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Abstract
From the point of view of a religious believer, the agency of 
God Almighty has a strong presence in all aspects of his life, 
and encouraging prayer to achieve the desired and guarantee-
ing its fulfillment is a manifestation of this presence. There-
fore, one of the important issues that has occupied the minds of 
religious scholars is to analyze and explain the relationship be-
tween natural laws as inviolable and the impact of factors such 
as prayer as a bed of divine agency in eliminating natural disas-
ters in the system of creation. In one sense, answering prayer 
is incompatible with the law of causality and a kind of viola-
tion of the laws of nature. On the other hand, some believe that 
the answer to prayer is not in conflict with the laws of nature 
and can be analyzed in the same performer. In the meantime, 
Ayatollah Javadiyeh Amoli is one of the scientists who, with 
a comprehensive view of the Qur’an and argument, has been 
able to analyze and explain the answer to prayer in the system 
of natural laws. In this article, which is reflected in his works, 
first the truth of prayer is examined, then by explaining the 
place of causality in the system of nature and the relationship 
between prayer and divine judgment and predestination, the 
effect of prayer in the system of natural laws is analyzed. The 
findings show that answering prayers was not only against the 
laws of nature; Rather, it is in line with the law of causality; 
Finally, it should be noted that the cause of any phenomenon 
is not limited to its known causes and the process of answering 
prayers in the system of causality can be explained by the in-
fluence of supernatural causes.
Keywords:Prayer, laws of nature, divine agency, judgment 
and predestination, Ayatollah Javadi Amoli.
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 ظرفیت شناسی دعا در دفع بالیای طبیعی
 از منظر آیت اهلل جوادی آملی

)تاریخ دریافت: 1400/01/17 - تاریخ پذیرش: 1400/09/06(
مهدی اخالصی1
علیرضا مجد آرا2

چکیده 
از نگاه یک معتقــد مذهبی عاملیت خداوند متعال در تمــام ابعاد زندگی وی 
حضوری پررنگ دارد که تشــویق به دعا برای رســیدن به مطلوب و تضمین 
اجابــت آن، نمودی از این حضور به شــمار می رود. ازاین رو، یکی از مســائل 
مهمی که ذهن دین پژوهان را به خود معطوف داشــته، تحلیل و تبیین رابطه 
میان قوانیــن طبیعی به عنوان اموری تخلف ناپذیر با تأثیرگذاری عواملی مانند 
دعا به عنوان بستر عاملیت الهی در رفع و دفع بالیای طبیعی در نظام آفرینش 
است. در یک نگره، استجابت دعا امری ناسازگار با قانون علیت و نوعی نقض 
قوانین حاکم بر طبیعت اســت. در مقابل برخی بر این عقیده اند که استجابت 
دعا تنافی با قوانین طبیعت ندارد و در همان مجرا قابل تحلیل اســت. در این 
میان آیت اهلل جوادی  آملی از دانشــمندانی اســت که با نگاهی جامع و برآمده 
از قــرآن و برهان، در مقام تحلیل و تبیین اســتجابت دعا در منظومه قوانین 
طبیعت برآمده است. در این نوشتار که انعکاس یافته از آثار ایشان است، ابتدا 
به بررسی حقیقت دعا پرداخته، آنگاه با تبیین جایگاه علیت در نظام طبیعت و 
رابطــه میان دعا با قضا و قدر الهی به تحلیل اثرگذاری دعا در منظومه قوانین 
طبیعت پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استجابت دعا، 
نه تنها برخالف قوانین حاکم بر طبیعت نبوده؛ بلکه در راســتای قانون علیت 
است؛ منتهی باید توجه داشــت که علت هیچ پدیده ای منحصر به علت های 
شناخته شده ی آن نیســت و می توان فرایند استجابت دعا را در نظام علیت با 

تأثیرگذاری علل فرا طبیعی تبیین نمود.
واژگان کلیدی: دعا، قوانین طبیعت، عاملیت الهی، قضا و قدر، جوادی آملی .

