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    Sarbakhshi50@Yahoo.comاستادیار گروه فلسفه مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینیمحمد سربخشی / 

 27/10/96پذیرش:     18/5/96 دریافت:

  چکیده
داراي دو اصطالح منطقی و فلسفی است. این اصطالح ابتدا در منطق و در رابطۀ بین قضایا مطـرح گردیـده اسـت. در     »جود رابط یا رابطیو«

نفسه است. در اصطالح فلسفی، وجود رابطـی، وجـودي لغیـره دارد و در مقابـل      دارد و در مقابل وجود فیغیره  وجود رابطی وجودي فی ،منطق
از نظر صدرالمتألهین، وجود رابطی در کالم فیلسوفان، دو اصطالح دارد: یکی معناي حرفی که بـه عنـوان    گیرد. وجود مستقل و لنفسه قرار می

ضمن جعل اصطالحی جدید براي وجود رابط و اثبات وجود رابط معلـول، آن   شود، و دیگري وجود لغیره. صدرالمتألهین رابط قضایا از آن یاد می
شـود. وي از   ند. در دیدگاه وي، معلول قابل اشاره نیست و هیچ حکمی بدون تسامح بر آن حمل نمـی دا را فاقد حیثیت مستقل از علت خود می

اثبـات   بررسی استدالل صدرالمتألهین بـر در پی ارائه و  یگیرد. این مقاله به روش توصیف وحدت شخصی وجود را نتیجه می ،وجود رابط معلول
  ل مدنظر وي قابل اثبات است، اما مستلزم وحدت شخصی وجود نیست.اگرچه وجود رابط معلواست. باید گفت: وجود رابط 

  وجود، وجود مستقل، وجود رابطی، وجود رابط معلول.، صدرالمتألهین ها: کلیدواژه
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  مقدمه
ـ    کـار رفتـه اسـت   ه وجود رابطی ابتدا در منطق و سپس در فلسـفه ب

وجــود  ،در اصــطالح منطقــی .)295، ص1، ج1393، (ر.ك: مصــباح
و در اصـطالح   ،نفسه دارد غیره در مقابل وجود فی رابطی وجودي فی

، وجـود  فلسفی، وجودي لغیره در مقابل وجـود لنفسـه دارد. در اینجـا   
است. طبـق   لنفسه وجود الشیء است و وجود لغیره وجود شیء لشیء

، نفسـه وجـود دارد   وجود رابطی عالوه بر اینکه خودش فـی  ،این بیان
  .)297(همان، ص  وجودي نعتی هم براي موصوفش دارد

 کـاربرد وجود رابطی در کالم فیلسوفان دو  ،صدرالمتألهیناز نظر 
شـود و   یکی معناي حرفی که با عنوان رابط قضایا از آن یاد می :دارد

و دیگري وجود لغیـره کـه در مقابـلِ     ،در مقابلِ وجود محمولی است
، ص 1، ج1981وجود نفسی (لنفسه) قرار دارد (ر.ك: صـدرالمتألهین،  

دو  کـدام از ایـن   نظر وي بر هیچمد  وجود رابط معلولِ :باید گفت .)79
، صـدرالمتألهین منطبق نیست و اصطالحی جدید است. طبق دیدگاه 

وجود رابط معلول قابل اشـاره نیسـت و هـیچ حکمـی بـر آن حمـل       
  شود و چنانچه حمل شود با تسامح است. نمی

ۀ در آثار بسیاري از فالسف صدرالمتألهینوجود رابط معلول بعد از 
هـا و مقـاالت    ار گرفتـه اسـت. تـاکنون کتـاب    قرنظر  مطمحاسالمی 

زیادي با همین عنوان توسط اندیشمندان متعددي نوشته شده اسـت.  
سـعی شـده اسـت ضـمن بیـان تقسـیمات وجـود بـه          ،در این مقاله

ـایا، وجـود      و نیز بیان ویژگی» رابطی«و » مستقل« هاي وجـود رابـط قض
اي اثبـات وجـود   بـر  صـدرالمتألهین رابطی و وجود رابط معلول، اسـتدالل  

  شود. رابط معلول ارائه و به برخی اشکاالت وارد شده بدان پاسخ داده می
چون وجـود رابـط   روست که  ضرورت پرداختن به این بحث ازآن

 روي، بـدین  ،شود همه مخلوقات را شامل می صدرالمتألهیندر دیدگاه 
قـات  ایـن مخلو  در نهایـت که است ز اهمیت یبررسی این موضوع حا

  ی با خالق خویش دارند؟چه نسبت
و گردیـده  بررسی  »وجود مستقل«ابتدا سه معنا از  ،در این مقاله

ــالی    ــس از تشــریح اجم ــط و رابطــی  «پ ، اســتدالل »وجــود راب
بر وجود رابـط معلـول ارائـه و برخـی اشـکاالت ایـن        صدرالمتألهین

  استدالل بررسی شده است.

 صدرالمتألهین ۀوجود رابط در اندیش
مبحث وجود رابـط معلـول    ،ن مسائل حکمت متعالیهتری یکی از مهم

مسائل مهمی بـر آن اسـتوار کـرده اسـت. وي      صدرالمتألهیناست و 
پس از اثبات وجود رابط معلول، با استناد بدان و تبیـین لـوازم آن، در   

ــاط  »حــدوث«و  »امکــان«ن کــه امقابــل فالســفه و متکلمــ را من
را مطرح  »وجود فقري«شمردند،  مینیازمندي معلول به علت مطرح 

  کند. مناط احتیاج معلول به علت را فقیر بودن معلول عنوان می ،کرده
از جملـه   ،از مباحـث فلسـفی   برخـی وجود رابط، خود بـر  ۀ لئمس

در  ،کـه خداونـد در هنگـام خلـق    . اینمبحث جعل و خلق مبتنی است
این عالم چه چیزي را ابتدا خلق کرده ، ماهیت یا وجود، ایـن مسـئله   

اخــتالف بــوده اســت. محــل  صــدرالمتألهینقبــل از ۀ ن فالســفبــی
بـه جعـل    قایل، در مقابل کسانی که »جعل«در بحث  صدرالمتألهین
به جعل اتصاف ماهیت به  قایلو در مقابل گروهی که  ،ماهیت بودند
(ر.ك: صـدرالمتألهین،   به جعل وجـود شـده اسـت    قایلوجود بودند، 

 ،خلوق خداوند وجـود اسـت  وقتی مجعول و م .)219، ص 1، ج1981
نه ماهیت و نه اتصاف ماهیت به وجود، پس این خود وجود است کـه  

  به فاعلش مرتبط است و این ارتباط مقومِ ذات وجود معلول است.
بر وجود رابـط و چگـونگی    صدرالمتألهینپیش از بیان استدالل 

وجود رابط بر مباحث جعل و اصـالت وجـود، مقـدماتی    مسئلۀ ابتناي 
  شود: در ذیل، ارائه میاست که  الزم

