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Abstract
There is a customary notion about God’s answer to prayer that suggests that God is
influenced by the prayers, makes new changes in the world of existence by changing
his will, and answers the prayer. Does our prayer really change and affect the divine
will? Explaining the four possible answers to this question in Islamic-Shī‘a thought,
this article tries to seek a more just explanation for this question within the framework
of virtue ethics. The first answer belongs to Avicenna who considers prayer as a divine
decree. The second one is expressed by Mulla Sadra, who attributes the affectedness to
the mediators of the Divine Grace. The third answer can be expressed through
separating the attributes of essence from the attributes of the action. The fourth answer
is proposed by those who consider prayer a mystery of predestination. However, the
answer that agrees with the religion explanation of virtue-oriented ethics is that in the
process of answering to the prayer, the change does not happen in the Asked One;
rather, it occurs in the person who prays. The Essence and Will of the Asked One is
fixed, and the essential effusion of God’s Grace always exists. Therefore, the more
purified the prayer person becomes, the more congruent he will be with the Asked
One, his will gets in line with that of God, his power to make changes in the world of
creation will be more, and his demand will come closer to fulfillment. The more a
person has true knowledge and wisdom as well as a purified soul, the more his speech
will be heard in the Heavenly Kingdom and His prayer – which is based on genuine
will and want – will be answered.
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فلسفه دین ،دورۀ  ،28شمارۀ  ،1تابستان 2422
صفحات ( 141- 112مقاله پژوهشی)

استجابت دعا و تغییر اراده الهی؛ پاسخی بر مبنای اخالق دینی فضیلتگرا
*

رحیم دهقان

استادیار دانشکدۀ الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت2111/23/22 :؛ تاریخ پذیرش)2111/21/21 :

چكیده
در احوص استجابت دعا یک تحور عرفی وهود دارد و ن اینکه اداوند از دعای بندگان متأثر مریشرود و برا تغییرر
ارادۀ اود در عالم تحرف کرده و دعا را اهابت میکند .یا بهواقع ،دعای ما موهب تغییر در ارادۀ الهی میشود؟ در این
مقاله ،ضمن تبیین پنج پاسخ ممکن به این مسئله در اندیشۀ اسالمی ر شیعی ،تالش شده تا تبیین موههتری از پاسخ این
مسئله در سااتار ااالق فضیلت هستوهو شود .پاسخ نخست متعلق بره ابرنسیناسرت کره دعرا را از مقردرات الهری
میداند؛ پاسخ دوم را صدرالمتألهین بیان کرده که تأثیرپذیری را به واسطههای فیض الهی نسبت داده است .پاسرخ سروم
را میتوان در قالب تفکیک صفات ذات از صفات فعل هستوهو کرد .پاسخ چهارم را کسانی دنبال میکنند که فراینرد
استجابت دعا را سرّ قدر میدانند  .پاسخ پنجم از سوی عرفا ،استجابت را به تجلی الهی گره زده است .اما پاسرخ مردنظر
مطابق تقریر دینی از ااالق فضیلت ،این است که در فرایند استجابت ،تغیر و انفعال در مردعو رخ نمریدهرد ،بلکره در
داعی محقق میشود .ذات و ارادۀ مدعو ثابت است و فیضیان وهودیِ اداوند همواره هاری است .ازاینرو به هر اندازه
که داعی مهذبتر شود ،سنخیت وهودی بیشتری با مدعو مییابد و ارادۀ او همراستا با ادا اواهد شرد ،قردرت او برر
تحرف در تکوین بیشتر میشود و طلب او به اهابت نزدیکتر اواهد شد .هر اندازه انسان از معرفت و حکمت حقیقی
و از نفسی پالوده و مهذب براوردار شده باشد ،به همان اندازه سخنش در ملکوت شنیده اواهرد شرد و دعرا و طلرب
مبتنی بر اراده و اواستۀ اصیل او محقق اواهد شد.

واژگان کلیدی
استجابت ،اراده ،اعتدال ،تأثیرپذیری ،دعا ،فضیلت.

* نویسندۀ مسئول

r_dehghan@sbu.ac.ir
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 .0مقدمه
این مسئله که دعای ما در چه فرایندی به استجابت منجر میشود ،مسئلۀ پیچیدهای است که
همواره ابهاماتی را در پی داشته است .چه فرایندی رخ میدهد که دعرای انسران مسرتجاب
میشود و یا در این فرایند ارادۀ ادا تحت تأثیر دعای انسان قرار میگیرد؟ اگرر رفترار مرا
سبب تغییر رفتار ادا میشود ،یا این بدانمعنی نیست که ما با رفتار اود رفتار ادا را نیرز
تحت تأثیر قرار میدهیم؟ از یک سو استداللهای متعددی چون استدالل از راه کمال مطلق
بودن اداوند ،2استدالل از راه بسی بودن ذات حق 1و استدالل از طریق نفی هسرم برودن
(حلی2412 ،ق ،1)114 :نشان میدهند که عالی از دانی تأثیر نمیپذیرد و ارادۀ اداونرد بره
تأثیر از دعای بندگان متأثر نمیشود .از دیگر سو ،شواهدی مبنی بر تأثیرپرذیری اداونرد از
همله صفاتی مانند غضب ،4عشق ورزیدن و محبت ورزیردن اردا بره مخلوقرات ،فررح و
شادی 3و اشم و مانند ن و بهطور ااص مسئلۀ دعا و نیایش در متون دینی برای اداونرد

ذکر شده است .مسئله این است که اگر اداوند متأثر نمیشرود ،پرس ایرن صرفات در
مورد اداوند به چه معناست؟ به طور ااص در احوص استجابت دعا ،چگونه میتوان

 .2ال ) اداوند اتم و اکمل موهودات است .ب) وهودی که اتم و اکمل است ،قوۀ هیچ امری را نردارد( .چرون
قوه مالزم با نقص است ).ا) هرچه قوۀ امری را نداشته باشد ،تغییر در او راه ندارد( .چون تغییر فرع برر امکران
تغییر و وهود قوه است ).نتیجه :تغییر در اداوند راه ندارد( .مالصدرا ،2182 ،ا.)141 :2
 .1ال ) اداوند متعال بسی الحقیقه است و هیچگونه ترکیبری در او راه نردارد .ب) در بسری الحقیقره حردوث و
زوال راه ندارد( .چراکه الزمۀ حدوث و زوال ،مرکب بودن از ماده و صورت و کم و کی

و اهرزاء اسرت ).ا)

