
173 English Abstracts of Essays Abstract

An Analysis of Ontology of Quality of Prayers’ Effect on Existence with a 
Comparative Approach to Imam Khomeini’s Viewpoints

Hadith Rajabi1

Abstract 
Prayers, as an abstract and occasional thing from the verbal heavenly glorifica-
tions, is on one hand, attributed to meaning and science that is established based 
on emanation per se, and on the other hand, based on religious fundamentals and 
verses of the Quran it can play a role in the existential structure and contingen-
cy or non-contingency of the phenomena. This paper intends to go beyond this 
existential effect and influence of prayers to remove ambiguities and to show in 
practice the effect of prayers in existence. Based on the fundamentals of transcen-
dental wisdom, first, existence is concomitant with science; secondly, science is 
an act of soul. On this basis, all creatures shall possess percipient soul and verbal 
heavenly glorifications. In the meantime, human soul is able to exert influence on 
other creatures through promotion of its being and establishing links with imma-
terial beings. This way, it will be able to play an ontological role in the existential 
structure of the things and contingency or non-contingency of the incidents to 
be in line with the interests and goodness of the one praying. This is in fact, the 
effect of prayers in an atmosphere beyond its being whose practical realization 
is approved by internal and external evidences as well as various traditions. Re-
sorting to transcendental wisdom, Imam Khomeini on occasion has clarified and 
endorsed ontological effects of prayers.
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تحلیل وجود شناختی کیفیت تأثیر دعا در هستی 
با رویکرد تطبیقی بر نظریات امام خمینی )ره(

حدیث رجبی1

چکیــده: »دعا« به عنوان یک موجود مجرد و مصداقی از تســبیح قولی کائنات، از 
یک ســو از سنخ معنا و علم شمرده می شــود که قیام صدوری به نفس دارد و از سوی 
دیگر بر اســاس مبانی دینی و آیات قرآن می تواند در ساختار وجودی و حدوث یا عدم 
حــدوث پدیده ها نقش ایفا کنــد لکن فرآیند این تأثیر و تأثر وجــودی دعا در ماورای 
آن، مســئلۀ پژوهش حاضر است که برای دفع شــبهات و واقع نمایی اثر دعا در هستی 
الزم اســت موردبررسی قرار گیرد. بر اســاس مبانی حکمت متعالیه، اواًل وجود با علم 
مســاوقت دارد و ثانیًا علم از شئون نفس است؛ بر این مبنا، تمام کائنات صاحب نفس 
مدرِکه و تســبیح قولی خواهند بود. در این میان، نفس انســان با ارتقای وجود خود و 
اتصال به نفوس مفارق ســماوی قادر اســت دیگر نفوس کائنــات را از اثر وجود خود 
متأثر ســازد و به واســطه تأثیر گذاری آن نفوس در مواد و ابدان مقارن خود، در ساختار 
وجودی اشیاء و حدوث یا عدم حدوث وقایع نقش انتولوژیک ایفا کند به گونه ای که 
در راستای منافع و خیر دعاکننده باشد. این همان فرآیند تأثیر دعا در ماورای خود است 
که شواهد درون و برون دینی به انضمام روایات متعدد، تحقق بالفعل این ویژگی آن را 
تأیید می کنند. امام خمینی نیز به تبع حکمت متعالیه در مواضع مرتبط، کیفیت این تأثیر 

وجود شناختی دعا را شرح و تأیید کرده اند.
کلیدواژه ها: امام خمینی، وجود، تجرد، نفس، دعا.
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مقدمه
متون دینی از یک ســو و علم مدرن نیز از ســوی دیگر، اثرگذار بودن دعا در امور مختلف را 
پذیرفته و هریک برای آن شــواهد متعدد بیان کرده اند. از طرفی، انسان نوعًا علیت بین امور 
مادی را بیشــتر لمس کرده و به آن خو گرفته اســت؛ بنابراین طبیعی است که اواًل نسبت به 
ماهیت و وجود دعا دچار ابهام و عدم وضوح باشد؛ زیرا دعا از مادیات و محسوسات نیست 
تا درک ماهیت آن ســهل باشــد و ثانیًا و بالتبع کیفیت اثرگذاری این موجود نامحسوس در 
محسوســات و اساسًا ماورای آن، در نظرش مبهم و موردتردید باشد. این در حالی است که 
برخی اخبار و مدعیات دینی حکایت از تأثیر غیرقابل تصور دعا دارند همچنان که در روایات 
متعدد شیعه، گزارش های حیرت آور از اثر دعا و صلوات بر رسول مکرم اسالم )ص( و خاندان 
مطهــرش چه در عصر دیگر انبیای الهی و چه بعــد از رحلت آن حضرت ذکر کرده اند که 
ازجمله آن، شــکافتن دریا )بحرانی 1415: 50( بر حضرت موســی )ع( و زنده شدن مقتول بنی 
اســراییل )بحرانی 1415 ذیل آیات 67 تا 73 بقره( و... اســت. از همیــن رو جای آن دارد که به 
دلیل اهمیت موضوع و اثر معرفتی آن، به بررسی مبانی وجود شناختی دعا و نحوه اثرگذاری 
آن در هســتی به طور ویژه پرداخته شــود؛ تبیین اصول و مبانی این مهم تنها از فلسفه و ذوق 
دانشــمندان اسالمی برمی آید و بر ماست که فرآیند این تفاعل هستی شناسانه را از آن اصول 
و مبانی اســتیفا نماییم. در آثار ابن سینا )ابن ســینا 1375 ج 3: 414( به این موضوع پرداخته شده 
اســت؛ اما رویکرد وجود شناســانه بحث از فلســفه اصالت وجودی صدرایی برمی آید. در 
کتب و مقاالت موردبررســی نیز نوعًا به وفور به اثر و نتایج دعا در زندگی و یا آخرت انســان 
پرداخته شــده است که نسبت به رویکرد این نوشتار به مثابه ذی المقدمه و تالی بحث است؛ 
بنابراین پژوهش حاضر با تحقیق در آثار مالصدرا به روش کتابخانه ای درصدد تحقیق درباره 
مبانی فلســفی و ســپس تحلیل کیفیت اثرگذاری انتولوژیک دعا در هســتی برآمده است و 
کیدات مکرر ایشــان بر دعا و  بــا توجه بــه تبعیت امام خمینی از مکتب فلســفی صدرا و تأ
به کارگیری آن و توجهشــان به مراتب رشــد نفس انسان، تالش شده است با نگاه به رویکرد 

امام خمینی به موضوع، تحلیل الزم صورت گیرد.
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پیشینه پژوهش
پژوهش هایی که به بررســی نقش دعا در هســتی پرداخته اند نوعًا یا به اثر دعا در سرنوشــت 
انســان نظر دارند و یا به جایگاه آن در زنجیره علل و مقدرات به عنوان یکی از اسباب عّلی؛ 
همچنان که ابن ســینا دعا را ازجمله قوانین نظام مند عالم برمی شــمرد کــه می توان آن را از 
مصادیق »قضای الهی« برشــمرد که در حصول فعل بســیار مؤثر اســت )ابن سینا 1375 ج 3: 
414(. در منابع و متون دینی و روایی این ویژگی دعا و اثر آن در سرنوشــت انســان و اسباب 
علی معلولی اشاره شده است که همین تبیین را می توان مأخذ نظریات حکما و متکلمین در 
خصوص دعا دانســت. مجموع آثار و پژوهش های خرد و کالن در باب این رویکرد به دعا 
فراتر از حد فهرســت کردن آن در این پژوهش است؛ رویکرد پژوهش حاضر و وجه تفاوت 
آن با دیگر پژوهش های انجام شــده در رویکرد تحلیلی آن نســبت به مبانی فلسفی و فرآیند 
انتولوژیک تأثیر دعا در دیگر ارکان عالم هستی است که در هیچ یک از پژوهش های مذکور 

دیده نشد.

