا می باشد .به یمین شهت
است ه می توا گفت یکی از آثاو معرفتی دعا توشه انسا به این اصل مهم یستی شناسی
می باشد ه انسا یمواوه نیازمند است و این فقر و نیازمندی دو ییج حالتی از او زا ل
شدنی نیست.
مساله دعا دو نظاع وحدو شخصی وشود صدوایی نیز قابل تحلیل تفسیر می باشد.
وویکرد ناب توحیدی دو مسأله دعا ،از شمله مهم ترین تأثیراو این مبنای شها شناختی
است ه از آ با عنوا توحید خاص الخواص ناع برده می شود.
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 _______ )1311( .توحید دو قرآ  .قم :اسراء ،چاپ چهاوع-

طباطبایی ،ابوالحسن ( .بیتا) وساله فی بیا استجابه الدعا .قم :موسسه انت اواو اماع
یادی.

 _______ )1911( .المیزا فی تفسیر القرا  .قم :شامعه مدوسین حوزه علمیه قم. _______ ( .بیتا) مقالاو فلسفی .قم :بنیاد علمی فرینگی علامه طباطبایی. _______ ( .بیتا) وسا ل سبعه .قم :بنیاد علمی فرینگی علامه طباطبایی.-

ربن ،یانری )1331 ( .مقدمه بر الم اعر ،تهرا  ،بنیاد حکمت اسلامی صدوا.
مصباح یزدی ،محمد تقی )1313 ( .آموز

فلسفه .تهرا  :سازما تبلیغاو اسلامی،

چاپ دوع.
-

م هری ،مرتضی )1311( .مجموعه آثاو .تهرا  :صدوا.

 )1319 ( ._______ -مقالاو فلسفی .تهرا  :صدوا.