طلبه سطح 3، مرکز فقهى ائمه اطهار (ع)، قم. ایران (نویسنده مسؤول).ت
دانشجوى کارشناسى ارشد رشته فقه و مبانى حقوق اسالمى. دانشگاه قم، قم. ایران.ا
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مقدمه 
یکــی از نکات نیازمند پژوهش، رابطه میان بنده و خداوند متعال در قالب دعا اســت. 
اگرچه از جهات مختلفی می توان به نهاد دعا نگریســت، اما دعا به معنای درخواست و 
طلب حاجت از خداوند متعال، مأنوس ترین نوع از دعا اســت که خواســتگاه بحث های 
گســترده ای در حوزه دین شده اســت. آنچه در فرایند دعا مایه ی ابهام و سؤال شده، 
اجابتی اســت که در اثر دعا شامل فرد می شود، چراکه تحقق خواسته ی بنده و به دیگر 
سخن، اجابت دعای وی، بیان گر دخالت حضرت باری تعالی در روند امور طبیعتی است 
که بر محور قانون علیت در حال گردش اســت. بر همین اســاس، اســتجابت دعا به 
معنای رسیدن به مطلوب در فرایندی خارج از روند طبیعی قلمداد می شود که ریشه در 
عوامل ماوراء الطبیعی دارد. از همین رهگذر، بسیاری از دانشمندان حوزه دین به تحلیل 
نقــش دعا در دایره نظام طبیعت، با نگرشــی بر قضا و قدر همــت گمارده اند. آیت اهلل  
جوادی  آملی، نیز از شــخصیت هایی اســت که در این عرصه، تالش فراوانی را مبذول 
داشــته است. رجوع به کتبی هم چون »تفسیر تسنیم«، »ادب فنای مقربان«، »رحیق 
مختوم«، »توحید در قرآن«، »سرچشــمه اندیشه« خود شاهدی گویا بر این مدعاست. 
با توجه به رویکردهای متفاوت متفکرین، بررسی نهاد دعا و ارائه تحلیلی مناسب از آن 
امری ضروری به شمار می رود، چراکه عدم مواجه صحیح، ابهاماتی را در نظام اعتقادی 
به دنبال خواهد داشــت؛ بنابراین آنچه شایسته تحقیق است، آن که آیا دعا و استجابت 
آن در پرتــو قوانین طبیعت قابل تجزیه و تحلیل اســت؟ چگونــه می توان حوادث را از 
منظــر قانون علیّت به خداوند انتســاب داد، درحالی که هر جزئی از نظام طبیعت صرفًا 
نتیجه تعامل علّى علل طبیعی است؟ ازنظر قائلین به قضا و قدر، اثرگذاری دعا چگونه 
توجیه می گردد؟ برای تحلیل و پاسخ گویی چنین سؤاالتی، دیدگاه های متفاوتی ازسوی 
فیلسوفان و متکلمین بیان شده است به گونه ای که برخی منکر قوانین حاکم بر طبیعت 
شــده و برخی نیز نقض قوانین طبیعی از طریق فعالیت خاص الهی را مطرح ساخته اند 
و در نهایت گروهی نیز به پذیرش عاملیت خاص الهی و اثرگذاری دعا در بستر قوانین 
علّی حاکم برجهان روی آورده اند. هدف این نوشــتار که با روش تحلیلی– اســنادی 
ســامان یافته، ارائه پاسخ هایی برای سواالت مطرح شــده از رهگذر طرح اندیشه های 
حضــرت آیت اهلل جوادی آملی اســت. از این رو در ادامه بعد از مــرور اجمالی در بیان 
حقیقت دعا، در ابتدا جایگاه قانون علیّت در نظام طبیعت تبیین شــده و سپس به رابطه 
دعا با قضا و قدر الهی پرداخته و در نهایت کیفیت اثر گذاری دعا در نظام طبیعت مورد 

تبیین قرار گرفته است.

1- واژه شناسی
در ابتدا الزم است برخی از واژگان کلیدی تبیین شود.
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1-1- مفهوم دعا
دعا در لغت به معنای اســتغاثه )ابن منظور،1405: 4/ 359(، نیایش )جوهری،1270: 
6/ 2337( صدازدن و یاری طلبیدن اســت )فیومى، بی تا: 2/ 194(. دیگری می نویسد: 
»دعا کلمه ای عربی به معنای مایل ســاختن چیزی به سوی خود با صدا و کالم است« 
)ابن فارس، 1404: 2/ 279(. در فرهنگ لغت فارسی نیز درباره ی واژه ی »دعا« چنین 
آمده اســت: »خواندن جمله های مأثور از پیامبــر )ص( و امامان در اوقات معین برای 
طلب آمرزش و برآورده  شــدن حاجت، درخواســت حاجت از خــدا، نیایش، مدح و ثنا، 
تحیت، درود، سالم، تضرع، نفرین«( عمید،1374: 1/ 935(. دعا به »درخواست توأم با 
خضوع و تضرع بنده از خداوند« نیز معنا  شده است )نجفى، بی تا: 7/ 200(. شیخ طوسی 
می نگارد: »دعا درخواســت انجام کاری از مدعو )خوانده شده( به صورت جمله امرو نهی 
یا در قالب جمله خبری، )مانند َغَفر اهلُل لَک( اســت. فرق دعا با امر آن است که در دعا 

مرتبه مخاطب فراتر از دعاکننده و در امر، فروتر است )شیخ طوسی، بی تا: 4/ 424(.