  تقسیمات وجود
همچـون   ،تقسیم وجود از مباحثی است که ریشه در آثـار گذشـتگان  

چه شکل این تقسـیمات  دارد. گر فارابیو حتی  شیخ اشراقو  سینا  ابن
متفاوت است و گـاهی دو ضـلعی و گـاهی چنـد ضـلعی اسـت، امـا        

 صـدرالمتألهین  .)91، ص1389(ر.ك: شـکر،   محتواي یکسانی دارند
در تقسیمات وجود، از روش مشهور فالسفه تبعیت کـرده و وجـود را   

 »لغیـره «و  »لنفسـه «نفسـه را بـه    و فی» غیره فی«و  »نفسه فی«به 
گانــه در فلســفۀ  تقســیم کــرده اســت، امــا در نهایــت ایــن تقســیم ســه

و » نفسـه  فـی «به تقسیم دوگانه تقلیل یافته و موجودات به  صدرالمتألهین
نفسـه و   اند. خداوند متعال تنها مصداق وجـود فـی   تقسیم شده» غیره فی«

ـتۀ اخیـر       مابقی مخلوقات وجود فی غیره دارند وجود رابـط معلـول بـه دس
  ).81، ص 1، ج1981اشاره دارد (ر.ك: صدرالمتألهین، 

تقسـیم   »رابطـی «و  »مسـتقل «ابتدا وجود را بـه   صدرالمتألهین
  کرده است:



   ۸۵وجود رابط در انديشة صدرالمتألهين
 

  سهنف . وجود مستقل یا فی1
 ،شود کار گرفته می ه در سه معنا ب ،وجود مستقل در اصطالح فالسفه

لـول در مقابـل یکـی از ایـن سـه      کـه وجـود رابـط مع    حیثو از آن 
  نماید: بررسی این معانی ضروري می ،استمعن

  وجود مستقل ۀگان معانی سهالف. 
هـاي هـر    به سه اصطالح از وجود مستقل اشـاره و ویژگـی   ،در اینجا

این معانی بـا هـم   که کنیم. الزم به ذکر است  بررسی می اصطالح را
برخی اعم از بعـض   ،مثالً ؛تباین کلی ندارند و با هم همپوشانی دارند

یک سیر شدید به ضعیف بین ایـن سـه    :توان گفت دیگر هستند. می
  اصطالح وجود مستقل حاکم است.

  بنفسه لنفسه نفسه فی معناي اول: وجود
اسـت.  » نفسه لنفسه بنفسـه  وجود فی«مستقل یکی از اصطالحات وجود 

اند، وجـود   طبق یک تقسیمِ وجود، که برخی از فالسفۀ اسالمی انجام داده
و » لنفسـه «نفسـه بـه    شود و فـی  تقسیم می» غیره فی«و » نفسه فی«به 
شـود (صـدرالمتألهین،    تقسیم می» بغیره«و » بنفسه«و لنفسه به » لغیره«

  محقق سبزواري).، تعلیقۀ 237، ص 2ب، ج 1383
ندارد  یک مصداق بیشتر ،در عالم »نفسه لنفسه بنفسه وجود فی«

جـودات غیرمسـتقل   مـابقی مو  ،رو و آن خداي متعـال اسـت و ازایـن   
و اگر هر قیدي نقـض   ،از وجود مستقل سه قید دارد هستند. این معنا

عارض است. آخرین قید و وجه امتیـاز  در تشود با مستقل بودن وجود 
خداوند است که بدون  روي، بدیناست.  »علیت«ل مستقل، معناي او
نفسه لنفسه بغیره و  چه فی ،و مابقی موجودات ،است العلل علۀعلت و 
 همه معلـول و غیرمسـتقل هسـتند    ،غیره نفسه لغیره و چه فی چه فی

  .)69- 60 ص ،10ج ،1380ر.ك: مطهري،(
در سـه  از اسـتقالل را  ه از وجود مستقل، باالترین درجـ  این معنا

  معناي وجود مستقل دارد.

  بغیره کان وان لنفسه نفسه فی وجود معناي دوم:
ـ کنـیم    که در اینجا بدان اشاره میـ دومین اصطالح از وجود مستقل  

 ،است. اصطالح دوم نسبت به اصـطالح اول  »نفسه لنفسه وجود فی«
نفسـه لنفسـه.    فـی  :را نـدارد. ایـن وجـود دو قیـد دارد     »بنفسه«قید 

اسـتقالل در مفهـوم    کـه  وجـودي  یعنی ،اصطالح دوم وجود مستقل

نفسه) و وصـف یـک حقیقـت دیگـر نیسـت       دارد و ناعتی نیست(فی
باز هم  ،بدون علت نیست. اگر علت هم داشته باشد اما الزاماً ،(لنفسه)

چـه مسـتقل بـه اصـطالح اول     مسـتقل اسـت، اگر  به اصطالح دوم 
ه فی نفسه لنفسه باشد مستقل بـه معنـاي دوم   یعنی همین ک ؛نیست
وند متعال یک مثال چه نداشته باشد. خدا ،چه علت داشته باشداست، 

اما منحصر در خداوند متعال نیسـت و   ،از مستقل است براي این معنا
 مستقل است. ،اي بدین معنا جسم و عقل و هر وجود لنفسه

رابطی به معنـاي  وجود ، از وجود مستقل ۀ مقابل این معنادر نقط
تـوان بـه اعـراض اشـاره      می ،. براي مثالاستوجود فی نفسه لغیره 

 ر.ك: نبویـان، ( اعراض وجود لنفسه ندارند و لغیـره هسـتند   زیراکرد؛ 
  .)465 ص ،1 ج ،1395

  لغیره کان ان و نفسه فی الوجود معناي سوم:
هم جواهر و هم اعراض وجود مسـتقل هسـتند. ایـن     ،طبق این معنا

در این کـاربرد،   استقالل را دارد.ۀ ترین درج ضعیف »مستقل«معنا از 
تنهایی تصـور کـرد و    هتوان آن را ب وجود استقالل در تعقل دارد و می

 وجود همان :یعنی »رابط«مقابل،  معناي اسمی دارد. در ،در اصطالح
بلکه صرفاً بـه همـراه    ،مستقل تصور کردتوان آن را  که نمی غیره فی

 »معناي حرفی«به آن  ،معناي اسمی قابل تصور است و در اصطالح
  .)464 ص ،1 ج ،1395 نبویان،( گویند می

  وجود رابطی و وجود رابط. 2.
شود و  تقسیم می »غیره فی«و  »نفسه فی«که گذشت، وجود به  چنان
نفسه لنفسه همان وجود مسـتقل   . فی»لغیره«و  »لنفسه«نفسه به  فی

کنـد کـه بـراي وجـود      بیان مـی  صدرالمتألهینبه معناي دوم است و 
وجـود  «غیره، مشـترکاً اصـطالح    نفسه لغیره و نیز براي وجود فی فی