تغیّر الزمۀ حدوث و زوال است .نتیجه :تغیر در اداوند راه ندارد ( شتیانی.)32 :2182 ،
 .1اداوند هسم نیست که تغییر و تحول داشته باشد .تغییر و تحول مربروط بره موهرودات مرادی اسرت و چرون
اداوند مادی نیست ،تغییر حالت در او راه نخواهد داشت (ابنبابویه2423 ،ق.)238 :
« .4إِنَّ الَّذینَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَینالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ ذِلَّۀٌ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ کذلِک نَجْزِی الْمُفْتَرین»( .اعراف.)231 :
 .3عن ابی عبد اللّه علیه السالم قال :ان اللّه یفرح بتوبۀ عباده المؤمنین اذا تابوا کمفا یففرح احفدکم بضفالته اذا وجفدها
(مالصدرا ،2181 ،ا.)311 :2
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تبیینی ارائه داد که بین این دو بحث ارتباط منطقی ایجاد شود.عردم تبیرین صرحی از ایرن
فرایند موهب شده است تا امروزه برای فلسفۀ دعا را امری نامعقول و وهم پندارنرد و ن
را از زندگی انسان معاصر حذف میکنند .این در حالی است که مسئلۀ دعا بهنحو عمیقی با
زندگی و روح و روان انسران در میختره اسرت .قبرل از ورود بره بحرث احروص تبیرین
پاسخهای موهود و ارائۀ پاسخ موردنظر به این مسئله ،ذکر دو نکته الزم است:
نخست اینکه مسئل ۀ دعا و چگونگی استجابت ن ،از همله مسرائل غرامض اسرت کره
بهراحتی نمیتوان پاسخی قاطع به ن داد .شاهد این امر ،سخن حضرت علی(ع) اسرت کره
هنگامیکه از وی در مورد مقدرات الهی که البته دعا نیز ناظر بر مسرئلۀ قردر الهری اسرت

2

پرسیده شد ،فرمودند« :طَرِی ٌ مُظْلِمٌ فَلَا تَسْلُکوهُ وَ بَحْرٌ عَمِی ٌ فَلَا تَلِجُوهُ وَ سِرُّ اللَّهِ فَلَفا تَتَکلَّفُفوهُ
(نهجالبالغه2424 ،ق)313 :؛ راه تاریکی است در این راه پای مگذارید؛ دریای عمیقی است
در ن ورود نکنید؛ از اسرار الهی است و برای فهم ن اود را به سختی نیندازیرد» .برا ایرن
همه ،اندیشیدن به این مسئله چهبسا ابعادی را بر ما بگشراید و ههرانبینری مرا را بره واقرع
نزدیکتر سازد .نکتۀ دوم در احوص پیشرینۀ تحقیرق اسرت .تراکنون تحقیقرات متعرددی
دربارۀ مسئلۀ دعا انجام گرفته است ،اما تحقیقی که فرایند تحقق استجابت دعرا را در قالرب
ااالق فضیلت تبیین کند ،یافت نشد و از نجا که نظریۀ ااالق فضیلت ظرفیت مناسربی را
برای تبیین این امر فراهم سااته است ،تالش اواهد شد تا در این تحقیق مورد توهه واقع
شود.
 .2معناشناسی دعا
دعا 1واژها ی عربی معادل واژۀ نیایش در زبان فارسی اسرت .ایرن واژه در لغرت بره معنرای
رغبت داشتن بهسو ی اداوند ،مسئلت ،طلب شیء و یا کسی را اواندن است (ابنمنظرور،
2428ق ،ا .)133 :24این واژه به معنای توهه دادن نظرر مردعو اسرت برهسروی داعری ،و
 .2سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیهِ السَّلَامُ یقُولُ« :إِنَّ الدُّعَاءَ یرُدُّ مَا قَدْ قُدِّرَ وَ مَا لَمْ یقَدَّرْ» (کلینی2411 ،ق ،ا.)121 :4
2. Prayer.
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«اهابت» به معنای پذیرفتن دعوت داعی ،و روی وردن بهسوی اوست (طباطبرایی،2132 ،
ا .)123 :22این طلب و توهه اگر از عالی به دانی باشد ،از ن به «امر» تعبیر میشرود ،امرا
اگر از دانی به عالی باشد« ،دعا» اواهد بود .دعا ،گاهی به معنای «عبادت» نیرز مرده اسرت
(ابنمنظور2428 ،ق ،ا .)133 :24یۀ «وَ قالَ رَبُّکمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکمْ ،إِنَّ الَّذِینَ یسْفتَکبِرُونَ
1

عَنْ عِبادَتِی سَیدْخُلُونَ جَهَنَّمَ» دعا را عبادت میاواند (طباطبایی ،2132 ،ا .)14 :1
در معنای اصطالحی ،دعا ارتباط کالمی یا غیرکالمی با ادای متعال ()browing, 2004: 305
و دراواستی است که طی ن انسان تالش میکند به انگیزههای متفاوتی از همله ابراز عشق بره
ادای محبوب و راز و نیاز با ادا ،یا به ههت رفع گرفتاری و دشواریها و برطرف کردن نیازی
از نیازهای اود ،توهه اداوند را هلب کرده ،ارادۀ ادا را با ارادۀ اود هماهن
اود را قرین اهابت کند .این نوع طلب میتواند گونههای مختلر