1-2- رابطه علیت
قانون علیت ازلحاظ پیشــینه، اولین مسئله فلسفی است که اندیشه بشر را به خود جلب 
کرده و او را به کشــف معمّای هســتی واداشته است. برای انســان که دارای استعداد 
اندیشیدن است، مهم ترین عاملی که او را در مجرای تفکر می اندازد، ادراک قانون کلی 
علیت است و براثر همین ادراک است که مفهوم »چرا« برای ذهن انسان پیدا می شود 
)مطهــری، ۱۳۷۳: 6/ 644(. در اهمیــت این قانون همین بس کــه برخی معتقدند: 
»قانون علیت از قوانین بدیهی بوده و انکار آن انکار اصل مهمی اســت که انسان را به 
وادی شک سوفسطایی گری می کشاند، پس این قانون پایه همه علوم است.« )جوادی 
آملــی،1372: 2/ 321( در تعریف رابطه علیت آمده اســت: »علیت یک رابطه ویژه و 
بسیار شدید میان دو چیز است که یکی از آن دو ازنظر صدور یا بقاء نیازمند به دیگری 
اســت که محتاج و نیازمند به علت را، معلول و محتاج الیــه را علت می نامند )عالمه 
طباطبایی،1430: 2/ 6( و بر اســاس احتیاج و تالزمی که  بین علت و معلول است دو 
مفهوم برای علت بیان شده است؛ مفهوم اول آن که »علت چیزی است که از وجودش، 
وجود دیگر و از عدمش عدم دیگر حاصل می شــود« و به بیان دیگر علت آن اســت که 
بین آن و شیء دیگر تالزم وجودی و تالزم عدمی برقرار است و مفهوم دوم نیز آن که 
»علت چیزی است که بین آن و شیء دیگر تالزم عدمی برقرار است« به این معنا که 
اگر علت از بین برود آن شــیء دیگر نیز از بین خواهد رفت و این در حالی اســت که 
میان دو شــیء تالزم وجودی برقرار نیســت. به این معنا که باوجود علت، شیء دیگر 
ممکن اســت نباشد. درنتیجه اگر معلول موجود باشد، علت نیز موجود است و اگر علت 
موجود باشد، وجود معلول امری ممکن )نه واجب( به  شمار می رود )ر.ک: جوادی آملی، 
1382: 7/ 318(. نکته اساســی در این میان آن است که اصل علیت، اصلی ضروری و 
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استثناناپذیر است )ر.ک: سبحانی، 1388: 354/3(؛ چرا که قانون علیت یک قانون عقلی 
است و چنین قانونی استثناء بردار نیست.

2- جایگاه قانون علیّت در نظام طبیعت
یکی از اصول و ســنت های الهی در تدبیر جهان، جریان و اتکای آن بر نظام علیّت و 
سببیت است. اصل »علیت و معلولیت« یکی از اصول و ضروریات عقل است که وحی 
نیز آن را تأیید کرده )جوادی آملی، 1378: 93( و در تمام نظام آفرینش حکم فرما بوده 
و تمام فعل  و انفعاالت مادی، منحصر به علل طبیعی هستند )لطیفی و پریمی، 1388: 
101(. در نظام آفرینش بخت، اتفاق، صدفه، گزاف و اموری که مبادی شرور در طبایع 
مادی دانســته می شــوند، راه ندارد )جوادی آملی، 1382: 9/ 377(. در روایات متعدد 
)ر.ک: صفار، 1404: 1/ 6( نیز می توان شــاهد این معنا بود که »خدای سبحان، برای 
هر چیزی ســببی قرار داده و سنتش براین است که اشــیاء و افعال را براساس اسباب 
خــود و بر محور نظم و قانون علت و معلــول صورت دهد )جوادی آملی، 1378: 96(. 
بــا توجه به توصیفاتی که در آثار متعدد دیده می شــود، نظام عالم یک نظام قراردادی 
نیســت؛ به بیان دیگر، چنین نیست که خداوند مجموعه ای از اشیاء و حوادث را بیافریند 
درحالی که هیچ رابطه ذاتی و واقعی بین آن ها نباشــد و به اصطالح فالسفه »مرتبه هر 
موجــود در نظام طولی و عرضی جهان مقوم ذات آن موجود اســت«. خداوند در نظام 
عالم، میان موجودات رابطه ســبب و مســببی برقرار نموده است که هر معلولی، علت 
خاص و هر علتی، معلول مخصوص دارد؛ نه یک معلول مشــخص ممکن است از هر 
علتی بدون واسطه صدور یافته و موجود گردد و نه یک علت معین می تواند هر معلولی 
را بی واسطه ایجاد کند. در حقیقت، هر موجود و هر شیئی در نظام علت و معلول، جای 
مشــخص و مقام معلومی دارد، یعنی آن معلول، معلول شیء معینی است و علت شیء 
معین دیگری اســت و این همان مفهوم دقیق »ِإنَّا ُکَلّ َشيْ ٍء َخَلْقناُه بَِقَدٍر« )قمر/49( 
اســت )مطهری، 1371: 1/ 321(؛ بنابراین در نظام تکوین، هر معلولی بنده علت خود 
بوده، در حدوث و بقا از آن پیروی می کند و در ذات و صفت و فعل فرمان آن را می برد، 
هیچ گونه کسســتگی در رشته علیت راه ندارد، نه علت از اشراف و افاضه باز می ماند و 
نه معلول از انقیاد و خضوع سر باز می زند )جوادی آملی، 1386: 5/ 100(. الزم به ذکر 
اســت، هنگامی که از »علیت« به عنوان یک قانون، نام  برده می شود، باید به تغییرناپذیر 
بــودن آن نیز ملتزم بود. از همین رهگذر، قانون آفرینش یک قرارداد و اعتبار نیســت، 
زیرا از چگونگی هســتی اشــیاء انتزاع شده اســت و تبدیل و تغییر نیز برای آن محال 
اســت؛ بنابراین تغییراتی که به ظاهر در سنت های جهان مشاهده می شود، معلول تغییر 
شــرایط است و باید هر سنت خاصی در شــرایط خاصی جاری باشد و با تغییر شرایط 
ســنت دیگری جریان یابد. به عبارت دیگر؛ هر سنتی در شرایط خاص خود کلیت دارد. 
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در جهان، جز قانون و ســنت های الیتغیر وجود ندارد. بشر نه همه ی قانون های جهان 
را می شناســد و نه در برخی موارد، قانون واقعی را از شــبه قانون تمییز می دهد )ر.ک: 

جراحی و کشفی،1395: 53(.