، ص 1، ج 1376(ر.ك: جـوادي آملـی،    به کـار رفتـه اسـت   » رابطی
د وجـو «شـود و منظـور    گفته مـی  »وجود رابطی«یعنی گاهی  ؛)528
گفتـه   »وجـود رابطـی  «و گـاهی   ،اسـت قضای» غیره و وجود رابط فی
اشـاره دارد و هـر دو اسـتعمال     »غیـره نفسه ل فیوجود «شود و به  می

آنکـه اسـتعماالت فالسـفه    سبب براي وجود رابطی وجود داشته و به 
غیـره بـا    ییعنی همـان وجـود فـ    ،موجب خلط معناي حرفی از وجود

به پیروي از  صدرالمتألهینشده است،  ینفسه لغیره وجود م معناي فی
غیره یا همـان   اقدام به جعل اصطالح کرده و به وجود فی ،استاد خود
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و بـراي وجـود    ،اطالق کـرده  »وجود رابط«معناي حرفی وجود، لفظ 
(ر.ك:  را اسـتفاده کـرده اسـت    »وجود رابطـی «لغیره همان نفسه  فی

  .)203، ص 1362ابراهیمی دینانی، 

  یوجود رابطب. 
نفسه لغیره حقیقتی است که اگرچه در  وجود رابطی یا همان وجود فی

اسـت: لحـاظ   امـا داراي دو لحـاظ    ،خارج یک وجـود بیشـتر نیسـت   
است که ایـن وجـود در مفهـوم داشـتن مسـتقل      آن گر نفسه بیان فی

واقعیتـی  بلکه و همچون وجود حرفی به چیزي وابسته نیست،  ،است
نفسه گـاهی لنفسـه، و گـاهی     فی اسمی است و نه حرفی. این وجود

 ،نفسـه هسـتند   اشیایی که داراي وجـود فـی  آنکه لغیره است. توضیح 
که طرد عـدم از ذات خـود آن   ، عالوه بر اینگاهی وجود آنها در خارج

گـاهی  و کنـد   دیگري نیز می ءطرد عدم از وصف شی ،کند می ءشی
نفسـه   وجود فـی «لی کند. به او می ءصرفاً طرد عدم از ذات خود شی

(ر.ك: مصـباح،  » نفسه لنفسه وجود فی«گویند و به دومی  می »لغیره
 ).297، ص 1، ج 1393

  وجود رابط قضایاج. 
 غیره است و معنـاي حرفـی دارد. ایـن    وجود فی »وجود رابط قضایا«

 بیـان  بـراي  دارد و صـرفاً  قرار محمولی وجود مقابل در وجود از قسم
که فالسـفه بـراي وجـود     گفتیم است. محمول و موضوع بین نسبت

کردند که موجـب   استفاده می »وجود رابطی«از اصطالح  ،رابط قضایا
شـد.   می »نفسه لغیره وجود فی«خلط بحث با وجود رابطی به معناي 

 ،براي جلوگیري از خلط بین دو معنـاي وجـود رابطـی    صدرالمتألهین
  را جعل کرد: »وجود رابط«

مفهومی تعلقـی دارد   ،رود میکار   هکه براي قضایا ب ،وجود رابطی
و جدا کردن ایـن معنـا    ،توان معناي آن را مستقل به ذهن آورد و نمی

به صـورتی کـه معنـاي     ،از موضوع و محمول و توجه استقاللی بدان
و اگر به شکل مستقل تعقل شود دیگـر   ،محال است ،اسمی پیدا کند

دو   بـین ایـن  و زیاد اتفاق افتاده است کـه   رابطی قضایا نخواهد بود...
بهتـر اسـت بـراي    روي،  . بـدین از وجود رابطی خلط شده اسـت  معنا

نفسه لغیره وجـود رابطـی و    براي وجود فی ،جلوگیري از خلط مباحث
کــار ببــریم  هرا بــ »وجــود رابــط«غیــره اصــطالح  بــراي وجــود فــی

  .)82ص  ،1ج  ،1981 (صدرالمتألهین،

نـی هـیچ   یع ،ي اسـمی نـدارد  اوجود رابط وجودي است که معنـ 
ۀ مگر اینکه با یک اسمی معنا شود. وجود رابط فاقد جنب ،معنایی ندارد

باید با یـک موضـوع و    ،ندارد ؛ یعنی نفسیتی براي خودنفسه است فی
که بـدون   ستدر قضایا» است«محمول معنا شود. وجود رابط همان 

، صـدرالمتألهین وجود ندارد. از نظـر   اصالً» است«موضوع و محمول 
بین موضوع و محمول و یـا همـان وجـود رابـط، غیـر از      این نسبت 

 ۀنسبت حکمیه اتحادي بین موضوع و محمول است. نسـبت حکمیـ  
در قضایاي موجبه و  ،که بین موضوع و محمول مطرح است ،اتحادي
ضـایاي  در ق کـه وجـود رابـط صـرفاً     دو وجود دارد، درحالی سالبه هر

، تعلیقـۀ  120، ص 1الـف، ج  1383(صدرالمتألهین، موجبه وجود دارد 
ۀ یک قضـی » زید عالم است« :گوییم وقتی می مثالً ؛زاده آملی) حسن
همان وجود رابط اسـت.   ،در این قضیه» است«مرکبه است و ۀ موجب
 ؛نسبتی وجـود نـدارد  » زید عالم نیست« :گوییم وقتی میـ  مثالًـ اما  

اتحادي تصـور  ۀ بین موضوع و محمول یک رابط ،اما در همین قضیه
  شود. نفی می» نیست« ۀشود و سپس آن نسبت با کلم می

  دو نکته
اول در اختصاص وجود رابط به هلیات مرکبه بـین فالسـفه اخـتالف    

و  ا را مخـتص هلیـات مرکبـه دانسـته    است. برخی وجود رابط قضـای 
ضـمن   صـدرالمتألهین انـد.   د آن را در هلیات بسیطه منکـر شـده  وجو

را مختص هلیات مرکبـه دانسـته و   اشاره به این اختالف، وجود رابط 
 ... فـی  اختلفـوا  قـد « دانـد:  هلیات بسیطه را فاقد وجود رابط قضایا می

(صـدرالمتألهین،   »الثـانی  ... الحق و ال أم البسیطۀ الهلیات فی تحققه
  ).79، ص 1، ج 1981

مطـرح  اقوالی  ،در این موضوع که رابط در کدام قضایا وجود دارد
  :)485- 479 ص ،1 ج ،1395 ر.ك: نبویان،(است 

یعنـی فرقـی    ؛قضـایا موجـود اسـت    ۀالف) رابط و نسبت در هم
بسیطه باشد یا مرکبـه، حمـل    ۀکند که موجبه باشد یا سالبه، هلی نمی
وجـود رابـط بـه معنـاي      ،لی باشد یا شایع صناعی. در تمام قضـایا او

  نسبت وجود دارد.
. طبـق ایـن   ب) رابط تنها در قضایاي موجبه موجود است، نـه سـالبه  

ـله و اعـم از    قول، در همۀ قضایاي موجبه، اعم از حملیه یا متصله یا منفص
ـایع،       اینکه بسیطه باشد یا مرکبه، و اینکه حمـل در آن اولـی باشـد یـا ش

  وجود رابط موجود است؛ اما در قضایاي سالبه وجود رابط محقق نیست.