سازد و دعرای

داشرته باشرد؛ یکری دعرای

حاهت بهمنظور رفع دشواریها و برطررف کرردن نیرازی از نیازهاسرت؛ دیگرری ،دعرا از نروع
مناهات و راز و نیاز و سخن گفتن و رابطۀ زبانی انسران برا اداونرد و ابرراز عشرق بره اردای
محبوب نظیر دعای کمیل ،دعاهای صحیفۀ سجادیه و مناهاتنامۀ اواهه عبداهلل انحاری اسرت.
نوع سوم ،نماز است و نوع دیگر اینکه گاهی صرف سرتایش اداونرد (برراون )131 :2181 ،یرا
اعتراف و اقرار به تقحیرات و گاهی صرف سپاسگزاری و شکر بهنوعی دعا دانسته شرده اسرت
(لوونتال .)83 :2113 ،در این مقاله مراد از دعا ،طلب و دراواست بنده ،بررای رفرع برال و دادن
روزی و شفای مریض از اداوند است.
 .9پاسخهای ممكن به مسئلۀ تأثیرپذیری خدا در فرایند اجابت
حال به مسئلۀ اصلی بازگردیم .مسئله این بود که از یک سو استداللهرای متعرددی بیرانگر
این است که ارادۀ ادا به تأثیر از دعای بندگان متأثر نمیشود ،امرا از دیگرر سرو ،براسراس
برای شواهد اداوند به بندگان ترحم کرده ،دعایشان را مسرتجاب مریکنرد .ایرن دو امرر
 .2و پروردگارتان فرمود :مرا بخوانید تا دعایتان را مستجاب کنم ،که ن کسانی که از عبادت من استکبار میکننرد،
بهزودی اوار و ذلیل به دوزخ در می یند (غافر.)32 :
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چگونه با هم قابل همعاند و اگر اداوند تأثیر نمیپرذیرد ،پرس چره اتفراقی مریافترد کره
اداوند دعای بندگان را مستجاب میکند؟ در اندیشۀ اسالمی ر شریعی ،دسرتکرم برا پرنج
پاسخ یا پنج تبیین متفاوت برای پاسخ به این مسئله مواههیم.
 .7 .1پاسخ ابنسینا با نظر به فاعلیت بالعنایه خداونـد :قاعردۀ «العفالی ال یفعفل شفی ا
ألجل السافل» با تعابیر مختل  2در ثار ابنسینا مده است (ابرنسرینا2421 ،ق ،ا.)241 :1
مطابق این قاعده عالی از دانی تأثیر نمیپذیرد و لذا اداوند از دعای بندگان متأثر نمیشود.
حال اگر چنین است ،پس چه میشود که دعای بندگان را مستجاب مریکنرد؟ ابرنسرینا برا
بهرهگیری از فاعلیت بالعنایه اداوند این مسئله را حل میکند .بره اقتضرای فاعرل بالعنایره
بودن اداوند «تمثل نظام هستی از ازل تا ابد ،در علم حق تعالی که سابق بر این هستیهای
اارهی است با وقتهای مترتب نامتناهی ،موهب افاضۀ هستیها است .ذات حقتعرالی ن
فیضان را در تمام احوال تعقل میکرده و اینچنین از صدور نظام هستی از االق هستی بره
«عنایت» تعبیر میشود .بنابراین واهبالوهود فاعل بالعنایه است» (ابرنسرینا2421 ،ق ،ا:1
 .)232از مهم ترین مبانی فاعلیت بالعنایه ،علم عنایی اداوند اسرت کره مطرابق ن صردور
اشیا برحسب ترتیب نظام سببی و مسببی است1؛ یعنی برای تحقرق عرالَم ،فقر علرم اردا
کافی است .ازاینرو دعای مستجاب از ازل در ذات اداوند موهرود بروده اسرت و دعرای
ااتیاری انسان تغییری در ن ایجاد نمیکند .ابنسینا مطابق قانون عدم تأثیرپرذیری عرالی از
دانی ،مسئلۀ استجابت دعا را اینگونه تحلیل میکند که اداوند از قبل ،علرم دارد بره تمرام
نچه در ینده اتفاق میافتد و البته علم اداوند تغییرپذیر نیست .بر این اساس ،دعرا کرردن
انسانها برای رفع حاهات ،تقدیری است که از قبل در تکوین عالم قرار گرفتره اسرت .در
واقع تأثیر دعا مبتنی بر اراده و ااتیار زاد انسان نیست ،بلکه تنهرا ارادۀ الهری اسرت کره از
 .2العالی ال یرید السافل و ال ینظر الیه؛ العالی ال غرض له الی السافل  /العالی ال یلتفت الی السافل  /العالی ال یستکمل
بالسافل (ابراهیمی دینانی ،2188 ،ا.)31 :1
« .1سبب وجود االشیاء علمه بها و عقلیته لها» (ابنسینا2424 ،ق.)241 :
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ابتدا مقدرات را چنین رقم زده است و دعای بندگان نیز از هملرۀ ایرن مقردرات اسرت .در
نظر ابنسینا ،اود دعای بندگان ،از مقدرات الهی و هزئی از علت تامه در کنار سایر اهزای
علل تحقق امر است( .ابنسینا2424 ،ق.)43 :
 .7 .8مالصدرا و تفسیری متفاوت از قاعدۀ تأثیرناپذیری عالی از دانی :مالصدرا نیرز
بر صحت قاعدۀ «العالی ال یفعل شیئا ألهل السافل» تأکید میکنرد (مالصردرا2182 ،م ،ا:3
2)122؛ اما تفسیری متفاوت از این قانون ارائه کرده و معتقد است این قانون ،تنها در مرورد
اداوند صادق است که از تمام ههات عالی است و شامل نفوس سماوی که امرور بنردگان
اداوند را میبینند و میشنوند (مالصدرا2182 ،م ،ا ،)422 :3نمیشود .ازاینرو اسرتجابت
دعا را از طریق نفوس فلکی یا نفوس مثالی یا همان وسائ فیض طرح مریکنرد کره قابرل
تغییر و انفعال هستند .اداوند فیض را به این وسائ داده و نها بعد از شنیدن دعای انسان
منفعل میشوند و با قدرت و اذنی که اداوند از ازل به ایشان داده است چیرزی را کره مرا
انسانها طلب میکنیم ،در ااتیارمان میگذارند 1.البته اهابرت ،در حقیقرت ناشری از فریض
الهی است و با نظر به قانون «علۀ العلۀ علۀ» میتوان گفت در نهایت فاعل اهابت دعا ارود
اداوند است ،چراکه در ههان مرؤثری هرز او نیسرت (مالصردرا2182 ،م ،ا .)422 :3در
حقیقت مالصدرا معتقد است اداوند از دعای بندگان متأثر نمیشود ،اما نفوس سماوی که
واسطههای فیض هستند ،از این امر متأثر میشوند (مالصردرا2182 ،م ،ا .)113 :3الهیجری
این بیان مالصدرا را با تبیین روشنتری ارائه میکند و میگوید« :نفوس فلکیه چون مردرک
هزئیاتند ،پس حاصل است مر ایشان را اطالع بر همیع افراد و اشخاص کاینرات و هر ینره
عالمند به وهوه ایر و ههات محلحت بر وههی که مقتضای نظام کل باشرد؛ پرس اطرالع
« .2العالی ال یفعل شی ا ألجل السافل وال غرض للقوی العالیۀ فی ما دونها حتی یفعل ألجفل صفالح مفا دونهفا شفی ا»
(مالصدرا2182 ،م ،ا.)111 :8
 « .1هواهر نفسانی در عالم وهود دارند که اثرپذیر هستند .این هواهر ،عقل فعال محض نیستند تا نکه چیرزی در
نها اثر نگذارد ،به وههی فاعل و به وههی منفعل میباشند .پس بعید نیست که دعای گرفتاران را به فرمان الهری
اهابت و حاهاتشان را بر ورده سازند» (مالصدرا2182 ،م ،ا.)421 :3
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حاصل شود مر ایشان را بر ضمایر ارباب دعوات و حاهات ذوی الحاهات .و چون افالک
از سلسله مبادی و عللاند ،اگر مقحود داعی را ایرر و محرلحت داننرد ،هرر ینره متحرور
ایشان که مقحود داعی است به ححول پیوندد و سبب اهابت دعا گردد .و اگرر وهرودش
محلحت نباشد ،سبب رد دعا گردد» (الهیجی .)112 :2181 ،در عرین حرال در ادامره بیران
میکند که «و چون وهود همیع موهودات فایض از واهبالوهود است ،پس فی الحقیقره
مجیب دعروات نباشرد مگرر اردای تعرالی» (الهیجری .)112 :2181 ،بنرابراین ،مالصردرا
براالف ابنسینا ،اگرچه انفعال در ذات و ارادۀ الهی را نمیپذیرد ،انفعال در مرتبرۀ نفروس
سماوی و وسائ فیض را میپذیرد.
 .7 .7پاسخ از راه تفکیک صفات ذات از صفات فعـل :راه دیگرر بررای تبیرین ایرن
مسئله تفکیک مرسوم صفات ذات از صفات فعل و قررار دادن صرفت «مجیرب» از صرفات
فعل اداوند است .صفات ذات :صفاتی هستند که در انتزاع و نسبت نها بره اردا نیراز بره
فرض چیزی غیر از ذات نیست ،مثل عالم و قادر بودن؛ اما صفات فعل نظیر ارالق و رازق
بودن ،انتزاع و نسبت نها به ادا نیاز به فرض چیزی غیر از ذات الهی دارد (مفید2424 ،ق:
 .)42از هملۀ این صفات فعل ،صفاتیاند که از نوعی رابطۀ بین ادا و بنردگانش حکایرت
میکند .برای نمونه صفاتی چون محب در «یُحِربُّهُم وَ یُحِبُّونَرهُ» ،و مجیرب و شرفیق در «یرا
مُجِیبَ مَنْ لَا مُجِیبَ لَهُ یا شَفِیقَ مَنْ لَا شَفِیقَ لَه» (کفعمی2423 ،ق )134 :از ایرن نروعانرد.
این صفات وقتی به ادا نسبت داده میشود ،مراد لوازم نهاست (طباطبایی ،بیتا .)131 :در
این صورت ،مجیب بودن ادا که به اقتضای ن دعای بندگان اهابت مریشرود ،بره معنرای
تغییر یا تأثیرپذیری در ذات نیست ،بلکه در افعال اسرت .در ایرن صرورت ایرن صرفت ،از
نسبتی که بین ادا و فعل او (مخلوقات) وهود دارد انتزاع میشود و ربطی به ذات ندارد و
مسئلۀ تأثیرپذیری اراده و ذات ،از اساس منتفی اواهد بود.
 .7 .2حقیقت دعا و استجابت بهعنوان سرّ قدَر الهی :پاسخ دیگر بره مسرئلۀ مرورد بحرث،
این است که مسئلۀ استجابت دعا نوعی سر و راز است که نمیتوان فهم روشرنی از ن ارائره داد
و نباید چندان اود را به تکل