3- دعا و قضا و قدر الهی
نکته دیگری که در الگوریتم ظرفیت شناسی دعا شایسته تبیین است، رابطه علم خداوند 
متعال و اثرگذاری دعا است، زیرا با توجه به این که خدای سبحان از ازل به جمیع امور 
آگاهی دارد، عملی شــدن یا نشدن مطلب مورد درخواســت دعاکننده در قضای الهی 
مقدر شــده است و برهمین اساس، اگر عملی شــدن مقررشده باشد، دعا تأثیری در آن 
نخواهد داشت، چون همان یافت خواهد شد و درصورتی که قضای الهی بر عدم تحقق 
مطلب درخواســتی رقم خورده باشد، دعا در تحقق آن ســودی نخواهد داشت )ر.ک: 
مالصدرا،1381: 6/ 417(. تقریب این اشــکال در کتاب تفســیر »تنسیم« چنین آمده 
اســت: »خواسته ی انســان از راه دعا، از دو حال خارج نیست: یا معلوم الوقوع است یا 
ممتنع الوقوع. اگر معلوم الوقوع باشد، واجب الوقوع خواهد بود زیرا تغییر در علم خداوند 
متعال ممتنع اســت و خواستن شــیء واجب الوقوع فایده ای ندارد، چون خودش واقع 
می شــود. اگر معلوم الوقوع نباشد، ممتنع الوقوع است و خواستن چنین چیزی هم سودی 
ندارد؛ زیرا بی تردید تحقق نمی یابد )جوادی آملی ، 1392: 29/ 197( و چنین دیدگاهی، 

نهاد دعا را با چالشی بنیادین مواجه می سازد.
فالســفه اســالمی در مواجه با این چالش به راه حل هایی اشاره کرده  اند. مالصدرا، در 
پاسخ به این اشکال چنین مطرح مي کند که نحوه تعلق گرفتن علم خداوند به صدور هر 
فعلي از فاعل آن، حسب خصوصیت موجود در آن فعل است. در افعال اختیاري انسان، 
علم خدا به فعلي که مســبوق به قدرت و اختیار آدم است، تعلق مي گیرد؛ بنابراین علم، 
مقتضي وجوب فعل انســان خواهد بود. ولي متعلق این وجوب فعل مســبوق به قدرت 
و اختیار آدمي اســت و چون این دو از جمله علل و اســباب وقوع فعل هستند و واضح 
است وجوب و ضرورتي که به اختیار بازگردد، منافي اختیار نیست، بلکه مؤکد آن است 
و انســان مي تواند با اراده خود، مســیر حقیقي تحقق اموري که در علم خدا مشخص 
شــده اند، تغییر دهــد )ر.ک: دولت آبادی و خادمــی،1397: 132(؛ بنابراین مقدر بودن 
چیزی موجب نمی شود که بدون سبب و علتی وجود پیدا کند. مثاًل اگر مقدر شده باشد 
که چیزی بسوزد، الزمه اش این نیست که با نبودن چیز سوزنده ای خود به  خود بسوزد، 
بلکه معنایش آن اســت که اگر آتش با چیز دیگر تماس حاصل کند، خواهد ســوزاند و 
در این میان، دعا نیز خود یکی از اســباب است. پس هرگاه کسی برای خواسته ای دعا 
کند، اســباب آن فراهم می شود و نتیجه به دست می آید؛ بنابراین، همان طور که تقدیر 
سوختن معنایش این است که به وسیله وجود آتش در شرایط ویژه ای بسوزد، مقدر بودن 
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موضوعی با تأثیر دعا منافات ندارد، زیرا معنای مقدر بودن آن این اســت که به واسطه 
دعا و اجابت آن وجود یابد« )طباطبایی، ۱۳۶۳: 2/ ۶۱(. در این راســتا، آیت اهلل جوادی 
آملی می افزاید: »در محدوده ی عالم طبیعت که محل حرکت، تحول و تبدیل اســت، 
»بداء« راه دارد یعنی خدای ســبحان مقدر فرموده که در صورت تحقق دعا، صدقه یا 
صله رحم، فالن کار یافت شــود و نیز خدا می داند که فالن شخص دعا می کند و بهره 
می  گیرد و دیگری دعا نمی کند و بی بهره می ماند. پس نه در علم خدا ابهامی وجود دارد 
و نه در جهان هستی تحیّر و سرگردانی است. به بیان دیگر در این جا دو امر وجود دارد:

 1. محــدوده ی لوح محو و اثبات؛ یعنی خداوند در ازل همه امور را با علل و اســبابش 
تنظیم کرده اســت و یکی از آن علل در محدوده عالم طبیعت، دعا، صدقه و مانند آن 
اســت. دعا که عهده دار تغییر در برخی امور اســت در قلمرو لوح محو و اثبات به پایین 

است؛ نه اقلیم مجردهای ثابت و مصون از تحول.
2. محدوده ی لوح محفوظ )ام الكتاب( که همان عالم قضای محض و محتوم و برتر از 
محدوده تحول و لوح محو و اثبات است. در این محدوده که همه چیز محفوظ از تغیر و 
زوال و حتمى الوقوع است، دعا، صدقه و ... اثری ندارد )جوادی آملی، 1385: 9/ 424(.
 با عنایت به آن چه گذشت، باید گفت که خود دعا جزء قدر است؛ یعنی خدا مقدر کرده 
که در صورت دعا، فالن حادثه خیر واقع شــود و فالن حادثه شــر پیش نیاید. از این 
جهت دعا اثر دارد و جزء قضا و قدر عالم اســت؛ بنابراین دعا از شرایط و اسباب قضا و 
قدر الهی و جزء علل معدّه و ممدّه و مانند بارانی است که زمینه را برای دریافت فیض 

الهی آماده می کند )جوادی آملی، 1392: 29/ 198(.