1. مبانی وجود شناختی معنا
ازآنجاکــه »دعا« به عنــوان امری موجود در عالم هســتی تحقق دارد و ماهیــت آن از قبیل 
معناســت، ضروری است برای کشــف نحوه اثرگذاری آن در هستی، مبانی هستی شناسانه 
این گونــۀ خاص از وجود را مدنظر داشــته باشــیم؛ از طرفی چون پرداخــت تفصیلی مبانی 
مذکــور از موضوع مقاله تخصصًا خارج اســت، لذا به عنوان مبانــی کلی و اصول موضوعه 

به اختصار فهرست می گردند:
1. وجود اصیل است و ماهیت به تبع آن وجود دارد )مالصدرا 1375: 182(.
2. وجود داشتن با فعلیت داشتن مساوق است )مالصدرا 1981 ج 1: 259(.

3. موجود بالفعل اعم اســت از مادی و مجرد که بارزترین مصداق مجرد همان معانی 
معقولی هســتند که به تعبیر ابن سینا عقل قادر به استخراج آن از دل محسوس است 

)ابن سینا 1375: 95؛  اردبیلی 1385 ج  3: 501(.
4. بنا بر مبانی صدرایی ادراک و علم از اقســام وجود اســت و تحت مقوالت ماهوی 
قرار نمی گیرد بلکه عین وجود  است  و از  حقایقی  است که اّنیتش عین ماهیتش بوده 
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)مالصدرا 1981 ج  3: 278( بدیهی و تعریف ناشدنی است.
5. وجود ذاتًا مشــکک است )مالصدرا 1981 ج 9: 185( از طرفی اصل تشکیک وجودی 
مستلزم ثبوت و عدم تغییر حال موجودات مجرد نیست بلکه اگر از قبیل نفس باشند 
)زیرا مجرد تام، هیچ کمال مفقودی ندارد و تمام کماالت ثانویه را بالفعل داراست( 
قابلیت تشــدید و قوی شــدن آن هســت چون نفس در ابتدای موجودیت، خالی از 
هر کمال ثانوی و بلکه جســمانی الحدوثی اســت که کیفیت تعلق آن به بدن، تعلق 
صورت به ماده است و کم کم به هراندازه از تجرد که حاصل نمود، به همان اندازه 

مستقل می گردد )اردبیلی 1385 ج 3: 65(.
6. وجود با علم مســاوق است )مالصدرا 1981 ج 6: 24( بنابراین عـــلم در تمام مـــراتب 
هســتی سریان دارد و همانند مراتب هستی، دارای شدت و ضـــعف اســـت و لذا 
به اندازه ای  کـــه  وجـــود ضعیف باشد، علم نیز ضعیف اســت )جوادی آملی 1382: 
160(؛ به تعبیر امام خمینی درک حقیقت اصالت وجود  و اشــتراک  معنوی  آن باذوق 
عـــرفانی، انسان را قادر می سازد تا حیات را  در  همه  موجودات با جمیع شئون آن از 
قبیل علم، اراده، تکلم و غیر  آن  ذوقًا یا علمًا تـصدیق کرده و با رسیدن به مقام شهود 
در اثر ریاضات معنوی عینًا غلغلۀ تـــسبیح و تـقدیس موجودات را شاهد خواهد بود 
)الف 1388: 655( از طرفی تســبیح و تقدیس حق تعالی، مستلزم علم و معرفت به مقام 
مقدس  حق  و صفات  جالل و جمال اوسـت و تـسبیح بدون هیچ گونه علمی متحقق 

نمی شود )امام خـمینی الف 1388: 417( و این یعنی همان مساوقت علم یا وجود.

2. تفاعل نفس و بدن سرآغاز اثرگذاری نفس در هستی
از مساوقت وجود با علم و تجرد از یکسو و تحقق علم در نفس که جسمانیة الحدوث است 
از ســوی دیگر، حداقل چیزی که نتیجه می شود این است که دست کم در عالم ماده، یک 
ترکیب اتحــادی حقیقی بین ماده-مجرد وجود دارد که حاصل آن، یک وجود متشــخص 
عینی واحد اســت که ساحت مجرد علمی -نفسانی آن با ساحت مادی آن قابلیت انفکاک 
ندارنــد؛ زیرا نفــس و بدن دو روی یک ســکه و یک حقیقت واحدند، امــا با دو حیثیت 
مختلف؛ ماده مشترک این دو از حیث قوه و پذیرش تبدالت وارده بر آن با حرکت جوهری 
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به مرتبه و حیثیتی می رسد که در آن مقام، برای آن صورتی حاصل می شود که به آن »نفس« 
گفته می شــود و از جهت قوۀ قابل تبدالت، »بدن« آن صورت )نفس( نامیده )اردبیلی 1385 
ج 3: 138( این ترکیب اتحادی، مثِبت تفاعل و تأثیر و تأثر آن  دو جزء اســت؛ دست کم یکی 
به عنــوان  قابل و دیگری به عنوان فاعل و صورت در عین اینکه دو موجود نیســتند بلکه یک 
حقیقت بوده و از جهت فعلیت صورت و از جهت قوه ماده اســت و صورت، ورای فعلیت 
ماده چیز دیگری نیســت و ماده با حرکت جوهری به فعلیت محض می رســد )اردبیلی 1385 
ج  3: 138( بــه همین دلیل نمی توان گفت تفاعل نفس و بدن به عنوان دو جزء مادی و مجرد 
یک نوع، یک ســویه و صرفًا از باال به پایین و از طرف نفس در بدن اســت؛ زیرا نفس بدون 
بدن کالعدم است؛ به عبارتی نفس از حیث فعل، در آغازین مراحل موجودیتش مطلقًا متعلق 
و مشروط به بدن است و نفس در زمانی که شأن »نفسیت« را دارا می شود شرط وجود آن، 
بدن است؛ بنابراین اگر بدن فاسد و زایل شود، نفس هم به تبع آن زایل می شود )اردبیلی 1385 
ج  3: 144-140( از طرفــی دیگر، بر طبق حکمت صدرایی، تمام قوای نفســانی اعم از قوای 
طبیعی و غیر آن همگی از شــئون نفس هستند؛ بنابراین تمام عملکرد ُبعد مادی و جسمانی 
نوع انسانی، اعم از تغذیه و رشد و نمو و حس کردن با حواس خمسه و ... همگی از افعال 
نفس بوده و مثِبت تصرف نفس در جسم اند حتی در هنگام انجام افعال طبیعی هم نفس عین 
قوه  غیر  شـــاعر می شود و شخصًا کار طبیعی را انجام می دهد )ر. ک. به: مالصدرا 1981 ج 8: 
77 ـ 76(. پس ادعای گزافی نیست اگر گفته شود که گرچه برمبنای حکمت صدرایی وجود 
مجرد نفس در مقام ثبوت اقوی و اشــّد از بدن مادی اســت )اردبیلی 1385 ج  3: 157(، اما در 
مقــام اثبات، وجود نفس بدون بدن هرگز اثبات پذیر نخواهد بود؛ بنابراین یک تفاعل کاماًل 
دوسویه، چه از حیث ثبوت و چه از حیث اثبات، بین نفس و بدن برقرار و محرز است؛ نفس 
و بدن به عنوان دو موجود مجرد و مادی نامتجانس باهم متحد شــده - خواه به تعبیر ابن سینا 
دو موجود مادی و صوری جدا بوده باشند که اتحادشان از نوع عالقۀ اتفاقیه باشد، خواه دو 
حیثیت قوه و فعل یک شیء واحد با ترکیب اتحادی از نوع عالقۀ لزومیۀ ذاتیه باشند- منشأ 
صدور اثر مشــترک و تحقق یک نوع بالفعل می شوند. عبارت امام خمینی در این خصوص 