   ۸۷وجود رابط در انديشة صدرالمتألهين
 

کـه   اي موجود اسـت  ۀ مرکبه موجبهج) رابط تنها در قضایاي هلی
حمل در آن قضایا شایع صناعی باشد، ولـی در دیگـر قضـایا، یعنـی     

بسیطه و قضایاي سالبه و قضایایی کـه حمـل در آنهـا     ۀقضایاي هلی
  اولی باشد رابط و نسبت موجود نیست.

کنـد،   بـدان اشـاره مـی    صـدرالمتألهین اختالف دیگري که  .دوم
اخـتالف  «اختالف نوعی وجود رابط و وجود محمولی است. منظور از 

اختالف دو ماهیت نـوعی، نظیـر ماهیـت انسـان و      ،در اینجا »نوعی
 ،اسـت  »ماهیت« ،فرس نیست؛ زیرا موضوع بحث در ماهیات نوعیه

، ج 1395(ر.ك: نبویـان،   اسـت  »وجود«ولی موضوع بحث در اینجا 
نـه نـوع    ،به معناي نوع عرفـی اسـت   ،در اینجا »نوع« .)497، ص 1

ب، 1383(صـدرالمتألهین،   یک سنخ نیسـتند دو از   یعنی این ؛منطقی
ــۀ محقــق ســبزواري) 548، ص 1ج   صــدرالمتألهیناز نظــر  .، تعلیق

معناست که وجود رابـط بمـا    اختالف میان وجود رابط و مستقل بدین
ـیچ حـالتی نمـی       توانـد   هو رابط صرفاً حیثیت تعلـق و ربـط اسـت و در ه

مصداق مفهوم مستقل قرار گیرد؛ زیرا یکی مفهوم اسمی است و دیگـري  
مفهوم حرفی. اگر از این وجود رابط، مفهومی استقاللی درك شـود، رابـط   

  .)499 ص ،1 ج ،1395 ر.ك: نبویان،(به درستی درك نشده است 
رسی وجود مستقل و وجود رابطی و همچنین نگاهی تا اینجا، ضمن بر

به اقسام هر کدام، به تقسیماتی که بین فالسفه براي وجود مشـهور بـود،   
  است. حکیم شیرازياشاره شد. اینک قسمی از وجود که مبتکرش 

  وجود رابط معلول- 3
نفسه لغیـره دارد   وجودي فی ،پس از آنکه روشن شد که وجود رابطی

امـا در   ،همان ارتباط به فاعل وجـود بخـش اسـت   و اگرچه در خارج 
را به تنهایی   تواند آن ذهن یک ذات لها الربط است و ذهن انسان می

دو  ،تصور کند، توجه به این نکته الزم اسـت کـه بـراي وجـود رابـط     
بدان اشـاره   به اجمالیکی وجود رابط قضایا که  :اصطالح وجود دارد

اسـت   صـدرالمتألهین ابتکارات  و دیگري وجود رابط معلول که از ؛شد
  هاي خاصی دارد. و در دیدگاه ایشان ویژگی

فالسفه براي معلول وجود  صدرالمتألهینتا پیش از  آنکهتوضیح 
نیـاز وجـودي بـه     با وجـود به این معنا که معلول  ؛بودند قایلرابطی 

علت، بـراي خـودش وجـود و ذاتـی مسـتقل دارد، ولـی در دیـدگاه        
یعنی معلول در نگاه  ؛نه رابطی ،معلول وجود رابط است صدرالمتألهین
و یـک ذات لـه الـربط    نـدارد  هـیچ اسـتقاللی از خـود     صدرالمتألهین

  .)330(ر.ك: همان، ص  بلکه ذات هو الربط است ،نیست
 ،الزم است پیش از ورود به بحث وجـود رابـط معلـول    ،در اینجا

  داشته باشیم:مباحث علیت  ۀاي کوتاه به بخشی از پیشین اشاره

  جایگاه معلول در قبال علت
. داردکهنی در تـاریخ تفکـر بشـري    ۀ علیت از مباحثی است که سابق

شیخ و  اخوان الصفا، سینا ابن، فارابی، کندياسالمی همچون ۀ فالسف
. اما شاید بیشـترین و  اند وارد شدهبه این مبحث  ارسطوبه تبع  اشراق

پیدا کـرد.   سینا ابنهاي  ترین مباحث علیت را بتوان در اندیشه گسترده
 ،ثیرگـذارترین فـرد در ایـن مباحـث    أبه عنوان ت سینا ابنبررسی کالم 

غیر از علت بوده و ذاتی است در  ،دهد که معلول از نظر وي نشان می
وجـودي   علت موجودي است و معلـول نیـز   در اصطالح،قبال علت. 

 ).117ق، ص  1400سینا،  (ر.ك: ابن منحاز از علت دارد
نیـز در مجمـوع،    صـدرالمتألهین و تـا قبـل از    شیخ اشراقبعد از 

هـاي فلسـفی حـاکم بـود و نـوآوري       بر دیگر اندیشه سینا ابنۀ اندیش
ــی    ــده نم ــت دی ــراق در مبحــث علی ــاي اش ــود.  خاصــی از حکم ش

از رهاوردهاي حکمت مشاء، اشـراق، کـالم، عرفـان و     صدرالمتألهین
و اگرچه به ظاهر، طرح مسـئله و رونـد    ،هاي دینی بهره گرفت آموزه

 ،شود بحث علیت در حکمت متعالیه همانند روش پیشینیان انجام می
بـه ایـن مباحـث     ،با اصول و مبانی حکمت متعالیه صدرالمتألهیناما 

: ك.ر( گردیـد متفـاوتی رهنمـون   و به نتایج داد رنگ و بوي دیگري 
  .)145 ص ،1394 غفاري،

معلـول و  دربـارة   صـدرالمتألهین دیدگاه ۀ براي روشن شدن ریش
منـاط  «الزم اسـت بـه مباحـث     ،دیگـر ۀ تفاوت این دیدگاه با فالسف
  اشاره شود:» نیازمندي معلول به علت

  ول به علتلمناط نیازمندي مع
ـان، بحـث قـدیم یـا      یکی از مباحث مهم و جنجالی بین فالسفه و متکلم

حادث بودن جهان بوده است و فالسفه به خاطر تثبیت نظریۀ خود دربـارة  
ـا،   قدیم بودن جهان و پاسخ به متکلمان در بحث نیاز معلول به علت در بق

اند. در پی ورود فالسفه به ایـن عرصـه، یکـی از     متعرض این بحث شده
: مناط نیاز معلـول بـه   سؤاالتی که در مباحث علیت مطرح شده این است