برای فهم ن انرداات (روزبهران بقلری1228 ،م ،ا .)243 :2در
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بیان حضرت امیر(ع) نیز در مقدمه اشاره شد که این مسئله از اسرار الهی اسرت و ارود را بررای
فهم ن به سختی نیندازید (نهجالبالغه2424 ،ق .)313 :در این رویکرد دعا از اسرار قدَر اسرت و
تا انسان به درک این مقام نرسد ،نمیتواند از ن سخن گویرد .بره تعبیرری ،ایرن مسرئله معمرای
مکتوم هستی است که تنها برای کسانی که دارای قلب و گوش اود گاهند ،امکرانپرذیر اسرت
(قیحری رومی .)823 :2183 ،گاهی از این امر بر کسی شکار نمیگردد مگر اینکه حرق ،بحرر
او گردد (ابنعربی2428 ،ق ،ا .)33 :1در این رویکرد ،دعا اساساً یک مقام است که بایرد انسران
ابتدا تالش کند تا ن مقام را درک کند و بدان دست یابد تا بتواند به سر ن دست یابد .ازایرنرو
اساساً سخن گفتن از تأثیرپذیری یا تأثیرناپذیری ارادۀ الهی ،در این رویکرد هایگاهی ندارد.
 .1 .3پاسخ از راه تجلی و ظهور الهی :در رویکرد عرفانی ،مظهریت انسران ،هلروهای
از تجلی الهی است که اهابت را رقم میزند .در این رویکرد ،ادا به اسمای ذاتیۀ اود برر
داعی تجلی میکند ،و از ثار ن تجلیات ،استجابت دعوات است (اوارزمی.)238 :2133 ،
در حقیقت ،تحقق عطایای الهی از همله اهابت دعا به تجلی الهی است؛ بدیننحو که وقتی
بنده از قیود االصی یابد ،میان او و پروردگار مناسبتی حاصل میشرود و بره تجلری ذاتری
مشرّف شده و عین صورت اود را در ینه حرق مریبینرد (اروارزمی .)283 :2133 ،حرق
تعالی در هر موهودی برحسب استعداد ذاتی ن تجلی مریکنرد (عفیفری ،2132 ،ا.)11 :1
در صورت تحقق این تجلی ،داعی به میزان تشبه به مدعو توانایی اهابت مییابد .به تعبیری
دیگر ،به میزانی که انسان مظهریت صفات الهی را مییابد و ادا در وی تجلی مییابرد ،بره
همان میزان از توانایی بر الق براوردار اواهد شد .لذا انبیاء مظاهر امهات اسرماء حرق و
هامعِ همیعِ حقایقِ الهیه و نسخۀ تام الهی و یینۀ تمامنمای الهی هستند (اوارزمی:2133 ،
 .)211 -122 ،113در صورت تحقق این تجلی ،انسان به همران میرزان کره مرنعکسکننردۀ
صفات الهی است ،ارادۀ اود را با ارادۀ اداوند وفق میدهد و به مقتضی « وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّرا
أَنْ یشَاءَ اللَّهُ» ،طلب وی مشابه نیل به مطلوب است (اوارزمی .)233 :2133 ،از این نظر در
فرایند اهابت ،تغییری در ذات حق رخ نخواهد داد ،بلکه ارادۀ انسانی است که با ارادۀ الهی
منطبق میشود و اهابت تحقق مییابد.
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عالوهبر رویکرد مذکور ،رویکردهای دیگری را نیز در احوص مسئلۀ استجابت دعا به
لحاظ عرفانی میتوان تبیین کرد .برای نمونه ،ابنعربی تقریری بسیار شبیه ابرنسرینا دارد و
مطابق نگرش وی ،ظهور و تحقق هر امری در این عالم ،براسراس سرابقۀ ن در علرم اردا
واقع میشود  .همۀ امور در علم الهی مقدر و معلوم است و افاضره و اعطرای اداونرد نیرز
براساس علمی است که نسبت به ظرفیتهای مخلوقاتش دارد و به هر مخلروقی چیرزی را
عطا میکند که در حالت معلومیت اود در علم حق طالب ن است (ابنعربی.)81 :2132 ،
ازاینرو هیچ امری هز به افاضه و تجلی حضرت حق محقق نمیشود و اساساً همه چیز از
قبل در علم الهی مقدر است .ما انسانها نیز تنها از ن ههت مأمور به دعا شدهایم که دعای
ما بهعنوان یکی از اسباب و علل وقوع حوادث در ههان در نظر گرفته شده است .ازایرنرو
ظهور اهابت متوق