دقیق و گویا بوده و حق مطلب را به خوبی ادا کرده است:
این اســت که معلوم می شــود که بدن که همان هیولی است به واسطه ترقی 
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و تکامل ذاتی مراحل پایین را تمام کرده و فعلیات جســمیت و جمادیت و 
عنصریت و معدنیت را طی نموده اســت، و فعاًل صورتی به نام نفس دارد، 
و نفس هم چون صورت اســت تعلق ذاتی به بدن داشــته و با این ماده خود 
متحد اســت، بدون اینکه دوئیت در کار باشــد، بلکه یك حقیقتی است که 
آن حقیقت و هویت، این قوه را داشــته که متبدل به حقیقت دیگر بشود، و 
حاال که متبدل شــده به لحاظ آن حقیقتی که قوه تبدل به این را داشــت از 
آن جنس اخذ می کنیم، و به لحاظ این حقیقتی که فعاًل با این تبدل حاصل 
گردیــده اســت و فعلیتی که اکنون برای آنچه قوه آن را داشــت تحقق یافته 

است، فصل اخذ می کنیم )اردبیلی 1385 ج 3: 166(.
حــال اگر فرض شــود که اصل این ارتبــاط قابل تعمیم به مصادیق دیگر اســت، در این 
صــورت تفاعل مادی- مجرد و نفــس و جرم صرفًا منحصر به تفاعل  نفس و بدن انســانی 
نخواهد بود و با این تعمیم می توان تأثیر نفس در هســتی را بر مبنای مســاوقت وجود با علم، 
علم با تجرد و تشکیک در مراتب وجود و تشدید آن از طریق علم موجود در نفس و هستی، 

اثبات نمود.

3. کیفیت تأثیر نفس در هستی ورای خود
»درک«، نخســتین اثر بالفعل نفس اســت. ازنظر مالصــدرا )1354: 16(، »مؤثــر« بودن با 
»موِجــد« بودن یک معنادارند؛ به طورکلی، مؤثر آن اســت که اثــری از او پدید آید و پدید 
آمدن، یعنی ایجاد شــدن؛ بنابراین، مؤثریت داللت بر ایجاد کردن چیزی دارد، اما از معنای 
مؤثر بودن، به معنی اثرگذار بودن در وجود شیء یا ایجاد آن، میزان یا نحوۀ اثرگذاری فهمیده 
نمی شــود؛ به خاطر همین اســت که مالصدرا، موجودات جوهری را به اعتبار تأثیر در غیر 
خود بر ســه قســم دانسته اســت: نخســت فعال غیر منفعل که همان عقول مجرده معروف 
هســتند، دوم منفعل غیر فاعل که عبارت اســت از جسم بماهو جسم یا صرفًا ذو ابعاد ثالثه 
بودن و قســم آخر منفعل فاعلی اســت که خود از عقول فعال تأثیر پذیرفته و درعین حال در 
جرم اجسام تأثیر می گذارد و این قسم اخیر همان نفوس و صور هستند )مالصدرا 1354: 160(.

بر اساس مبانی حکمت متعالیه، راه ارتباط حقیقی دو موجود بالفعل با همدیگر، برقراری 
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تماس وجود یکی باوجود دیگری اســت. از طرفی هر وجود بالفعلی تشخص و فردیت دارد 
که دافع دیگری اســت مگر آنکه یکی برای دیگری قوه باشد و دیگری فعلیتی برای آن و با 
هم متحد گردند. از ســوی دیگر، وجود مادی به دلیل داشــتن ابعاد، با ُبعد و موجود مادی 
دیگر بینونت داشــته و امکان جمع و ترکیــب حقیقی و اتحادی ندارند؛ بنابراین اگر تصرفی 
از ســوی وجودی در وجودی دیگر صورت بگیرد، علی القاعــده باید از نوع تصرف مجرد 
در مجرد باشــد؛ به عبارتی نفوس به اعتبار حیثیت تجرد خود ابایی از حضور و اتحاد با امر 
مجرد ندارند؛ اما خود نفوس به دلیل تشــخص وجــودی نمی توانند وحدت عددی خود را 
ازدســت داده و با نفسی دیگر از نوع خود یا باالتر اتحاد وجودی یابند؛ بنابراین اتحاد نفوس 
باوجودی خواهد بود که در عین تجرد، قابلیت قیام و تحقق در نفس را داشــته باشــد و این 
ویژگی تنها برای »علم« ثابت است و ال غیر و به همین دلیل است که مالصدرا علم را وجود 
مجرد جوهــری می داند که قیام صدوری به نفس دارد، یعنی این طور نیســت که ماهوی و 
از نوع عرض باشــد و به نفس منتقل شده، در عین بینونت ماهوی با نفس، لکن با آن متحد 
شود به گونۀ اتحاد جوهر و عرض )1981 ج 1: 265-264(  مالصدرا معتقد  است نفس مبدع و 
ایجادکنندۀ صور حسی و خیالی است )1981 ج 1: 265-264( نفس در مقام  ادراک  مـعقوالت  
و مـــتخیالت، در اوایل ادراک، به فاعل از قابل شــبیه تر اســت و بعد از تکامل جوهری  و 
مفارقت  از مواد و احکام آن، نســبت به ادراکات و مـــعقوالت خـــود، فـــاعل تام الوجود 
است  و به سوی  غایت استکمال و در قوس صعودی با معقوالت و عـــقل فـعال متحد اسـت 
)مالصدرا 1382: 42(، پس راه تماس وجودی یک موجود با موجود دیگر تنها از طریق علم و 
اتحاد با وجود علمی آن است و این نفس است که از طریق بدن ابتدا نخستین ادراک را در 
خود محقق می ســازد و ســپس صورت مجرد وجود خارجی را برای خود می سازد )مالصدرا 