4- جایگاه دعا در نظام قانونمند طبیعت
در فرهنگ اسالم، دعا جزء نیازهای حقیقی انسان است و این امر نیز با روایت مشهور
اٍب َفَجَعَل لُِكّل َشيْ ٍء َسَببًا« )کلینی، 1407:  اَء ِإلَّ بَِأْســبَ ُ َأْن یُْجِرَي اأْلَْشــیَ »َأبَى اللَّ
1/ 183( منافاتی ندارد، زیرا مســبب االســباب و سبب حقیقی هر امری، تنها خداست 
)جــوادی آملی،1394: 35/ 428(؛ به دیگر ســخن، دعا هماهنگ با قانون علیت بوده 
)جوادی آملــی،1392: 29/ 199( و با قانون علت و معلولیــت مخالفت ندارد؛ بنابراین 
کارهای نیکی همچون صدقه، صله رحم و دعا که در جهان تأثیری دارند، در برابر قضا 
و قدر الهی نیســتند، بلکه خود این امور، جزء جدول های قضا و قدرند. خدای ســبحان 
این چنین قضا و قدر فرمود که با دعا و نیایش، آن کار را انجام دهد و مشــکل ویژه را 
بردارد و این جزء قوانین نظام است؛ نه اینکه سازمان هستی، رودخانه روانی باشد و ما 
بخواهیم با دعا، نیایش و مانند آن در برابر نظام هستی بایستیم و مسیر آن را دگرگون 
کنیم )ر.ک: جوادی آملی، 1396: 43/ 101(. بر همین اســاس اســت که حضرت ایت 
اهلل جــوادی در پیام خود، دعا و نیایش را از عوامــل تعیین کننده در رفع و دفع بالیا از 



86

سال پنجم
شمارة دوم
پیاپی: 10
پاییز و زمستان
1399

جمله بیماری جهان شــمول کرونا دانســته و برای رهایی از ویروس منحوس کرونا، 
طبقــات مختلفی از جامعه را به دعا دعوت نموده، افزودنــد: »اولین گروهی که برای 
رهایی از ویروس کرونا باید دعا کنند، کادر پزشــکی و درمانی هستند و باید از خداوند 
متعال بخواهند که علم، کشــف دارو و درمان بیماری کرونا را به آن ها اعطا کند. اولین 
جلســه دعا را جامعه پزشکی کشــور انجام دهند و از خداوند بخواهند که توفیق کشف 
داروی درمان و نجات جامعه را در تمام شرق و غرب عالم را به شما عنایت کند و تمام 
جامعه بشری از شما استفاده کنند. چه بهتر است که انسان به جایگاهی برسد که جوامع 
دیگر نیز بر ســر سفره او بنشینند. در مرتبه بعدی، مسئوالن جامعه باید به درگاه الهی 
دعــا و نیایش کنند و از خداوند متعال درخواســت کنند که باقدرت بی کران خود آن ها 
را باوجود امکانات محدود در یاری رســاندن به ملت بزرگ ایران و ســایر جهان یاری 
نماید.« ایشــان افزودند: »خداوند در میان دل های شکسته است و در این  بین، دعای 
افراد مبتال و نزدیکان آن ها بسیار مؤثر است، همچنین عموم مردم هم باید برای رفع و 
دفع خطر از تمام مبتالیان و جامعه دعا کنند تا با رفتن این بیماری جامعه در سایه عقل 
و عدل اداره شود.« آیت اهلل جوادی در پایان یادآور می شوند: »دعا این چهار گروه نقش 
.(http://javadi.esra.ir تعیین کننده ای در رفع و دفن بیماری کرونا دارد« )پیام تصویری؛

 بنابراین دعا نیز مانند ســایر اعمال از قانون اســباب و مسببات جدا نیست، اسبابی که 
ســببیتش را از قضای الهی گرفته اســت و اگر خدا بین سبب و مسببی حائل شود، آن 
سبب تاثیر خود را از دست می دهد )جوادی آملی،1383: 5/ 677(؛ اما آنچه در این میان 
مهم می نماید، تحلیل تأثیرگذاری دعا در روند قوانین نظام مند طبیعت و چگونگی ایفای 

نقش در میان علل است که در ادامه به دو نگرش اشاره می شود.