). در پاسخ به سـؤال مطـرح   49، ص 1380علت چیست؟ (ر.ك: خادمی، 
  شود: ها اشاره می شده، سه دیدگاه وجود دارد که در اینجا، به اختصار بدان
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  دیدگاه اول: نظریه حدوث
اي از متکلمان متقدم مالك و مناط نیازمندي معلول به علـت را   عده

هر موجودي که قـدیم باشـد    ،ز نظر ایشاناند. ا حدوث معلول دانسته
شود کـه معلـول بـه علـت      و آنچه موجب می ،به علت نیازمند نیست
وجود نداشـته باشـد و    ،اي از زمان که در برهه  نیازمند باشد این است

بعد موجود شود. این دیدگاه ایشان موجب شده است که در مقابل نظریـۀ  
د و عـالم را حـادث بداننـد؛    گیري کنن به شدت موضع» قدیم بودن عالم«

زیرا طبق نظر ایشان، اگر جهان قدیم باشد دیگر به علت محتـاج نیسـت،   
کنـد،   و این با تعالیم دینی، کـه خداونـد را ایجادکننـدة عـالم معرفـی مـی      

  ).13، ص 2ق، ج1409سازگاري ندارد (ر.ك: تفتازانی، 

  دیدگاه دوم: امکان
 »امکـان «مالك نیازمندي معلول به علـت   ،اسالمیۀ از نظر فالسف

الوجـود را بـه     است. از نظر فالسفه، ما وقتـی ذات و ماهیـت ممکـن   
الوجـود   یـابیم کـه ذات ممکـن    مـی  در ،گیریم حسب عقل در نظر می

بدین معنا که نه وجـود بـرایش    ؛نسبت به وجود و عدم مساوي است
باشـد،   ضرورت دارد و نه عدم. اگر چیـزي داراي چنـین خصوصـیتی   

اعم از اینکه حادث باشد یا  ،نیاز به علت دارد ،براي خروج از حد استوا
  .)53 ص ،1380 خادمی،: ك.ر( قدیم

را منــاط  »حــدوث«کــه  ،فالســفه در جــواب ادعــاي متکلمــان
 تحلیـل  یـک  بـه  دسـت  کردنـد،  نیازمندي معلول به علت معرفی می

  بیان: این به ،زنند می عقلی
 ،عقلـی  تحلیـل  نظـر  از و ،اسـت  معلـول  وجود صفت »حدوث«
ایجـاد   بـر  متفـرع  وجود معلـول  واست،  معلول وجود مرتبه از متأخّر
سوي از  .آید یعنی تا ایجاد تحقق پیدا نکند معلول به وجود نمی ؛است

 ةو ایـن مضـمونِ قاعـد    ،اسـت  ایجاب و وجوب از متأخر ایجاددیگر، 
 تعلـق  چیـزي  بـه  ایجاب و ،است »مالم یجب لم یوجد ءالشی«کلی 
 »امکان« این و باشد الوجود ممکن یعنی ؛باشد وجود فاقد که گیرد می

 ماهیـت  زیـرا  ؛شـود  مـی  انتزاع ماهیت خود از که است وصفی همان
 به نسبت یاقتضای و است یکسان عدم و وجود به آن نسبت که است
 توانـد  مـی  کـه  چیزي تنها ،از نظر فالسفه پس. ندارد آنها از یک هیچ

 از کـه  اسـت  مـاهوي  امکـان  همـین  باشد علت به نیازمندي مالك
تـا زمـانی کـه ماهیـت هسـت، صـفت        و ،نیسـت  جداشدنی ماهیت،

باز هـم   ،چند این ماهیت قدیم باشد. هرشود از آن جدا نمی »امکان«

به علت نیازمند است. اینکه هیچ زمانی نباشد کـه   ،چون ممکن است
الوجود بـودنش را   این ماهیت نبوده باشد و همواره موجود باشد ممکن

  .)61، ص 2، ج1393، (ر.ك: مصباح برد از بین نمی

  دیدگاه سوم: فقر وجودي
متکلمان را نقـد  ۀ ، نظری»امکان«ۀ نظریۀ که فالسفه با ارائگفته شد 

 ؛ زیـرا این بیـان فالسـفه را کـافی ندانسـت     ألهینصدرالمتکردند، اما 
در حکمـت متعالیـه تطـابق     »اصـالت وجـود  «ۀ امکان با نظریۀ نظری
اند از لـوازم ماهیـات اسـت.     بلکه امکانی که فالسفه بیان کرده ،ندارد

کند کـه خـود ماهیـت     در اصالت وجود ثابت می صدرالمتألهینوقتی 
و واقعیتی بـالعرض اسـت، بـه    بلکه امري تبعی  ،واقعیت بالذات ندارد

لوازم ماهیت نیز واقعیتی بـالعرض دارنـد. بحـث در نیـاز      ،طریق اولی
در آنکـه  که این واقعیات بـراي  است معلولِ بالذات و واقعیات بالذات 

که مبتنی بر  ،پس با امکان ج موجود شوند چرا به علت نیازمندند؟خار
بـه   قایـل کـه  بخش نخواهد بود و کسـی   است نتیجهاصالت ماهیت 

تواند مناط نیازمندي معلول را امکان مـاهوي   نمی ،اصالت وجود است
ــد ــادمی،: ك.ر( بدان ــد .)55 ص ،1380 خ ــه عقی  ،صــدرالمتألهینة ب

صفت وجود است.  »امکان فقري«صفت ماهیت و  »امکان ماهوي«
 .امکان ماهوي نسبت به وجود و عدم مسـاوي اسـت  سوي دیگر، از 

ولـی امکـان فقـري امـري      .با ضرورت قابل جمـع نیسـت   ،بنابراین
کـه ضـرورت الحـق و بـه      ،وجودي است و همواره با ضرورت وجود

  .)271، ص 1394(ر.ك: غفاري،  همراه است ،شرط محمول است
نحـوة   آن مالك و مناط نیازمندي اسـت،  صدرالمتألهینآنچه از نظر 
 یـک  کـه  ینهمـ . اسـت  علـت  وابسته بـه  و تعلقی که وجود معلول است

ـتگی  ایـن  و باشـد  موجـود  توانـد  نمـی  علـت  بـدون  وجودي ـین  وابس  ع
  :است معلول نیازمندي مناط همان وجود از نحوه این است، موجودیتش

 بل ،ذاك ال و هذا ال السبب إلى الحاجۀ منشأ أنّ الحق أقول ..«
حق این  ؛»...إلیه مرتبطا بغیره مامتقو تعلقیا ء الشی وجود کون منشؤها
نه حدوث است و نه امکان، بلکـه   ،که منشأ نیاز معلول به علتاست 

منشأش وجود تعلقی معلول است که به غیر وابسته بوده و مرتبط بـه  
  .)253، ص 3، ج 1981(صدرالمتألهین،  غیر است