1382: 42( و با وجود مجرد آن متحد شده و ارتقای وجودی می یابد.
از ســوی دیگر گفتیم بر اســاس مبانی صدرایی نفس با بدن ترکیب اتحادی دارد و این 
دو در مقام یک مرکب حقیقی، یک نوع واحد را ســاخته و اثر عینی بالفعل مشــترک بروز 
می دهند؛ لذا در همدیگر تأثیر و تأثر وجودی دارند. از همین جا روشن می شود که تأثیر نفس 
در ماده لزومًا در اتحاد با آن است و چون هر نفسی جز مادۀ مقارن خود، امکان اتحاد با هر 
مادۀ دیگری را ندارد و اال همه چیز، همه چیز می شــد؛ بنابراین راه تأثیر گذاشــتن در ماده ای 
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که با آن متحد نیســت این اســت که آن اثر را از طریق اتحاد و تأثیر در نفسی که با آن ماده 
متحد اســت، به آن منتقل کند؛ و گفتیم اتحاد نفس با نفس دیگر به دلیل تشخص وجودی 
ممکن نیســت پس تنها راه اثرگذاری از طریق ادراک و علم اســت. قباًل هم گفتیم صدرا 
قائــل به ذی نفس بودن تمام کائنات اســت؛ بنابراین راه برای ارتبــاط با کل کائنات و تأثیر 
در آن برای نفس باز اســت، اما این مســتلزم تحقق بالفعل آن برای همۀ ذوی النفوس نیست 
بلکه باید شــروط پیشینی وجود شــناختی آن محقق گردد همچنان که تحقق ادراک حسی 
و درک محســوس برای نفس جز از طریق تماس حســی قطعی و صحیح حاسه با محسوس 
و ... ممکــن نخواهد بود، هکذا تمــاس با نفوس دیگر موجودات و به تبع آن تأثیر در ذوات 
یــا مواد آن ها جز از طریق تحقق تمام شــرایط الزم و پیشــینی آن، امکان پذیر نخواهد بود و 
چون علم به تمام لوازم وجودی اشــیاء و کیفیت تفاعل وجودی آن ها با هستی ماورای خود 
به دلیل عدم امکان کشــف فصول حقیقی اشیاء، برای انســان حاصل نیست و این اشراف 
علمی جز در شــأن فاعل وجود بخش آن ها نیســت؛ بنابراین تنها را تحصیل آن، دریافت از 
همان فاعل الهی اســت. آنچه از مجموع منابع صادر از خالق هســتی )ثقلین( برمی آید این 
اســت که این امکان برای ذوات موجوداتی امکان پذیر است که دائمًا درصدد ارتقای نفس 
خود در طی مســیر توحید و عبودیت و نیل به سعادت باشند که شرط تحقق آن به تعبیر امام 
خمینی دو چیز است، یکی رسیدن عقل هیوالنی به مرتبه عقل بالفعل و دیگری عمل صالح 
عقــل عملی؛ یعنی با توفیق عقل نظری به درك حقیقت اشــیاء کما هی، عقل عملی هم به 
عمل و تصفیه قوای جسمانی موفق گردیده و به این ترتیب انسان هم صفای معنی بیابد و هم 
از غالف و قشــر و عالیق بدنی و دنیایی بیرون آمده باشــد که در این صورت، به عالم باال 
اتصــال خواهد یافت )اردبیلــی 1385 ج 3: 466( هرچند ممکن اســت رقیقه ای از آن نتیجه و 
تأثیر در غیر براثر ریاضات شدید نفسانی حاصل شود همچنان که بعض مرتاضین داشته اند؛ 
لکن در برابر آنچه حقیقتًا در مسیر فعلیت توحید و عبودیت حاصل می شود شاید قطره ای از 
اقیانوس بیش نباشد همچنان که امام خمینی به حق گفته است: »پس انسانی که همین رتبه 
حیوانیت و همین مرتبه برزخیت از تجرد را داشــته باشد و بالطبع بار آمده باشد، بدون اینکه 
متوجه شــأنی از شئون انسانی باشد، چنین کســی با حرکت جوهریه قهریه حرکت نموده و 
دوره زندگی طبیعی خود را به آخر رســانیده و وقتی که به آن عالم منتقل می شود، از طبیعت 
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حیوانی که از حیوانات دیگر در تجرد برزخی کامل تر اســت بیرون نمی رود و فقط در تجرد 
حیوانی کامل تر از حیوانات دیگر اســت«)اردبیلی 1385 ج  3: 483(؛ بنابراین کّملین متقی که 
به مرتبه عقالنیت رســیده و مراتب عالم ناسوت و برزخ را پشت سر گذاشته اند قادر خواهند 
بود مالئک مقرب را با حقیقت احساس و رؤیت که محقق در آن مرتبه از عقالنیت است، 
درک و شــهود نمایند همچنان که مراد از رؤیت در گفته حضرت رسول )ص( که می فرماید: 
»زویت لی األرض - یعنی زمین جمع شــد- فاریت مشــارقها و مغاربها« نیز رؤیت عقالنی 
اســت )اردبیلی 1385 ج  3: 318( و این شــأن وصول به آن مرتبه از عقالنیت است؛ زیرا انسان 
کامل در آن مرتبه به طور اکمل، همه قوای عالم شهادت اعم از دماغی و قلبی و حسی و غیر 
آن را با حیثیات کمالیه شــان داراست و ُمدَرک متعَلق تمام این مدرِکات را به عین حقیقتشان 

و نه ماهیت محسوس مادی آن ها درمی یابد )اردبیلی 1385 ج  3:  323(.
از طرفی ازآنجاکه انســان ظلوم و جهول است و ای بسا شرک خفی بر همه وجودش در 
تمام عمر سایه افکنده باشد، الزم می آید آن راه تماس و بهره گیری از کماالت هستی برای 
او مسدود باشد لکن لطف خداوندی راهی میان بر، اما بسیار کارآمد را که خود آن را تضمین 
نموده برای بندگان خود باز گذاشــته است و آن نیست جز امری خارق العاده به نام »دعا«: 

َعاِء...«)امام سجاد 1376: 66(. »َو َیا َمْن َضِمَن َلُهْم ِإَجاَبَة الدُّ

4. حقیقت دعا و کیفیت تأثیر آن در هستی
کلمۀ دعا از ریشۀ »دعو« به این معناست که  کسی  چیزی  را از شخصی طلب کند تا توجه 
وی را به خود جلب  نماید  یا  حرکتش را به سمت خود ســـوق دهـد )ابن فارس بی تا: مادۀ دعو؛ 