4-1- استجابت دعا در فرایند علل طبیعی ناشناخته )تأثیر نفس(
اصل علیت در تمام آفرینش حکم فرماست و تمام فعل وانفعاالت مادی منحصر به علل 
طبیعی هستند؛ اما باید توجه داشت که علت های انجام گرفتن کار در جهان دو گونه اند: 
عادی و متعارف که مادی و شناخته شده اند و غیرعادی که غیر مادی و ناشناخته اند و از 
آن ها به خرق عادت و معجزه و کرامت یاد می شود. دعا، حرز، صدقه، صله رحم و... در 
شفای بیمار، طول عمر از این نوع اند؛ یعنی از سنخ علت های غیرعادی اند؛ بنابراین نظام 
علی و معلولی استثناپذیر نیســت، بلکه علت ها دو صنف اند )جوادی آملی،1392: 31/ 
282(. از این رو، بسیاری از اتفاقاتی که در قالب استجابت دعا رخ می نمایند، قابلیت این 
را دارند که متکی بر جنبه های ناشــناخته همین طبیعت مادی باشند. براین اساس، این 
تقریر با به رسمیت شناختن علل ناشناخته، خللی به نظام علّی و معلولی وارد نمی شود و 
در این میان، کسی نیز نمی تواند ادعا کند که علت هر پدیده ای را می داند. چرا که هنوز 
انبوهی از علل مادی و طبیعِی شناخته نشده وجود دارد که شاید بشر هیچ گاه نتواند به 
تمام این سؤاالت پاســخی قطعی دهد. تنها عالِم مطلق است که می تواند مدعی شود 
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علل تمام پدیده ها را می شناسد )استیس،1367: 13(. در این راستا، برخی از نویسندگان 
با تکیه بر نگاه بیان شــده، یکی از ناشــناخته ترین علل طبیعی را قدرت روح و نفس 
آدمی دانسته و معتقدند که قدرت برخی از نفوس، بسیار فراتر از قوای طبیعی است و از 
این طریق، ســعی در توجیه برخی از امور همانند معجزه و کرامت را دارند )ر.ک:رودگر، 
1399: 95(. ابن سینا در بیان علل و اسباب کارهای موسوم به خوارق عادات می گوید: 
اگر بگویند، عارفی کار خارق العاده کرد؛ مثال دعایش مستجاب شد یا نفرین کرد و خدا 
به نفرین او پاســخ مثبت داد یا وبا و امثال آن را باز گردانید یا درنده ای برای او رام شد 
یا پرنده با او انس گرفت و از او فرار نکرد، فورا تکذیب نکن، شــاید علل آن را بیابی؛ 
زیرا در اسرار طبیعت این امور علل و اسبابی دارند. به نظر می رسد نفس شخص عارف 
و عابد قدرت تصرف در جهان طبیعت و ایجاد پدیده های عجیب و خارق عادت را داشته 
باشد )ابن سینا، ۱۳۶: 48(؛ بنابراین می توان گفت که استجابت دعا به گونه ای به قدرت 
روحی دعا کننده برمی گردد و هر چه روح وی از قدرت بیشتری برخوردار باشد، میزان 
تسلط آن بر طبیعت نیز بیشتر خواهد بود. صدرای شیرازی در تبیین این قابلیت روحی 
می نویســد: »از این که برخی نفوس االهی دارای چنان قدرتی هســتند که گویا نفس 
مجموعه عالم طبیعت هســتند، تعجب مکن. نفوســی که هم آن گونه که بدن از آن ها 
اطاعت می کند، عناصر جهان هم مطیع آن ها هستند و هر قدر شباهت به مبادی عالی 
بیشتر شود، نیرو و تصرف در جهان بیشتر می شود.« )صدرالدین شیرازی،1420: ۶۱۸( 
فخررازی نیز به این امر تصریح می کند: »انســان دارای دو قوه است: یکی قوه نظری 
که وقتی به کمال رســید، صور معقوالت از عالم مفارق و مجرد بر آن نقش می بندد و 
منشأ غیب آگهی او می شود. دیگری قوه عملی است که قدرت تصرف و تأثیرگذاری بر 
اجسام عالم را پیدا می کند و افعال غریب و خارق عادت از او صادر می شود )فخررازی، 
1420: 9/ 127(. پس آدمی در توجه و ذکر و دعا به اخالق ملکوتیان متخلق می شــود 
و به اوصاف عقول قادسه متصف می گردد که واجد رتبه والیت تکوینی و صاحب مقام 
»کن« گشــته و با چنین نفس قدسی اعتالء به ملکوت یافته، اقتدار بر تصرف در ماده 
کائنــات را می یابد و خارق عادت، معجزه و کرامــت از او بروز و ظهور می کند و همه 
معجزات ، کرامات و خوارق عادات، مبتنی بر این اصل هســتند؛ بنابراین استجابت دعا، 
امری خالف ســیرت و سنت الهی نیست، بلکه یکی از علل و اسباب تحول و تبدل در 
عالم طبیعت، نفس متصف به صفات ربوبی و متخلق به اخالق الهی اســت که به اذن 

اهلل در ماده ی کائنات تصرف می کند )آشتیانی، ۱۳۷۲: 104-102(.