 کـه  کردیـد  محاجـه  متکلمان با شما اگر :گوید می صدرالمتألهین
 و وجـوب  بـر  کـان ام چراکه ـ   است مقدم حدوث بر مراتب به امکان
 وجـود  از خرأمتـ  حدوث آنکه حال و ،است مقدم معلول وجود و ایجاد



   ۸۹وجود رابط در انديشة صدرالمتألهين
 

 بـر  متأخر ماهیت و است ماهیت فرع امکان :گویم می هم من ـ  است
. اسـت  متـأخر  وجـود  از مراتـب  بـه  امکـان  روي، بـدین  و است وجود

کردیـد، همـان اشـکال بـر      علیه خصم اسـتدالل مـی   آنچه ،بنابراین
وجود فقـري اسـت. پـس آنچـه      برخر أاست و امکان متخودتان وارد 

نیـاز بـه    اما وجودي که عین فقـر و  است، وجود است نیازمندي مناط
 متقـدم  الوجـود  أن إالً «... اسـت:  مقـدم  اینها ۀهم بر علت است، که

پـس معلـول    .(همان) »...الماهیۀ عن متأخر اإلمکان و... الماهیۀ على
فقري است. معلول براي ۀ وجودش مرتبۀ مرتب ؛ زیرابه علت نیاز دارد

مرتبط و نیازمنـد اسـت و بـدون    بدان موجود شدن به علت وابسته و 
معلول در ذات و هویتش وجـودي ضـعیف و    ؛ زیراعلت وجودي ندارد

وابسته و تعلیقی است. این احتیاج و فقري که وجود معلول بـه وجـود   
، همـان منـاط و   اي که معلول دارد علت دارد، این وجود تعلقی و سایه

 و العلـۀ  إلى الوجود حاجۀ... «ك نیازمندي معلول به علت است: مال
و ،ظلیـاً  تعلقیـاً  ضـعیفاً  وجوداً هویته و بذاته کونه حیث من بها مهتقو 

...» القدم أو بالحدوث متصفاً کونه ال، الضعیفۀ نفسه العلۀ من المستفاد
  .)218، ص 1، ج 1981صدرالمتألهین، (

به وجـود معلـول و منـاط نیازمنـدي بـه       صدرالمتألهیناین نگاه 
را فـراهم آورده   »وجود رابط معلول«ۀ نظریۀ اي براي ارائ زمینه ،علت

  بر وجود رابط معلول: صدرالمتألهیناست. اینک استدالل 

  رابط معلولاستدالل صدرالمتألهین بر وجود 
  استدالل بر وجود رابطالف. 

و تا پیش از بوده  صدرالمتألهین ۀفلسفوجود رابط معلول از مختصات 
ریشـه   صـدرالمتألهین ولـی   ؛وي در بین فالسفه سابقه نداشته اسـت 

جو کرده و برخی فالسفه جست ۀمباحث وجود رابط معلول را در اندیش
 46، ص 1، ج 1981 است.(ر.ك: صـدرالمتألهین، نموده و بدان اشاره 

ابهامـاتی را بـراي برخـی    وي بیان ة بدیع بودن مسئله و شیو .)47و 
، کـه بـا   صـدرالمتألهین ظـاهر بیـان   ؛ زیـرا  فالسفه ایجاد کرده است

کند و به وجود رابط معلول منتهی  مباحث وجود رابط قضایا شروع می
شود، داللت بر این دارد که وجود رابط قضایا و وجود رابط معلـول   می

  ).200، ص 1، ج 1388(عبودیت،  یک سنخ هستند
بـر   صـدرالمتألهین بودن وجود معلـول طبـق مبـانی    اثبات رابط 

الزم  ،مقدماتی استوار است که براي روشن شدن چگـونگی اسـتنتاج  
  است تا حد امکان این مقدمات روشن شوند:

  اول. اصالت وجود
مباحـث   ، که زیربنـاي صدرالمتألهینۀ ترین مباحث فلسف یکی از مهم

 ،است. در اینجا »اصالت وجود«، مبحث زیادي در نظام صدرایی شده
  شود: توضیحی در خصوص این اصل داده میاختصار، به 

کنـد،   تصوري در ذهن پیدا مـی  وقتی انسان از هر موجود ممکن
نیست، اما ذهن از یـک موجـود دو مفهـوم     موجود یکی بیشاگرچه 

به این معناست که این  »وجود«کند.  انتزاع می »ماهیت«و  »وجود«
معناست که این موجود چـه چیـزي    بدین »ماهیت«و  ،موجود هست

نه اینکـه در عـالم خـارج     ،. اما این دوگانگی فقط در ذهن استاست
 دو که هر ،ینک). ا109، ص1391(ر.ك: رضایی،  هم دوگانگی باشد

از  »وجـود «اند؛ یعنی هم مفهـوم   شده انتزاع خارجی واقعیت از مفهوم
از واقعیـت   »ماهیـت «واقعیت خـارجی گرفتـه شـده، و هـم مفهـوم      

حال که در خارج  :کند می سؤالاست، فیلسوف گردیده خارجی انتزاع 
یک موجود است و در ذهـن دو موجـود، در خـارج اصـالت بـا کـدام       
است؟ یعنی آنچه خارج را پر کرده مصداق بالذات کدام مفهوم است؟ 

  ؟»ماهیت«یا مفهوم  »وجود«مفهوم 
نگاه غالـب ایـن    ،»اصالت وجود« ۀتا پیش از طرح و اثبات مسئل

و وجـود در خـارج    اسـت   ماهیـات بود که آنچه عالم خارج را پر کرده 
 .)186ص  ،1373ســـهروردي، ( نیســـت و اعتبـــار ذهـــن اســـت

 ،بـه لـوازم آن   بنـدي  پـاي بـا اثبـات اصـالت وجـود و      صدرالمتألهین
خارج را پر کرده است و بالذات تحقـق  ظرف آنچه در واقع،  :گوید می

ماهیت تحقـق بالـذات نـدارد. درسـت اسـت کـه       دارد وجود است و 
ماهیت وجود دارد، اما آنچه خارج را پر کرده ماهیت نیست. ماهیت از 

چـه قابـل   ، اگربنـابراین  .نه از سنخ واقعیت خارجی ،سنخ مفهوم است
 فـالحق أنّ «واقعیـت خـارجی نیسـت:    اسـت، لـیکن   حمل بر خارج 

الوجـود هـو األصـل     أنّبمعنى  ...م منهما على اآلخر هو الوجودالمتقد
  .)8ص ، 1360، (صدرالمتألهین» تبع له و الماهیۀ ،فی التحقق

بناي وجود رابط معلول در اصالت وجود گذاشته شـده   اولین سنگ
کند که آنچه واقعاً و اصالتاً ظرف خارج  است. مفاد این اصل روشن می

واقعاً است و ماهیت معلول » وجود معلول«را پر کرده وجود و از جمله 
  ).85، ص 1، ج 1388و اصالتاً در خارج نیست (ر.ك: عبودیت، 