مصطفوی 1360: مادۀ  دعو (.
 امــام خمینی به تعبیر عرفا دعا را خلوت با حق و مخاطبه با محبوب مطلق می داند )امام 
خمینی 1387: 363( و بنابراین کسی که از ابزار دعا استفاده  می کند فطرتًا وجود نیروی برتری 
که توان افاضۀ کمال را دارد پذیرفته اســت و این همان اقرار فطری به توحید است که آیات 
متعدد به ثبوت آن در حال اضطرار اشاره کرده است )یونس: 22( بنابراین انسانی که از طریق 
فطری توحید خارج اســت از خواص دعا محروم خواهد بود همچنان که امام خمینی بدان 
کیــد نموده، حقیقــت توحید را ایمان به خدا و اثبات عملی آن دانســته و هرگونه مالزمه  تأ
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بین علم داشــتن و ثبوت و تحقق ایمان در انســان را منتفی می داند مگر آنکه علم از حیثیت 
مفهومیت صرف خارج شــده، طوری به صورتی نفســانی مبدل شــود که حقیقت علم عین 
حقیقت نفس باشــد که در این صورت از جنس عمل قلب به حســاب آمده و صاحب آن 
َعاُء  »مؤمن« خواهد بود )اردبیلی 1385 ج  3: 343( بر این اســاس و مطابق روایت شریفه: »الدُّ
ْرِض« )امام رضا 1406: 65(، انسان غیر مؤمن 

َ
ماواِت َو اأْل یِن َو ُنوُر السَّ ِساَلُح اْلُمْؤِمِن َو ِعَماُد الدِّ

اساسًا از ســالح دعا محروم است و در فرض تمسک به آن، فی الواقع اسلحه ا ی بی فشنگ 
یا شمشیری ُکند دارد که از آن بهره ای نخواهد برد. از سوی دیگر، بهره گیری از سالح دعا 
برای مؤمن نیز مطلق و بی قید نیســت بلکه شاید بتوان حقیقتًا »مؤمن« بودن را اصل و ریشه 
کارآمدی دعا دانست، فبالتبع شروط اصلی فعلیت و اثرگذاری وجودی دعا در هستی موارد 

ذیل خواهد بود:

1-4. موافقت قلب و لسان در دعا
دعای حقیقی آن دعـــایی اسـت که قبل از زبان سر ، زبان  قلب و فطرت کـه دروغ در  کارش  
نیســت، آن  را  بخواهد  )طباطبایی١٣٧٤ج 2: 43 ـ 42( پس آنچه ســائل برحسب عقیدۀ قلبـــی  و 
حقیقـــت  ضـمیر خـود از خـــدا می خواهد، خـدا بـــه او می دهد، نه آنچه گفتارش  و لقلقۀ  
لســــانش  اظـهـار مــی دارد، چـون بسیار می شود که لفظ، آن گونه کـه بـاید، مطابق با معنای 
مطلوب  نیست  )طباطبایی١٣٧٤ج 2: ٥2 ـ٥1(. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: » بدانید 
کــه خداوند، دعایی را که از دلی غافل و بی خبر باشــد نمی پذیرد«1   )امــام صادق 1400: 133(؛ 
بنابراین به تعبیر امام خمینی، اگر دعا با لسان ذات و استعداد باشد موردقبول است و رد نمی شود 
و به اندازه اســتحقاقش فیض به او افاضه می شــود و فروگذار نمی گردد؛ لذا اگر دعای با زبان 
گفتار، با زبان استعداد مطابقت داشته و تعارض و مغایرتی بین زبان قال و زبان حال نباشد قطعًا 
پذیرفته می شــود و اگر مســتجاب نگردد یا به خاطر عدم صدور آن از زبان استعداد است یا به 
دلیل مخالفت آن با نظام أَتم؛ و البته فرض دیگر در عدم اجابت، عبارت است از عدم حصول 

شرایط و متّممات و بعضًا دیگر اسباب دخیل در آن امر )امام خمینی ب 1388: 175(.
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2-4. اتصال نفس به نفوس مفارقه
دعا به عنوان متعلقی از جنس علم و معنا و درک، امری اســت مجرد که از نفس صادرشده 
و قابلیت اتصال به امر مجرد ماورای خود را دارد و اگر شــروط اتصال محقق باشــد تأثیر آن 
قطعی است. شیخ الرئیس غـــرض از دعـــا  را  آن می داند که نفوس  دعاکنندگان  که هنوز به 
ابدان  خود  متصل هستند و از عالم مادی مـــفارقت نـــجسته اند از نفوس مفارقه برای جلب 
خیرات یا  دفع  مضرات اســتمداد بجویند. آن نفوس مفارقه  نـــیز  به واسطه  تشابه  و تناسبشان  
بــا عقول مفارقــه و به  خاطر مجاورت و مخالطت با آن ها در این عالم مؤثرند )ابن ســینا 1400: 
338(. وقتی نفس انســانی شــبیه عقل فعال گردید می تواند تأثیرگذار در این عالم گردد، این 
تأثیرگذاری به میزان درجه و کمال نفس بســتگی دارد؛ هرچه کمال و قوت آن بیشــتر باشد 
تأثیرگذاری آن بیشــتر خواهد بود. ممکن اســت یک نفس تنها بتوانــد در بدن خود اثرگذار 
باشــد و در مقابل، نفســی دیگــر بتواند در تمام عالــم ماده، بلکه در موجــودات مجرد نیز 
اثرگذار باشــد؛ از همین رو، ابن سینا معتقد است که انســان چون دارای نفس ناطقه است، 
اشــرف موجودات مادی است اما انسان اشرف از موجودات غیرمادی از قبیل عقول ده گانه 
و مالئکه و ســاکنان عالم ملکوت و به ویژه عالم جبروت نیســت و آن ها چون علت هستند 
اشــرف از انسان که معلول آن هاست می باشند )ابن سینا 1400: 336( و بر این اساس می گوید: 
بعید ندان که بعضی از نفوس انســانی دارای چنان ملکه ای باشند که تأثیر آن ها از بدن خود 
تجاوز نموده و در موجودات دیگر اثرگذار باشــند آن گونه که در نفس خود اثر می گذارند. 
چنین نفســی دارای آن چنان قوت و قدرتی است که گویا عاَلم، بدن اوست و او روح عاَلم 
گردیده اســت و می توانــد در عالم و در همه موجودات - مخصوصــًا آنچه به او نزدیک تر 
اســت و مناســبتی خاص با او دارد - اثر بگذارد و کیفیاتی را در آن ها پدید آورد. شیخ این 
نحوه تأثیر ایجادی و فعال در موجودات را امری واقعی و غیرقابل انکار دانســته و در توضیح 
آن می گوید همان طور که بدن از نفس متأثر است، منَکر نیست که اجرام دیگر نیز از نفس 
چنین شخصی متأثر باشند و بعید نیست که همان گونه که نفس در قوای خود اثر می گذارد، 
در قوای دیگر نیز اثرگذار باشــد و حتی می تواند خوف یا غضب یا شهوت دیگران را مقهور 