نقد و بررسی 
با در نظــر گرفتن حجم انبوهی از متون دینی که از جهات مختلفی دعا را مدنظر قرار 
داده اســت، همانند تشویق به دعا )غافر / 60(، توبیخ نیایش گریزان )فرقان/ 77( و در 
نهایت مذمت تارکان دعا و نیایش )غافر/ 60( عالوه بر آن که بخشی از دعاهای قرانی 
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با اســتجابت عمومی مقرون اســت )ر.ک: جوادی آملی،1386: 12/ 730( نمی توان از 
تأثیر گــذاری علل طبیعی از ره آورد قوای نفس به عنوان راه کاری در ابعاد گســتره بهره 
برد؛ زیرا هم آن گونه که از تبیین اســتدالل بیان شــده به وضوح قابل دریافت اســت، 
دستیابی به چنین قدرت روحی و سپس تأثیرگذاری بر عوالم طبیعت تنها برای اوحدی 

از انسان ها قابل دستیابی است.

4-2- استجابت دعا در فرایند علل فرا طبیعی
با نگاهی به قرآن کریم این نکته قابل دســتیابی اســت که دعا مى تواند مستقاًل سبب 
اجابت باشد و پدیده ای صرفًا در اثر دعا و بدون اسباب عادى تحّقق پیدا كند. در قرآن 
نمونه هایی ذكر شــده است كه بدون استفاده از اسباب ظاهرى، دعا سبب تحّقق امرى 
شــده اســت؛ ازجمله دعاى حضرت زکریا )ع( كه موجب شد خداوند در پیرى فرزندى 
)یحیى( به ایشــان عطا فرماید. پس این مطلب از نظر قرآن قابل انکار نیست )مصباح 
یزدی،1382: 22(. این امر نیز مســلم اســت که یكى از سّنت های الهى آن است كه 
هرگاه مصالح اقتضا كند، كارى از غیر مجراى طبیعى انجام مى گیرد. علم یا فلسفه كجا 
اثبات كرده است كه ســّنت خدا چنین است كه هر پدیده طبیعى باید فقط از راه علّت 
مادّى و عادى به وجود آید؟ بنابراین اثبات معجزه و تأثیر دعاها از راه علل فراطبیعی به 
معناى نفى علّت در پدیده واقع شده نیست، بلكه به معناى اثبات علّتى وراى علّت هایی 
است كه عموم مردم مى شناسد. این که خداوند قادر است فراتر از علل و اسباب طبیعی 
در هــر چیزی تصرف کند، تعارض عقلی بــا قوانین معهود و مأنوس مادی ندارد )رک: 
طباطبایی،1417: 1/ 73-77(. به دیگر ســخن، هیچ اشکال عقلی به وجود نمی آید اگر 
خداوند به  منظور آشــکار ساختن حقیقتی به طور مســتقیم یا به واسطه انبیاء و اولیاء در 
نظام طبیعت دخالت و تصرف کند. هرگاه نتوانیم علتی طبیعی برای یک معلول بیابیم، 
یا به خاطر جهل ما در شــناخت تمام علل طبیعی اســت و یا به این خاطر که آن معلول 
دارای علل فرا طبیعی اســت و نه طبیعی؛ بنابراین فقدان علل طبیعی به معنای فقدان 
علت به طور مطلق نیست، بلکه نهایتًا دال بر فقدان علل مادی است )سبحانی، 1425: 
1/ 26(. به تعبیر شهید مطهری، میان نقض یک قانون و حکومت کردن یک قانون بر 
قانون دیگر، تفاوت وجود دارد )مطهری، 1420: 4/ 461(. قوانین باالدســت می توانند 
قوانین پایین دســت را تخصیص بزنند، هرچند برای کســانی که با قوانین پایین دست 
طبیعــی خو گرفته اند؛ امــری محیرالعقول و خالف عقل و خرد بــه نظر آید؛ بنابراین 
پذیــرش اصل علیت با پذیرفتن علت های خاص در هر مورد و منحصر دانســتن علت 
به علت های شــناخته شده، متفاوت بوده و منشأ ایجاد اشتباه در مباحث خواهد بود. به 
دیگر ســخن گرچه نظام هستی بر محور قانون علیت استوار است، اما باید توجه داشت 
که علت هیچ پدیده ای منحصر به علت های شناخته شده ی آن نیست تا در صورت عدم 
آن، تحقق معلول، محال باشــد، بلکه ممکن است علت یا علت های ناشناخته دیگری 
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برای آن معلول وجود داشــته باشد و بتواند باعث پدید آمدن آن گردد. معجزات انبیای 
الهی و کرامات اولیای خدا که همگی از راه علل ناشــناخته و نامأنوس تحقق می یابد، 
از این قبیل اســت )جوادی آملی، 1388: 3/ ۳۵۸(؛ در نتیجه خداوند متعال فیض خود 
را در راســتای نظم بیان شــده از دو راه محقق می نماید: 1. با علل و وسائط که مورد 
عنایت پروردگار اســت.۲. بی وساطت کســی یا چیزی که بر خالف عادت است )نه بر 
خــالف علیت( یعنی خود خداوند که علت تام اســت و بدون دخالت علت های عادی، 
فیض ویژه خویش را به مستفیض می رساند. اساس علوم عقلی بر همان راه اول استوار 
اســت، گرچه راه دوم در فلسفه و کالم نفی نشــده، همچنان که در دعا کامال مشهود 