  دوم. جعل
پس از اینکه از طریق اصالت وجود بیان شـد ایـن وجـود اسـت کـه      



۹۰   ۱۳۹۶، اسفند ۲۴۳معرفت، سال بيست و ششم، شماره دوازدهم، پياپي  

 
 

، و به تبع، این وجود معلول اسـت کـه   ارج را پر کردهاصیل است و خ
اي که براي اثبـات وجـود رابـط معلـول از      اصیل است، دومین مقدمه

بـه  » جعـل «اسـت.   »جعل«الزم است مبحث  لمتألهینصدرادیدگاه 
و ابداع است. ایجاد کـردن و وجـود بخشـیدن در     معناي ایجاد و انشا

وجـود  ممکنات مطرح است. این ممکنـات هسـتند کـه بـراي     ة دایر
  ).74، ص1391داشتن به علت نیازمندند (ر.ك: رضایی، 

  »:جعل مرکب«و دیگري » جعل بسیط«جعل دو گونه است: یکی 
ـ  ء الشـی  نفس إفاضۀ هو و بسیط اإم الجعل ...  بذاتـه   قمتعلّ

و شیئا ء الشی جعل هو و مؤلف إما و ،ترکیب شوب عن سمقد 

 الترکیبیـۀ الهلیـۀ مفـاد  هـو  علیه المترتب األثر و ،اهإی تصییره

  ).396، ص 1، ج 1981صدرالمتألهین، (ر.ك:  ...الحملیۀ

بخش بـه  وجـود  بدین معناست کـه جاعـل یـا فاعـلِ     »جعل بسیط«
چیزي که تاکنون موجود نبوده است و در خارج واقعیت نداشته است، 

جاعل در خـارج   ،. در جعل بسیطنمایدوجود کند و آن را ایجاد ۀ افاض
در میـان   در اصطالح پـاي یـک شـیء   کند و  را ایجاد می ءیک شی

ت دار کـردن یـک   یـ از واقع سخنو حال آنکه در جعل مرکب  ،است
و بوده در خارج موجود  ،پیش از جعل مرکب یبلکه شیئ ،نیست ءشی

 ءآن شی ،ولی جاعل با این کار(جعل مرکب) ،داراي آثار خارجی است
 ،در میان است ءپاي دو شی ،کند. در جعل مرکب را داراي وصفی می

یک ارتباط و یک هیـأت   ءجاعل این است که بین این دو شیکار و 
» جعل«). مراد از 74، ص 1391(ر.ك: رضایی،  کند ایجاد میترکیبی 

 معنـاي  گونه که گفته شد، بـه  است و همان» جعل بسیط«در این بحث، 
حال سـؤال  . است نبوده موجود است که الوجودي ممکن به بخشی واقعیت

  کند، چیست؟ که آنچه جاعل ایجاد می این است
بـه اینجـا هـم     »اصـالت وجـود  «و  »اصالت ماهیـت «نزاع بین 

 یـا  ،کنـد  می ایجاد و جعل خارج در را وجود کشیده شده است. جاعل
است؟ قبالً گفتـیم   ماهیت شود  می ایجاد خارج در جاعل توسط آنچه

اي ماهیـت را و   چنـد پاسـخ داده شـده اسـت. عـده      سؤالکه به این 
انـد. البتـه    اي اتصاف ماهیت بـه وجـود را متعلـق جعـل دانسـته      عده

ی را ذکـر  قـایل هم  »وجود«براي مجعول بودن مفهوم  ینصدرالمتأله
دن وجـود خـارجی را پذیرفتـه    خود مجعول بو ،اما در این میان ،کرده

 جاعـل،  لـه  ما کل فی بنفسه المجعول و بالذات الصادر ... بل«است: 
ــو ــو ه ــوده نح ــی وج ــالً العین ــیطاً جع ــاً بس ــن مقدس ــرة ع ...» کث

 .)37، ص 1363(صدرالمتألهین، 

یعنـی   ،شـود  جعل بسیط به وجود خـارجی مربـوط مـی   آنجاکه از
بـا مبحـث    »جعـل «کند، بحث  جاعل در خارج موجودي را ایجاد می

بـه اصـالت    قایـل مستقیم دارد. کسـی کـه    یارتباط »اصالت وجود«
و در  ،به مجعولیت ماهیت خواهد شـد  قایلماهیت باشد در جعل هم 

بـه  » جعـل «ر بحـث  شد د »اصالت وجود«به  که قایلمقابل، کسی 
  خواهد شد. قایلمجعولیت وجود 

  سوم. تحلیل حقیقت معلول
پس از آنکه روشن شد واقع خارجی را وجود پر کرده است و نیز بیان 

گیـرد همـان وجـود اسـت، الزم      کردیم که آنچه جعل بدان تعلق می
بخشـی جاعـل را   وجوداست براي روشن شدن حقیقت معلول، فرایند 

دیـدگاه خـاص   ـ که قـبالً بیـان شـد      گونه همان زیرا ـ تحلیل کنیم؛ 
وجـود  «زمینـۀ ارائـۀ نظریـۀ    به معلول در بحث علیت،  صدرالمتألهین
که گذشت،  ). چنان109، ص1391است (ر.ك: رضایی، » رابط معلول

وجود معلول وابسته و متعلق به وجود علت است، امـا چگـونگی ایـن    
واند در ایـن قسـمت   ت ارتباط و نحوة وجودبخشی فاعل به معلول، می

  راهگشا باشد.
بخشـی یعنـی   شود کـه وجود  براي بسیاري مطرح می سؤالاین 

دهد بـه چـه    شود علت فاعلی به معلول وجود می چه؟ اینکه گفته می
معناست؟ آیا به این معناست که مخزنی هست پر از وجـود و هرگـاه   

وجود کند وجودي را از آن مخـزن  خواهد معلولی را م علت فاعلی می
کـه تـاکنون    ،معلـول صورت دهد و به این  گیرد و به معلول می میبر

  شود؟ وجود نداشت، موجود می
(ر.ك: عبودیت، کنید به این مثال دقت  مسئلهبراي روشن شدن 

  .)168، ص 1380
بخشی علت فاعلی به معلول چیزي شبیه پول دادن جعل و وجود

 سـتدها دوادن و هدیـه گـرفتن نیسـت. در دا   و پول گرفتن یا هدیـه د 
و یـک  » گیرنـده «و یـک  » دهنـده «همیشـه یـک    ،و عرف معمول

 ۀوجود دارد. اگـر در رابطـ  » عمل دادن«و نیز یک » داده شده شیء«
یـک   :، بگوییماست »جعل«علت فاعلی و معلولش، که همان بحث 

دهد، این مطلب بـدان معناسـت    علت فاعلی به یک معلول وجود می
و  ،ی به او وجود دهد موجـود اسـت  که معلول قبل از اینکه علت فاعل
علت فاعلی قرار است موجود شـود  ۀ حال آنکه معلول با جعل و افاض