بر رسیدن وقت مقدر است و چون وقت تعیینشده برا دعرا موافرق و

همزمان شود ،اهابت تحقق مییابد (قیحری رومی.)113 :2183 ،
اینها برای از پاسخهای ممکن به مسئلۀ چگونگی استجابت دعا و متأثر شردن اداونرد
است .بهنظر میرسد تبیین مسئله از منظر ااالق فضیلت دینی ،تقریرری بسریار نزدیرک بره
پاسخ پنجم؛ یعنی پاسخ از راه تجلی و ظهور الهی است.
 .0پاسخ به مسئله بر مبنای اخالق فضیلت با تقریر دینی
 .0 .0مؤلفههای بنیادین اخالق فضیلت

ااالق فضیلت از همله نظریات ااالق هنجاری است که منش ااالقیِ 2عامرل ااالقری و
اوصاف درونیِ وی را نقطۀ کانونی و معیار فضیلتمندی فعل قرار داده است
1998: 20- 23

( Hursthouse,

; .(Hooft, 2006: 13تبیین کالسیک این نظریه توس ارسطو انجام گرفته امرا

اندیشمندان پس از وی از همله متفکران مسلمان ،در ثار اود تقریرهایی فلسفی ر دینی از
این نظریه ارائه دادهاند (مسکویه2422 ،ق24-23 ،12-11 :؛ نراقی ،بیترا .)32-33 :از نظرر
ارسطو انسانِ ااالقی کسی است که صراحب فضریلت باشرد و فضریلت عبرارت اسرت از
1. Moral character
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مجموعه ای از ویژگی های شخحیتی ارزشمند که در وهرود شرخص رسروخ کررده باشرد.
ارسطو مواردی مانند شجاعت ،صداقت،میانهروی ،مدارا ،مهربرانی ،تفکرر و بخشرش را در
فهرست فضایل ااالقی ذکر میکند ) .(Wolff, 2018: 205در این نگرش ،سه عنحر کلیردی
وهود دارد:
ال ) اوبی و ارزش افعال ،براساس نیات درونی فاعل محاسبه میشوند و سازۀ روحی
و هویت شخحیتی فرد و به تعبیری شخحیت یا شاکلۀ 2ااالقیِ انسان ،بنیان فضیلتمنردی
افعال است .به تعبیری تمام اعمال و رفتارهای انسران ترابع «شراکله» 1یرا همران شخحریت
اکتسابی اوست (هوادی ملی .)281 :2131 ،بخشی از این شخحیت ،چیزی است که از ن
به حسن فاعلی یا نیت و ااالص تعبیر میشود (هوادی ملی ،2138 ،ا . )431-431 :1
ب) غایتگرایی :این نیت و قحد ،البته باید ههت ااصی داشته باشرد و ن سرعادت و
کمال انسان است .ارسطو فضیلت را با سعادت پیوند میدهد و عمرل بره فضرایل را بررای
زندگی سعادتمندان ضروری میداند .سعادتمندی یا نیکبختی ،عالیتررین غرایتی اسرت کره
دیگر غایات نسبت به ن ،غایات میانی شمرده میشوند .ارسطو ،سرعادت را فعالیرت نفرس
در انطباق با کاملترین فضیلت و فضایل را مهمتررین ابرزار دسرتیابی بره سرعادت معرفری
میکند (ارسطو .)12- 12 :2138 ،فضایل ،ویژگیهای منشیاند کره بررای کسرب سرعادت
ضروری هستند.
ا) عنحر دیگر ،ابتنای این نظریه برر فضرایل چهارگانرۀ حکمرت ،شرجاعت ،عفرت و
عدالت است که در نهایت موهب تحقق اعتدال در نفس ،یا دستیابی بره ملکرۀ حرد وسر
اواهد بود (ارسطو .)281- 284 :2138 ،وهود این فضایل بنیادین در انسان ،نوعی اعتردال
بر هویت او حاکم میسازد که دیگر افراط و تفریطری در اعمرال و رفترار او نخواهرد برود.
چنین فردی ،بهحدی از تزکیه رسیده است کره شرهوتهرای نفسرانی هریچ تسرلطی برر او
« .2قُلْ کلٌّ یعْمَلُ عَلی شاکلَتِهِ» (اسراء.)84 :
« .1شاکله» به معنای عادت ،اوی و سجیهای است که فرد را مقید کررده اسرت .ر.ک :راغرب اصرفهانی2421 ،ق:
.43
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ندارند .در این صورت الگوی او ااالقی اواهد برود؛ الگرویی کره از مراترب عرالی ن در
تعالیم شیعی به «انسان کامل» تعبیر شده و در یات قر ن در مورد انبیای الهی بهکار رفته 2و
به لزوم تبعیت و اقتدا به چنین الگویی تأکید شده است (اعراف238 ،؛ لعمران .)12 :فرردِ
براوردار از این فضایل ،الگوی ااالقی اواهد بود به تناسب شردت ایرن فضرایل در وی،
کاملتر اواهد شد .برای مثال ،شخصِ براوردار از فضریلت عفرت ،شررم دارد و از دایررۀ
حالل و حرام الهی پا را فراتر نخواهد گذاشت (ابراهیم2181 ،م .)111 :چنین فردی اگرر از
فضیلت حکمت نیز در سه ساحت بینش ،منش و کنش براوردار باشد ،امور را نگونه کره
هستند میبیند و در تشخیص امور اشتباه نمیکند ،چراکه حکمت داشرتن ،یعنری دارا برودن
بینش و شهود ،منش ااالقی یا رفتار درست با دیگرران ،و داشرتن قردرت قضراوت براال و
تدبیر در زندگی (اسرالمی .)28 :2183 ،چنرین فرردی برالطبع از فضریلت «شرجاعت» نیرز
براوردار اواهد بود و همع این فضایل ،تعادلی در وهرود او ایجراد اواهرد کررد کره از
ویژگیهای انسان کامل و الگوی ااالقی است.
مطابق این عناصر که تقریر سعادتگرایانره از نظریرۀ اارالق فضریلت دینری را ترداعی
میکند ،بهنظر میرسد فرایند استجابت دعا را میتوان بهگونهای تبیین کرد که تمام ترأثر در
ناحیۀ داعی است بهسبب قابلیت و تغییر و تحولی که باید در اود ایجاد کند ،اما در ناحیرۀ
مدعو ،چندان تغییر و تأثری در فرایند استجابت دعا معنا نخواهد داشت.
 .0 .2استجابت دعا بر مبنای تقریر مذکور از اخالق فضیلت