است؛ بنابراین صدور یا ظهور همه اشیاء از خداست )جوادی آملی،1372: 22/ 367(.
در نتیجــه نظام وجود در موجــودات مادی چه با جریان عادی موجود شــوند و چه با 
معجزه، بر صراط مســتقیم اســت و اختالفی در طرز کار آن علل نیست، همه به یک 
روش اســت و آن این اســت که هر حادثي معلول علت متقدم بر آن است. عقل هم با 
حکم بدیهی و ضروریش این قانون را قبول دارد. پس وقتی ســببی از اسباب پیدا شود 
و شرایط دیگر هم با آن سبب هماهنگی کند و مانعی هم جلو تأثیر آن سبب را نگیرد، 
مسبب آن سبب وجود خواهد یافت. براین اساس، چون مسببی را دیدیم که وجود یافته، 
کشف می شود که قباًل سببش وجود یافته بوده است. هم چنین هر سبب از اسباب عادی 
که از مسبب خود تخلف کند، سبب حقیقی نیست، ما آن را سبب پنداشته ایم و در مورد 
آن مســبب، اسباب حقیقی هست که به هیچ وجه تخلف نمی پذیرد و احکام و خواص، 
دائمی اســت، همچنان که تجارب علمی نیز در عناصر حیات و در خوارق عادات، این 
معنا را تأیید می کند. تنها فرقی که میان روش عادت با معجزه خارق عادت هست، این 
اســت که اسباب مادی برای پدید آوردن آن گونه حوادث به صورتی اثر می گذارند که 
برای عموم قابل لمس اســت و روابط اسباب با آن حوادث و نیز شرایط زمانی و مکانی 

مخصوصش به راحتی دیده می شود و در مورد معجزات این روابط پنهان است.

نقد و بررسی این دیدگاه 
طبق تقریِر گذشته، باید قائل به یک علت فرا طبیعی برای برخی از معلول های طبیعی 
بود و چنین چیزی عقاًل باطل اســت، زیرا علت و معلول طبق یک قاعده مشهور عقلی 
باید با یکدیگر سنخیت داشته باشند. مفاد این اصل، به این معناست که هر چیزی از هر 
چیزی حاصل نمی آید و هر معلول و موجود، علت خاص خود را می طلبد و چنین نیست 
که از هر مقدمه ای، هر نتیجه ای را بتوان به دست آورد، بلکه سنخیت و تناسب خاصی 
بین اشیا حاکم است و باید علت خاصی پدید آید تا معلول خاص تحقق یابد؛ زیرا میان 
علت و معلول پیوند وجودی برقرار اســت، بلکه معلول پدیدار و ظهور همان علت است 
)ر.ک: صدرالدین شیرازی، ۱۴۱۹: ۲/ ۲۰۵؛ طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۲۵؛ خمینی،1392: 2/ 
238(. از همین رهگذر، اصل سنخیت علت و معلول ایجاب می کند که برای معلول های 
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طبیعی، قائل به عللی طبیعی باشیم. صدور هر معلولی را نمی توان به هر علتی منتسب 
نمــود. چنین چیزی عقاًل غیرقابل قبول بوده، موجب هرج ومرج شــده و در این صورت 
نتیجه آن خواهد بود که می توان هر پدیده ای را به هر چیز موهوم، ناشناخته و ناهمگون 

با آن پدیده نسبت داد.
در پاســخ به این اشکال نیز می توان چنین گفت که تعیین قطعی کیفیت سنخیت بین 
علت و معلول خاص، از طریق روش های علمی میّسر نیست. بر اساس روش علمی اگر 
بتوانیم تمامی سازوکارهای طبیعت را حقیقتًا به دست آوریم، این احتمال را نمی توانیم 
طرد کنیم که اگر عامل فرا طبیعی بیرون از این دستگاه، با یکی از مکانیسم های درونی 
آن، ارتباطی که چگونگی آن برای ما نامعلوم اســت، پیــدا کند و آن را تحت تصرف 
خود درآورد، آثاری عجیب پدیدار خواهد شــد، بدون اینکه اصل ســنخیت نقض شود 
)بوذری،1390: 109(؛ بنابراین با قانون علیت، علیّت امور غیرطبیعی براى امور طبیعى 
انكار نمى شود. هیچ علمى نمى تواند تأثیر یك امر غیرطبیعی در پیدایش یك امر طبیعى 

را نفى كند، بلكه حتى چنین تأثیراتى را اثبات نیز مى نماید.

نتیجه 
یکی از عمیق ترین نیازهاي انســان، نیاز ارتباط با خالق خویش است. خداوند، خود دعا 
کردن را به انسان ها آموخته و آن ها را به آن دعـوت کـرده اسـت و از طرفی نیز وعده 
اســتجابت دعا را به ایشــان داده اســت. آنچه در این میان با چالشی اساسی از سوی 
اندیشمندان اسالمی و غربی مواجه شده است، چگونگی تحلیل فرایند استجابت دعا با 
توجه به طبیعت و قوانین علیّت اســت. با عنایت به آن چه بیان شد، می توان گفت که 
یکی از اصول و ســنت های الهی در تدبیر جهان، جریان و اتکای آن بر نظام علیت و 
سببیت است. در این میان، اثرگذاری نهاد دعا نیز قابل تعریف است که در بستر قضا و 
قدر الهی شکل می گیرد. الگوریتم دعا اگر چه با علل طبیعی ناشناخته، هم چون نیروی 
برآمــده از قدرت روحی و نفس آدمی قابل تحلیل و توجیه اســت، اما تکیه بر عوامل 

فراطبیعی امری موجّه تر می نماید.
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