خود نماید )ابن سینا 1375: 159(.
هرچند شــاید کیفیت تأثیر دعا در هســتی برای ما هرگز معلوم نشود؛ اما بر اساس مبانی 
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پیشین، ثبوتش قطعی و آثار آن، فعلیتش را اثبات می کند، همچنان که انتقال معانی درونی از 
طریق کالم به مخاطب و تأثیر آن در مخاطب که همان مفاهمه است، محرز و غیرقابل انکار 
است، اما افراد انسانی نوعًا نمی توانند فرآیند این انتقال و تأثیر معنا در نفس خود را تحلیل و 
ردیابی کنند؛ از همین جا می توان نتیجه گرفت که تحقق و ثبوت یک شیء لزومًا مشروط بر 
فهم کیفیت آن نیســت همان طور که کودک در نخستین سال های عمر خود بدون تحصیل 
علم، زبان مادری را که مبتنی بر ساختاری منطقی و دستور زبان کاربردی است، فراگرفته و 
از آن بهــره می گیرد و منظور خود را به اطرافیان تفهیم می کند بی آنکه خود بداند ماهیت و 
کیفیت این تأثیر در مخاطب، مفاهمه و ســاختار زبانی چیست، به همین قیاس، دعا به عنوان 
امر وجودی مجردی که از قبیل علم و معنا است می تواند از نفس فاعل برانگیخته شده و در 
نفــوس موجوداتی ورای خود تحقق یافته و در حقیقــت وجودی آن ها اثر بگذارد؛ و اگر آن 
موجود، مادی باشد، به دلیل تفاعل ماده و صورت )نفس و بدن( قطعًا اثر آن بر مادۀ مقارن 
آن نیز ســرایت خواهد کرد که در ادامه به مواردی از آن اشــاره خواهیم کرد. البته اصل این 
تأثیرگذاری، برای مطلق »معنا« و علم، ثابت است کما اینکه اصل مفاهمه در فرآیند تخاطب 
بین دو نفر که امری اســت قطعی االثر، بر همین مبناســت و در ثبوت آن، حسن یا قبح معنا 
تفاوتی ندارد و هر دو اثر وضعی خود را دارند؛ بنابراین دعا نیز چون قســمی از معناست که 
به طلب نفس مبدل و به همت نفس در کســب اثر آن، مشــدد شده است، به طریق اولی اثر 
وضعی بالفعل مؤکدتری خواهد داشت که همسو با ارکان نظام احسن است؛ زیرا دعا، خود 
یکی از حلقه های زنجیره علیت اســت کــه درنهایت منتهی به اراده الهی اســت؛ بنابراین، 
خداوند متعال خود چنین مقدر کرده اســت کــه بر دخالت تکوینی موجودی معنوی به نام 

دعا در دیگر کائنات قلم تأیید براند.
ابن سینا می گوید: گاهی این توهم ایجاد  می شود  کـــه  سـماواتیان از امور ارضی منفعل 
هستند و این در حالی است که مـــا آن ها را می خوانیم  و آن ها  ما را استجابت می کنند و این 
یعنی اینکه ما معلول آن ها و آن ها علت ما هســتند و معلول در علت  اثر  نمی گذارد؛  بنابراین 
لزومًا سبب دعا نیز ازآنجاست چراکه نفوس سماوی مـا را  بـه  دعا  برمی انگیزند و هر دو )ما 

و انگیزش ما بر دعا( معلول یک علت هستند )1404: 47(.
مبتنی بر اینکه دعا خود بخشــی از زنجیره علیت باشــد، در راستای فاعلیت الهی و در 
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طول آن قرار می گیرد؛ زیرا دعا امری است ممکن الوجود و ممکن بر واجب تأثیر نمی گذارد 
بلکــه تمام هویتش عین الربط به غنی بالذات یعنی خداوند اســت. ابن ســینا معتقد اســت 
خداونــد علــت حقیقی و اصلی هم بر دعا و هم بر دعاکننده اســت و درواقع به وســاطت 
داعی، مضمون دعای طلب شــده محقق می شــود فلذا داعی، سبب بر اجابت دعا خوانده 
می شــود، اما نه به این معنی که داعی بر خدا اثر بگذارد بلکه درواقع تأثیر از ناحیه خداوند 
اســت و خداوند فعل خود را طبق ترتیب و نظام اسباب و مســببات انجام می دهد؛ بنابراین 
همین که خداوند امر به دعا کرده و خود آن را اجابت می کند، حاکی از آن اســت که دعا 
ممنوعیتی در اجابت نداشــته است؛ زیرا دعا معلوم خداوند است و هر چه معلوم حق باشد، 
انجام می گردد مگر آنکه مانعی برای انجامش پدید آید و امکان وقوعی آن را مرتفع ســازد، 
از همین رو الزم اســت دعای به شــّر و زشتی برای کسی طلب نشود؛ زیرا دعا، ذاتًا منعی از 

مستجاب شدن ندارد فلذا بی تردید مؤثر واقع می گردد )ابن سینا 1404: 47(.
حاصل آنکه: تغییر در سیســتم قضا و قدر کائنات از طریق دخالت در مقدرات و تغییر 
در ترکیب آن ها به واســطه دعا، خود مشمول سیستم قضا و قدر است؛ به تعبیر بوعلی، سبب 
اجابت دعا عبارت است از هـــماهنگ شـــدن اسباب و علل فاعلی  و قابلی  باهم  برحسب 
قـضا و قـدر الهی که خود تابع حکمت الهی، یعنی همان نظام مقدرات است )ابن سینا 1404: 
47(. به تعبیر روایت: »دعا قضا را بعد از آنکه تا حدی حتمی شــده رد می کند«1 )حر عاملی 

1409 ج  7: 27(.

5. شواهد و قرائن اثبات تأثیر بالفعل دعا در تکوین
پیش تر، امکان و فرآیند وجود شناختی تأثیر دعا در ماعدای خود به عنوان عضوی اثرگذار از 
مجموعه هســتی در دیگر ارکان و اعضای هســتی بررسی و تبیین گردید. اینک جا دارد تا با 
بررسی إّنی و ردیابی نشانه های اثرگذاری دعا، تحقق و ثبوت آن را احراز نماییم؛ زیرا همچنان 
که در مقدمات مفروض نیز آمده اســت، موجودیت، با فعلیت و اثر داشتن مساوقت دارد و 
برای اثبات وجود هر شیء ضرورتًا باید اثر بالفعل عینی آن را احراز نمود و اال موجودیت آن 
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در حد فرض و ادعای اثبات نشده باقی خواهد ماند. در اثبات اثر دعا کافی است شواهد و 
قراینی را که اجماع عقلی یا علمی بر انتساب آن به »اثر دعا« وجود دارد بررسی نموده و در 
صــورت احراز اعتبــار علمی یا تواتر نقل و عدم فرض تبانی در آن ها، داللت آن ها بر فعلیت 
دعا را معتبر دانســته و وثاقت اثرگذاری دعا را نتیجه بگیریم. گزارش های ناظر بر وجود اثر 
دعا نوعًا دو قسم اند که به دلیل نقل آن از منابع مفروضًا معتبر علمی و دینی، صحت و وثاقت 
خبر آن را مفروض دانســته و تنها مفاد آن ها را از آن حیث که مثِبت مدعای نوشــتار حاضر 

است مد نظر قرار می دهیم:

1-5. شواهد درون دینی
 برتریــن و مؤثرترین دعایی که می تواند با پیشــی گرفتن بر هر دعای دیگری، ناجی انســان 
از هلکات دهر و گشــایش بخش گره های زندگی او باشــد ذکر صلوات و طلب رحمت بر 
خاتم المرسلین و اهل بیت طاهرین آن حضرت -صلوات الله علیهم اجمعین - است. به دلیل 
مجد و عظمت شأن آن حضرت در پیشگاه خداوند متعال از پیش از خلقت، خداوند تبارک 
مقرر فرموده اســت که دعا از طریق توسل به نبی خاتم و خاندان مطهر آن حضرت، قطعی 
االجابه باشــد: »خدایا! اینک منم که در پیشــگاهت نســبت به امرت، مطیع و سر به فرمان 
آمدم؛ و آن امر این است: ما را دستور دادی دعا کنیم و من وفای به وعده ای را که در مورد 
اجابت دعا داده ای، خواســتارم؛ زیرا فرمودی: »مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم، خداوندا 
پس بر محمد و آل محمد درود فرســت و...«1 )امام ســجاد 1376: 140(. شواهد متعددی در 
روایات دال بر توسل امم پیش از رسول خاتم )ص( به نام ایشان و خاندان پاکش در استعاذات 
خویش به درگاه حق تعالی و قبول دعایشــان ذکرشــده است که مشهورترین آن پذیرش توبه 
حضرت آدم )ع( با توســل به حضرات آل عبا بوده است؛ زیرا نبوت با وجود حضرت محمد 
مصطفــی، صلوات  الّله علیــه، به اعلی درجه کمال خود رســیده و والیت عامه جمیع انبیاء 
به والیت آن حضرت و خاندان مطهرش ختم گردیده اســت و خاتم »والیت محمدیه« که 
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والیت حضرت عیســی و خضر و هر ولی ای در امت مرحومــه، تحت والیت او قرار دارد، 
حضرت مهدی موعود، علیه و علی آبائه السالم، است. )امام خمینی 1386: 22 مقدمه(؛ بنابراین 
قضای الهی بر آن رفته تا با توســل به ســیداالنبیاء و المرسلین و خاندان مطهر آن حضرت، 
دعای خلق از آغاز تا انجام مســتجاب باشــد. در روایات ذیل آیات 47 تا 73 ســوره بقره، 
مواردی از فضل خداوند بر بنی اســراییل به ســبب توســل و دعا و صلوات بر پیامبر خاتم و 

اهل بیت او صلوات الله علیهم، بیان شده اند که ازجمله آن هاست:
1. شکافته شدن دریا و باز شدن دوازده راه جداگانه درون آن به تعداد قبایل بنی اسراییل 
و خشــک شــدن زمین کف دریا و غرق شــدن آل فرعون؛ 2. پذیرش توبه گوساله پرستان؛ 
3.دادن کتــاب فرقان برای جدا شــدن پیــروان حق از باطل؛ 4. ثروتمنــد کردن مرد صالح 
صاحب گاو زردرنگ به دلیل مداومت بر صلوات بر محمد و آلش علیهم الســالم؛ 5. زنده 
شــدن مقتول بنی اســراییل با صلوات بر رسول خاتم )ص( و ... )بحرانی 1415 ج 1: 245-237( و 
این فضل و لطف خدای متعال بر امم پیشــین شمرده شــده است که با توسل به وجود پیامبر 
خاتم، خود را مشــمول رحمت و غفران خداوند قرار دهند: »رسول خدا فرمود این نصرت 
و یاری خداوند برای یهود نســبت به مشرکین به ســبب یاد آن ها از محمد و آل او بود. هان 
ای امت محمد یاد کنید محمد و خاندانش را در هنگام ســختی ها و گرفتاری هایتان تا خدا 
به ســبب آن، برای شما در غلبه بر شیاطینی که قصد شــما را کرده اند فرشته ها را به یاریتان 

فرستد«1 )امام حسن عسکری 1409: 396(.
بر اســاس مبانی پیشــین، میزان شرافت ذات و نفس داعی در ســرعت اجابت دعا تأثیر 
مستقیم دارد و چون نور وجود نبی مکرم اسالم و سالله طاهرینش مقدم بر سایر خلق هستند 
و توســل به وجود مقدسشــان سبب اســتجابت دعای دیگر مخلوقات اســت بالطبع صوادر 
ادعیه از لســان مبارک ایشــان-که سراسر مزین به توسل و صلوات بر وجود مقدس حضرت 
رســول)ص( و اهل بیت عصمت و طهارت هســتند- برترین ادعیه و مؤثرترین آن خواهند بود؛ 
کید فرموده اند که دعای خود را ملحوف به درود و صلوات  زیرا خود حضرات در روایات تأ
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بــر پیامبر و خاندانش نماییم تا اجابتش قطعی شــود و خود هــم بدان عمل نموده اند؛ »امام 
صادق علیه الســالم فرمودند هرکس حاجتی بــه درگاه خداوند متعال دارد پس با صلوات بر 
محمد و آل محمد آغاز کند و ســپس حاجتش را طلب کند و آنگاه با صلوات بر محمد و 
آل محمد درخواستش را تمام کند؛ زیرا خداوند متعال بزرگوارتر از آن است که طرفین دعا 
را قبول کند و مابین آن را رها کند درحالی که صلوات بر محمد و آل محمد بر او پوشــیده 

نیست«1  )کلینی 1407 ج  2: 494(.
 به تعبیر امام خمینی:

 در معارف، بهترین و مؤثرترین آثار حضرات، همان ادعیه شــان است چون 
توجه ادعیه به خداست آنچه که حق مطلب است ادا فرموده اند و آداب ذّل 
عبودیــت و عّز ربوبیت را مراعات فرموده اند و می توان گفت: ادعیه، همان 
قرآن صاعد اســت و قرآن، قرآن نازل است که روی قرآن و خطابش به مردم 
ه می باشــد، و در نتیجه انبیا و ائمه  بوده و تنزل کرده، ولی روی ادعیه الی اللَّ
علیهم الســالم فعاًل هم داعی به حق هستند، چنانکه در زمان خودشان هم 

داعی به حق بودند )اردبیلی 1385 ج 3: 367(.
مواردی که ذکر شــد مصادیقی هستند از اثر عینی دعای مؤکد شده با صلوات، در عالم 
کون و ســاختار اشیاء. زنده شدن مرده یا شکافته شــدن دریا دو پدیدۀ واقع شده اند که در 
عالم مادی خارجی و در پیشــگاه چشــم همگان رخ داده اند؛ و این همان اثر بالفعل داشتن 
موجودی مجرد و معنایی اســت به نام دعا که شــروط اثرگذاری اش حاصل بوده و با صدور 
آن از نفس ناطقۀ دعاکننده، از طریق تصرف نفوس مفارقه، به نفوس اشــیاء منتقل شده و با 
اتحاد با آن ها در جرم و بدن مقارن و تحت تصرفش اثر بالفعل عینی ثابت شده داشته است.
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2-5. شواهد علمی و برون دینی
1. دانـــشمند و پژوهـــشگر ژاپنی »ماســارو ایموتو« بــا  آزمایش های  مختلفــی که درباره 
مولکول هــای آب انجام داد، ثابت کرد که ایـــن مـــولکول ها  نســبت  بــه  محرک های 
گوناگون، پاسخ های متفاوتی می دهند، مثاًل اگر با آب مؤدبانه سخن گـــفته شـود، بـلور 
مولکولش  زیبا  می شــود  و اگر با عصبانیت و تندی مورد خطاب واقع شــود، شکل بلور 
مـولکولش بـــه  هم  می ریزد )ایـــموتو 1385 : 54( وقتی به آب گفته می شود تو زیبا هستی 
شکل مولکولش زیـبا مـی شود و آنگاه که  او را احمق می خوانند تصویر ناموزون و زشتی 
از خود به نمایش می گذارد )ایـــموتو 1385 : 60(. این همان اثبات اثر انتولوژیک معناست 
در تکوین و چون دعا نیز از این قبیل اســت و نوعًا طلب خیر است؛ بنابراین به طریق اولی 