مطابق الگوی اارالق فضریلت ،اسرتجابت دعرای هرر فررد بره میرزان وسرعت وهرودی و
براورداریِ وی از سعۀ وهودی است .به هر میزان که فرد داعری بره فضریلت عردالت یرا
تعادل نفسانی و به الگوی انسان فضیلتمدار ،یا همان مقام «انسان کامل» نزدیرکترر شرود،
ارادۀ او انطباق بیشتری با ارادۀ اداوند دارد و در ارادۀ مدعو فانی اواهرد شرد .اواسرته و
طلب او همسنخ با ارادۀ اداوند میشود ،و در این صورت دوگانگی برین او و اداونرد از
« .2وَ إِنَّک لَعَلی خُلُ ٍ عَظیم» (قلم)4 :؛ «لقد کان فی ابراهیم و»...
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بین اواهد رفت و دیگر سخن از تأثیرپذیری ارادۀ الهی نخواهد بود .الزمرۀ ایرن امرر ایرن
است که انسان این سه گام را که از گامهای بنیادین در نظریۀ ااالق فضریلت اسرت ،طری
کند:
 .1معرفت واقعی به «مدعو»« ،حقیقت خویش» و «مقام دعـا» :معرفرت یرا نچره در
ااالق فضیلت از ن به حکمت تعبیر میشود ،نقش چشمگیری در فراینرد اسرتجابت دارد.
اینکه دعای بزرگان مستجاب میشود ،ناشی از معرفرت عمیرق نهرا بره اداسرت (فنراری،
 .)323 :2184این معرفت هم باید ناظر بر حقیقت دعا و هم نسبت به کسی که از او طلرب
میشود و هم به حقیقت وهودیِ اود داعی باشد .امرام صرادق(ع) در مرورد قرومی کره از
دلیل عدم استجابت دعایشان سؤال کردند فرمود؛ «ألنَّکم تَدعونَ مَن ال تَعرِفونَهُ؛ دلیرل عردم
استجابت این است که کسی را میاوانید که او را نمیشناسید» .در تعابیر روایی اسرت کره
«لَوْ عَرَفْتُمُ اهللَ حَ َّ مَعْرِفَتِهِ لَمَشَیتُمْ عَلَی الْبُحُورِ وَ لَزالَتْ بِدُعائِکمُ الْجِبالُ؛ اگر ادا را نگونه کره
بایسته است میشنااتید با دراواست شما کوهها از ها کنده میشد» (پاینده.)343 :2181 ،
این سخن بیانگر این است که معرفت یا حکمت که عنحر بنیادین در ااالق فضیلت است،
در صورت تحقق ،میتواند فرد را مسل بر تکوین و قوانین طبیعت کند و در این صرورت
او اود مؤثر در استجابت اواهد بود .شناات انسان از اداونرد در کیفیرت دعرا ،انتخراب
کلمات و چگونگی ادای ن ،شوق به دعا و لذت بردن از این حرال ،ترأثیر بسرزایی دارد و
اینها همه در استجابت مؤثر است (ممدوحی .)81 :2181 ،در حقیقت میتوان بهعنوان یرک
اصل بیان کرد که «دعای هر فرد به میزان معرفت او به حق ،به اهابت نزدیکتر است» .البته
معرفت واقعیِ داعی نسبت به حقیقت وهودی اویش نیز شرط است .داعی بایرد بره فقرر
ذاتی اود گراهی داشرته باشرد؛ و چنرین معرفتری در هرذب رحمرت حرق ،مرؤثر اسرت
(ممدوحی .) 42 :2181 ،به هر میزان که گاهی و معرفت انسان بره فقرر وهرودی ارویش
بیشتر باشد ،بهره او از رحمت الهی بیشتر اواهد شد ( صفی .)48 :2181 ،عالوهبر ایرن دو
معرفت ،داعی باید به «مقام دعا» نیز معرفت یابد .مقام دعا همران مقرام «الّرت» اسرت کره
مستلزم استجابت دعاست (عفیفی ،2132 ،ا .)381 :1دعا در حقیقت اظهار فقر و نیازمندی
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بنده بهسوی اداست و الزمۀ دستیابی به مقام فقر ،ایرن اسرت کره انسران ایرن حقیقرت را
بهاوبی بشناسد.
 .8عدالت مبتنی بر عفت و تهذیب نفس :گام دیگر که در استجابت دعرا مرؤثر اسرت،
این است که داعی ،اود را بهحدی از قابلیت رسانده باشرد کره مردعو پاسرخ او را بدهرد.
الزمۀ این امر تهذیب درون و همسنخ نمودن وهود اود با وهود مدعو کره وهرود اکمرل
است ،میباشد تا از این طریق درون اود را پذیرای صورت حق کند و ارتباط برقرار شرود
(فناری .)323 – 323 :2184 ،هنگامیکه نفس انسان پرالوده و تهرذیب شرود و بره حالرت
تعادل دست یابد ،همراستا با ارادۀ ادا میشود و بهصرورت تکروینی و طبیعری ارادۀ او برا
ارادۀ وهود مطلق سنخیت مییابد و دعای او مستجاب اواهد شد .در این صرورت ،طلرب
او را اداوند نیز اراده اواهد کرد ،چراکه دیگر فاصرلهای میران دو اراده نیسرت .بره بیران
دیگر ،در این صورت نیاز به ارادۀ هداگانۀ اداوند نیست تا سخن از تأثیرپذیری ارادۀ ادا
مطرح شود« .پیراستگی انسان از لودگیها ،میتواند منشأ تحرف و تحوّالت شگفتانگیزی
شود که با معیارهای علوم حسی و ظاهری توهیهپذیر نیست؛ مثالً میتواند مریضی را شرفا
دهد یا اشرار را مریض کند» (مالصدرا .)128 -121 :2121 ،وهود ،حقیقتی تشکیکی است
و هرچه انسان بتواند از شدت وهودی بیشتری براروردار شرود ،دایررۀ تأثیرگرذاری او در
عالم بیشتر اواهد شد ،البته الزمۀ وسعت وهودی ،دست یافتن به مراتب باالتر از الروص
و نزدیکتر شدن به وهود اکمل است .این یک اصل بدیهی است که وقتی کسی چیرزی را
طلب میکند ،باید شرای اهابت ن را فراهم کند (فناری .)323 -323 :2184 ،نفسی که به
فضایل ااالقی مزین نشده و هنوز حسد ،کینه ،کبر ،ریا ،بدزبانی و دیگر اباثرتهرا برر او
غالب است ،طبیعی است که این رذایل حجاب بین او و مدعو شرده و مرانع اسرتجابت یرا
ایجاد ارتباط و افاضۀ فیض حق میشود (ممدوحی .)81 :2181 ،به هر اندازه که نفس اود
را محفا کند ،به همان اندازه در کمک گرفتن از نفوس سرماوی و عوامرل ملکروتی توفیرق
بیشتری اواهد یافت و از این ههت مسیر اهابت دعای او بیشتر فرراهم اواهرد شرد .بره
تعبیر ابنسینا «به نفس زکیه در هنگام دعا ،از ناحیۀ حق تعالی قوهای افاضره مریگرردد کره
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بهسبب ن مؤثر در عناصر میگردد .پس عناصر با نفس موافقرت مریکننرد و ایرن اهابرت
دعاست» (ابنسینا .)221 -224 :2112 ،بنابراین ،اهابت در معنای واقعری میسرر نمریشرود
مگر به طهارت درون و با این طهارت است که انطباق ارادۀ انسان برا ارادۀ اداونرد محقرق
میشود .لذا تا داعی به این طهارت و تعادل نفسانی دست نیابد ،دعایی محقق نخواهد شرد
تا سخن از استجابتی باشد (ابنعربی2428 ،ق ،ا.)11 :1
 .7الگو؛ خلیفۀ اللهی یا انسان کامل شدن :در صورت محقق شدن دو گام قبل ،چنرین
فردی به همان شخحیت و شاکلۀ ااالقی که در ااالق فضیلت از ن به الگوی ااالقی یرا
در تعبیر دینی مقام الیفۀ اللهی تعبیر میشود ،نزدیکتر شده و هرچه به این مقام نزدیکتر
شود ،به همان میزان سعۀ تحرف او در عالم بیشتر اواهد شد ،سخنش در ملکروت شرنیده
اواهد شد ،تسل نسبی به امور عالم اواهد یافت و در نتیجه به همان میزان دعرا و طلرب
مبتنی بر اراده و اواستۀ اصیل او محقق اواهد شرد .بره تعبیرر عالمره طباطبرایی «نفروس
مؤمنان و اولیاء و انبیاء ،هنگام دعا و دراواست هدی از ادا ،مادگی این را مییابند که با
عوالم باالتر وهود ،مانند عالم مثال یا عالم عقل که نقشی علّی را در برابر پدیدههرای عرالم
ماده دارند اتحاد یابند و ارتباط برقرار کنند ،و از این راه در پدیدههای مادی مطابق با نچره
میطلبند تأثیر بگذارند و دال و تحرفاتی انجام دهنرد» (طباطبرایی2182 ،م ،ا .)13 :1بره
تعبیر ابنسینا «هر گاه نفس ،قوی و شری

شبیه بره مبرادی باشرد عناصرر ایرن عرالم او را

اطاعت میکند و از وی منفعل میشود .چنین نفسی میتواند بیماران را شفا دهد و طبرایعی
را ویران نموده؛ و به ارادت وی باران فرود ید و فراوانری رخ نمایرد» (ابرنسرینا2424 ،ق:
 .)233بر این اساس ،اود داعی برهعنروان یرک انسران فضریلتمنرد ،نقرش اساسری را در
استجابت دعا دارد؛ چون با تهذیب نفس و وسعت بخشیدن به وهود اود ،مریتوانرد ارادۀ
اود را همراستا با ارادۀ مدعو کند .این همان نگرش مالصدراست که معتقد است انسان در
سایۀ تهذیب نفس و پیراستگی از لودگیها ،از سوی پروردگارش به مقاماتی دست مییابد
که بر اثر ن میتواند منشأ تحرف و تحوالت شگفتانگیزی شود (مالصدرا.)121 :2121 ،
این همان رأی شهید مطهری است که معتقد است «دانی میتواند در عالی اثر بگرذارد .اراده
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و اواست و عمل انسان ،میتواند عالم علوی را تکان بدهد و سبب تغییراتی در ن بشرود»
(مطهری .)33 :2131 ،بر این اساس ،مستجابالدعوه بودنِ فرد ،بهسبب منزلتی است که بره
لحاظ ااالقی در هستی پیدا میکند و لذا تغییر در ذات ادا نیست ،هر تغییرری هسرت در
ناحیۀ داعی باید انجام گیرد .کار در ناحیۀ ادا انجام شده و فریض الهری برهصرورت دائرم
هاری است ،چراکه او فیّاض علیاالطالق است و فیضان وهودی او دائمی است؛ فق باید
فرد اود را در معرض نفحات قرار دهد و قابلیت فیض را در ارود محقرق کنرد .بره بیران
دیگر ،اهابت از ذات اداوند بهعنوان منبع وهود تجلی مییابد و به میزانی که فرد بره ذات
بخشندۀ اداوند نزدیک شده باشد و سعۀ وهودی یافته باشرد ،از شرعاع ایرن تجلری بهررۀ
بیشتری اواهد یافت .البته این بدانمعنا نیست که هر که دعایش مستجاب میشرود ،لزومراً
انسان بسیار پاک و بلندمرتبهای است .چهبسا استثنائاتی نیز وهود داشته باشرد کره از براب
لط

الهی است (قاضی عبدالجبار2133 ،م ،ا.)143 :12

 .0 .9فضیلتمندیِ انسان؛ شرط حقیقی استجابت در متون دینی

داب و شرایطی که برای دعای مستجاب در قرر ن و نیرز مترون روایری بیران شرده ،مؤیرد
مدعای مذکور است که عامل اصلی استجابت دعا در واقع اود انسان و تغییرر و تحروالتی
است که به لحاظ قابلیت یافتن و براوردار شدن از سعۀ وهودی بایرد در او ایجراد شرود.
برای استجابت ،باید وهود فرد االص شده باشد ،بهگونهای که هنگام دعا برا تمرام وهرود
اداوند را بخواهد و از او طلب کند .در حقیقت وهود او نقدر پالوده شده باشد که چیزی
هز اداوند نبیند و هز از او طلب نکند .از امام صادق(ع) است کره ««فَفِِذَا دَعَفوْتَ فَأَقْبِفلْ
بِقَلْبِک ثُمَّ اسْتَیقِنْ بِالِِْجَابَۀِ؛ هنگام دعا با تمام وهودت دعا کرن ،کره در ایرن صرورت یقینراً
مستجاب اواهد شد» (کلینی2423 ،ق ،ا .)431 :1الزمۀ این امر این است کره فضرایل در
داعی به ملکه تبدیل شرده و در هرا ِن او و سرشرت و شراکلۀ وهرودی او نشسرته باشرد.

2

« .2کونوا وقت الدُّعَاءِ علی شرائط اإلجابۀ ،من اإلتیان بالمعرو  ،و اجتناب المنهی ،و رعایۀ اآلداب» (طریحی،2133 ،
ا.)242 :2
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رذالتهای ااالقی مانند بدگمانی ،بیوهدانی ،دروغگویی ،دورویی و اموری از این دست،
سبب میشوند دعا مستجاب نگردد 2.کسی که درون اود را پالوده نکررده باشرد ،برهسربب
اینکه سنخیت وهودی با ادا نیافته است ،در حقیقت در دعای اود ،اردا را نمریاوانرد،
بلکه امیدش به اسباب عادی یا امور وهمی است .بنابراین ،سنت الهی این است که اگر دعا
حقیقی باشد ،قرین استجابت اواهد برود .ازایرنرو در یرات قرر ن بیران شرده اسرت کره
«ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکمْ» و بیان نشده است که «ادْعُونِی فأَسْتَجِبْ لَکمْ» یا «ادْعُونِی ثفمّ أَسْفتَجِبْ
لَکمْ»؛ چراکه اواستن واقعیِ عبد همان و اهابت شدن همان .در واقعِ امر ،طلبِ عبرد عرین
همان اهابت است ،درصورتیکه این طلب حقیقی باشد .یۀ «وَ إِذا سَأَلَک عِبادِی عَنِّی فَفِِنِّی
2

قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ» نشان میدهد که برای استجابت ،کافی است که اواندن،
اواندنِ حقیقی باشرد (طباطبرایی ،2132 ،ا .)182 :23طبیعری اسرت ،اوانردنِ حقیقری از
انسانی صادر اواهد شد که رن

ادایی گرفته و به الگویی فضیلتمند تبدیل شده اسرت؛

انسانی کره صرفات الهری چرون لطر  ،رحمرت ،حکمرت ،رأفرت ،علریم برودن ،هبرار و
هبرانکنند ۀ نواقص دیگران ،و ...در او محقق شده باشد .چنین انسرانی اسروه و الگرویی از
انسان پالودهشده و فضیلتمند است و فاصلهای بین دعا و اهابرت او نخواهرد برود .چنرین
شخحی به اوا وحدت ،و ولوا به ملکوت عزت راه یافته و اسم اعظرم شرده و بره رمروز
تحرف در طبایع اهرام و ارکان دست یافته است (بسطامی .)1 :2133 ،بر این اساس ،مهرم
است که ما از چه زاویه و در چه سطحی از وهود ،دعا میکنیم.

1

 .2الذُّنُوبُ الَّتِی تَرُدُّ الدُّعَاءَ سُوءُ النِّیۀِ وَ خُبْثُ السَّرِیرَةِ وَ النِّفَاقُ مَعَ الِِْخْوَانِ وَ تَرْک التَّصْدِی ِ بِالِِْجَابَۀِ وَ تَفأْخِیرُ الصَّفلَوَاتِ
الْمَفْرُوضَاتِ حَتَّی تَذْهَبَ أَوْقَاتُهَا (ابنبابویه2421 ،ق.)132 :
 .1و چون بندگان من از تو سرا مرا بگیرند ،من نزدیکم و دعای دعاکننده را اهابرت مریکرنم برهشررطی کره در
دعایش مرا بخواند (البقره.)283 :
 .1باید از دعاهای واقع در سط ایال فراتر رفت .در یات قر ن بیان میشود که «عَسی أَنْ تَکرَهُوا شَی اً وَ هُوَ خَیفرٌ
لَکمْ وَ عَسی أَنْ تُحِبُّوا شَی اً وَ هُوَ شَرٌّ لَکم» (البقره .)123 :گاهی دعای افراد متناسب با ایر ،و علم و دانایی واقعری
نها نیست ،بلکه در حد ایال و تحور نهاست .برای موارد انسانها چیزی را اوب میپندارند و دعا مریکننرد
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 .8نتیجهگیری
مطابق نچه بیان شد ،تأثیرپذیری انسان و افزایش قابلیرت انسران نقرش اساسری در تحقرق
اهابت دارد .به تعبیری استجابت به این معنا نیست که ادا ترأثیر مریپرذیرد و در تکروین
تحرف میکند و دعا را مستجاب میکند ،بلکه اگرچه فاعل اصلی اداوند است ،نچه تغیر
و انفعالی در ن ایجاد میشود مدعو نیست ،بلکه داعری اسرت .ذات اداونرد متعرال ثابرت
است و فیضان وهودی او همواره هاری است و این داعی است که باید اود را در معرض
این فیضان قرار دهد .به هر میزان که داعی از سعۀ وهودی بیشتری بهرهمند شرود و فریض
بیشتری دریافت کند ،قدرت او بر تحرف در تکوین بیشتر و دعای او به اهابت نزدیرکترر
اواهد شد .در حقیقت مطابق این نظریه ،این ارادۀ الهی نیست که مانع اهابت دعرای فررد
میشود؛ بلکه اراده و ااتیار اود انسان است که چنین امری را رقم مریزنرد و در حقیقرت
عدم استجابت ثمرۀ مرتبۀ وهودی و عمل اود فرد است .هرر انردازه انسران از معرفرت و
حکمت حقیقی و از نفسی پالوده و مهذب براوردار شده باشد ،سنخیت وهودی بیشرتری
با اداوند یافته و ارادۀ او همراستا با اداوند اواهد شد .هرر انردازه انسران از مؤلفرههرای
بنیادین ااالق فضیلت براوردار شده باشد و به الگوی فضیلتمدار تبدیل شده باشرد ،بره
همان میزان سعۀ تحرف او در عالم بیشتر اواهد شد ،سخنش در ملکروت شرنیده اواهرد
شد ،تسل نسبی به امور عالم اواهد یافت؛ و در نتیجره بره همران میرزان دعرا و طلرب و
اواستۀ اصیل او محقق اواهد شد .معرفت یا حکمت که عنحر بنیادین در ااالق فضیلت
است ،چنین انسانی را مسل بر قوانین طبیعت کرده و از قدرت تکوینی براوردار میسازد
و در این صورت بر ورده شدن حاهت وی ،متأثر از قدرتِ ناشری الوصری اسرت کره در
وهود او ایجاد شده است .چنین انسانی بدانسبب که الگوی فضریلت اسرت ،مریتوانرد در
محقق شود ،حال نکه اگر از مرتبۀ وهودی باالتری براوردار بودند ،میدیدند که صرالحی در تحقرق ایرن امرر
برای نها نیست .بر این اساس ،برای دعاهایی که مستجاب نمیشوند ،در حقیقت دعای واقعی نیسرتند و چرون
زمانیکه انسان در مرحلۀ معرفت و حکمت واقعی و همراستایی با وهود حضرت حق اسرت صرادر نمریشرود،
بلکه در مرحلۀ پندار صادر میشود ،قرین اهابت نخواهند بود.
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عالم تحرف تکوینی کند و ازاینرو دعایی ندارد هز اینکه قرین اهابت اواهرد برود .البتره
توهه به دو نکته در پایان ضروری است .نخست اینکه ،چنین انسان فضیلتمندی اگرچه از
قدرت تحرف در عالم تکوین براوردار است ،به اقتضای الگوی فضیلتمند بودن ،به اود
اهازه نمیدهد هر تحرفی را اراده کند ،بلکه سعی میکند ارادۀ او همرواره منطبرق برا ارادۀ
معشوق باشد .ازاینرو اگرچه قدرت او که ناشی از تهذیب است ههرت تحررف در عرالم
امکانپذیر است ،از نجا که همواره ارادۀ اود را با ارادۀ اداوند منطبق میکنرد ،هرگرز بره
اود اهازه نمیدهد تحرفی را که مورد رضای محبوب نیست ،انجام دهد .نکتۀ دوم اینکره
هرچند مطابق نچه بیان شد ،مجابالدعوه بودن فرد ،بهسبب منزلتری اسرت کره بره لحراظ
ااالقی در هستی پیدا میکند ،اما این بدانمعنا نیست که هر که دعایش مستجاب میشرود،
لزوماً انسان پاک و بلندمرتبهای است ،بلکه به این معناست که هر انسانی به اندازۀ مرتبرهای
از وهود که دارد به همان میزان دعای او مجاب اواهد بود؛ هرچند استثنائاتی نیرز از براب
لط

الهی وهود دارد.
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