اثری جدی تر و قطعی بر موضوع مورد طلب دعا دارد.
2. در تالش برای درک افسردگی ناشی از بستری شدن در بیمارستان، محققان یک دانشگاه 
1000 بیمار بستری شده در بیمارستان را که عادت به انجام امور مذهبی از قبیل نماز و دعا 
داشته اند از سال 1987 تا 1989 موردبررسی قرار داده و دریافته اند که این افراد بسیار بهتر 
از دیگران با مشــکالت ســالمتی خود کنار می آیند. به همین سیاق موارد متعدد دیگری 
از سوی دانشــمندان گزارش شده است که همگی مؤید اثر مثبت و غیرقابل انکار دعا بر 
روح و جســم بیماران مورد آزمایش است؛ الری دوســی، پرآوازه ترین متخصص دعا و 
درمان در جهان، با اثبات تجربی اثر دعا بر رشــد گندم و یا مقابلۀ مخمرهای دعا شده با 
تأثیرات ســیانید می گوید: »من به این آزمایش ها می بالم. چون این آزمایش ها از انسان ها 
تشــکیل نشده است. شــما می توانید صدها بار آن ها را تکرار کنید. این می تواند بهترین 
.)http://www.mardoman.net( »دلیل و مدرک باشد که دعا می تواند دنیا را تغییر دهد

3. در یک تحقیق، موضوع تحقیق در قفســی گذاشته شــده و اطراف آن با انواع و اقســام 
نیروهای الکترومگنتیک پوشــیده شــد، اما تأثیر دعا همچنان از آن عبور کرد. هیچ چیز 

.)https://www.drgilaki.com( نمی تواند اثر دعا را متوقف کند
در تحقیقــی که روی 91،000 نفر در مریلند انجام گرفت، نشــان داده شــد که افرادی 
که به طور منظم به کلیســا می روند تا %50 کمتر از آن ها که به کلیســا نمی روند به خاطر 
بیماری های قلبی جان می ســپارند و تا %53 کمتر اقدام به خودکشی می کنند. این افراد 



سـال بیست و سوم / شمـارۀ نود و دو / پاییز 1400/ صص 89-67پژوهشنامۀ متین84

همچنین فشــارخون پایین تری دارند... سی مدرسه پزشــکی در امریکا، درس های تأثیر 
.)http://www.mardoman.net( ایمان در پزشکی را ارائه می دهند

4. محققان با اســکن مغز بیــش از 20 داوطلب در هنگام دعا و صحبــت با خداوند اعالم 
کردنــد مغز افراد در هنگام دعــا به گونه ای که در هنگام صحبت با یک دوســت فعال 
می شــود، فعالیت می کند...و بر اساس نتایج نهایی اعالم کردند افراد در هنگام دعا این 
تصور را دارند که در حال صحبت با شخصی خاص هستند که این نتیجه ازنظر مسیحیان 

)http://www.beytoote.com( نشانه ای جدید از قطعیت وجود خداوند است
تمام شواهد فوق، بی آنکه نظری یا تحلیلی وجود شناختی، بر نحوه اثرگذاری دعا در هستی 
و نفــوس کائنات بیان کرده باشــند، اما تحقق و ثبــوت آن را به خوبی اثبات می کنند؛ و چون 
پیش تــر جنس وجودی دعا و جایگاه انتولوژیــک آن را بیان کردیم، این اثبات اخیر به نحوی 
اثبات مدعای نوشــتار حاضر است؛ زیرا دعا به عنوان موجودی از جنس معنا و برآمده از نفس 
انسان، بسان اثرگذاری دیگر معانی در ورای متکلم، بر ورای خود اثر دارد و چون کل هستی و 
کائنات ازنظر آخوند ذی نفس و ادراک هستند؛ لذا مشمول تأثیر دعا بوده و به تبع نفوس مفارق 
و متأثر از آن ها، از دعا اثر پذیرفته و دگرگون می شوند و چون نفوس موجودات مادی در اتحاد 

با ابدان آن هاست، این اثرپذیری در اجرام کائنات بالتبع ثابت و محقق است.

نتیجه گیری
با تأیید تکوینی خداوند در نظام عّلی، دعا به مثابه یک وجود مجرد از جنس معناست که   .1
بر اســاس مبانی فلسفی مثبت تفاعل بین نفس و بدن )مجرد و مادی( می تواند دارای اثر 

هستی شناختی باشد.
دعا نوعًا و بصورت متعارف امری است ملحق به موجود دارای نفس که به آن قیام صدوری   .2

دارد؛ بنابراین حال نفس در وجود و آثار انتولوژیک دعا اثر بالفعل و بلکه متقابل دارد.
نفس انسان می تواند با تزکیه و توجه و خلوص چنان ارتقای وجودی پیدا کند که دعایش   .3

را- به شرط تحقق شروط پیشینی اش و نبود موانع_ به نفوس مفارق متصل نماید.
4.  به واسطه اتصال به نفوس مفارق که خود مشرف بر تمام کائنات هستند و تدبیر امور آن ها 

را دارند، دعا می تواند اثر خود را به نفوس کائنات برساند.
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نفــوس کائنات به ویژه مادیات، نوعًا متصل به بدن و جرم مقارن خود هســتند که هویت   .5
نوعی موجود مادی حاصل این ترکیب و مقارنت اســت؛ بنابراین هرگونه تغییر حال نفس 
موجودات اثر بالفعل عینی بر هویت و ماهیت نوعی آن خواهد داشــت؛ و بر این ســیاق، 

نفس می تواند در ساختار وجودی آن ها اثر عینی وجودی بگذارد.
بنا بر آنچه مشــروح گردید، دعا به مثابه ابزاری است کارآمد در دست کسانی که باایمان 
به وجود خدا و توجه قلبی و نیت خیر و صادقانه، آن را برای دخالت در عالم کون و مکان 
به قصد منتفع شــدن از آثار خیــر پدیده ها به کار می گیرند و در ایــن انتفاع عام منعی برای 
بهره مندی آحاد بشر از آن نیست اال اینکه در فرض وجود ایمان، به طور خاص، برای انسان 

مؤمن کارآمدتر عمل می کند.
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