اصالً موجودیتی ندارد که بخواهد وجـود را از   ،فاعلۀ و پیش از افاض



   ۹۱وجود رابط در انديشة صدرالمتألهين
 

جعـل بـا دقـت بیشـتري      دربـارة علت فاعلی دریافت کند. پس بایـد  
 لیسـت  بـالمعلول  ىالمسم هذا أنّ یتحقق«... را بررسی کنیم:  مسئله

صـدرالمتألهین،  ( »إیـاه...  المفیضـۀ  علـۀ  لحقیقۀ مباینۀ هویۀ لحقیقته
 .)300، ص 2، ج 1981

خواهیم ارکان داد و ستدهاي عرفی را با ارکان جعل در  اینک می
کــه در داد و  هـایی  بحـث خودمــان مقایسـه کنــیم. از چهـار عنــوان   

د که در بحث بو» دهنده«یکی  ،ها اشاره کردیم ستدهاي عرفی بدان
ما همان علت فاعلی و خداوند متعال است که رکن اساسی جاعلیـت  

 ؛ زیـرا شکی نیسـت آن است. در لزومِ بودن این رکن و اساسی بودن 
این مباحث حول محور فعـل  ۀ بخش معلول است و همو وجودفاعل 

اوست و اگر او نباشـد جعلـی وجـود نخواهـد داشـت. دومـین رکـن        
باشـد و   ید عرفی قرار باشد معلـول موجـود  د است. اگر به» گیرنده«

و به عبـارت   ،کند موجود دیگري باشد وجودي که از علت دریافت می
آیـد کـه    معلول و وجودبخشی فاعل دو موجود باشند، الزم می ،دیگر

اگر معلول پـیش  زیرا آنچه را معلول فرض کرده بودیم معلول نباشد؛ 
ت که معلول اصالً معلول از دریافت وجود، موجود باشد، به این معناس

قبل از ایجاد فاعل هست و متوقف بر ایجاد فاعل نیسـت   ؛ زیرانیست
و در وجودش به علت فاعلی نیازي نـدارد. بـا فـرض معلـول بـودن      

 .به معلول نبودنش رسیدیم و این تناقض است (ر.ك: همـان)  ،چیزي
 ؛شود که این فرض از ابتـدا صـحیح نبـوده اسـت     روشن می ،بنابراین

بخشـی فاعـل وجـود داشـته     نی این فرض که معلول قبل از وجودیع
بخشی فاعل دو موجـود  ، اینکه معلول و وجودو به عبارت دیگر ،باشد
 ،باید بپـذیریم کـه در خـارج    ،فرض صحیحی نیست. بنابراین ،باشند

نه اینکه معلـول   ،بخشد معلول عیناً همان وجودي است که فاعل می
بلکـه   ،کنـد  که فاعـل عنایـت مـی   چیز دیگري است غیر از وجودي 

  معلول همان خود وجود است.
به این نتیجه رهنمون شدیم کـه جعـلِ جاعـل بـا داد و      ،تا اینجا

اً همـان  عین» معلول«اینکه در جعل  :ستدهاي عرفی یک تفاوت دارد
واحـد بسـیط   ، یـک شـیء   دو در خـارج  است. این» داده شده شیء«

کنـد. پـس    اما ذهن ما از این امر بسیط دو مفهوم انتزاع مـی  .هستند
  سوم با هم ادغام شدند. رکن دوم و

یعنی عملـی را کـه علـت     ؛کنیم اینک رکن چهارم را بررسی می
 کنـیم.  مـی یعنی همان دادن وجود به معلول را تحلیل  ؛دهد انجام می

 .هسـتند  ل و وجود دادن علت در خارج یـک شـیء  معلوگفته شد که 

بایـد   ،بخشوند داد و ستدهاي عرفی فاعل وجـود اینک طبق همان ر
وجـود بدهـد. دادن وجـود بـه      ،که همان وجود اسـت  ،به این معلول

خودش را بـه خـودش بـدهیم.     :یعنی ،معلولی که خودش وجود است
رسـد   ؟ به نظر میبدهیمولی آیا معقول است که چیزي را به خودش 

 ،»بخشیدن«یا  »نام دادن«به  که قابل تصور نیست که علت با فعلی
خود معلول را به خودش بدهد. پس از دوگانگی معلول با فعل ایجـاد  

تواند درسـت باشـد و    این فرض نمی ،رو ازاین .با اشکال مواجه شدیم
دوگانگی وجـود نـدارد. اگـر بپـذیریم     » ایحاد«و » معلول«باید گفت: بین 

ـ  همان ول اسـت، بـه همـان    گونه که در خارج وجود معلول عین خود معل
نحو، عین عمل علت هم هست، و به عبارت دیگر، اساساً معلـول چیـزي   

  جز همان کار علت نیست، این تناقض پیش نخواهد آمد.
، چیـزي  »وجـود دادن «چنین نیست که عمـل   ،حل طبق این راه

چیـز دیگـري    ،اً همان خود معلول اسـت نکه عی ،باشد و وجود معلول
خود معلول عیناً  ،باشد که در اثر فعل علت پیدا شده است. در حقیقت

یعنی همان بخشش علت است (ر.ك: همـان، ص   ؛همان فعل علت
و » وجـود «و » معلـول «و » علـت « ، چهار شیءپس در خارج .)299

فعالیت «و دیگري » علت«یکی  :نداریم. فقط دو چیز داریم» ایجاد«
، »معلـول «ست که از این کارِ علت سـه مفهـوم   علت ا» و کار کردن

را انتــزاع » ایجــاد و فعــل دادن«و ، »وجــود داده شــده بــه معلــول«
براي همیشه باید از ایـن تصـور دسـت     ،کنیم. بر اساس این بیان می

دهد و با فعالیت او، چیز  برداشت که علت وجودبخش فعالیتی انجام می
ست؛ چنـین نیسـت. اصـالً    آید که همان معلول ا دیگري به وجود می

علت. پس وجود معلول » فعالیت و کارکردن«معلول، یعنی: همان خود 
  ).172، ص 1380علت است (ر.ك: عبودیت، » ایجاد«همان 

شـود کـه وابسـتگی     به خوبی مشخص مـی  ،با بررسی این مثال
نیست که معلول بتوانـد  چنین یعنی  ؛معلول به علت قابل زوال نیست

 :یعنـی  ،وجود داشته باشد. وجـود داشـتن در خـارج   بدون وجود علت 
همان معلولیت براي معلول. چنـان نیسـت کـه در معلـول دو جهـت      

 »صفت معلولیت«و دیگري  »ذات معلول«عینی جداي از هم، یکی 
بلکه معلولیت عین هویت و ذات معلـول اسـت،    ،آن قرار داشته باشد

توان معلول را به دو  میو اعتبار عقل نیز نکه حتی با تحلیل  اي گونه به
حیثیت متمایز از یکدیگر تفکیـک کـرد و آن را مرکـب از ذات و اثـر     

  ).85، ص 1391علت به حساب آورد (ر.ك: رضایی، 
باید به ایـن مطلـب اذعـان     ،با پذیرش عینیت معلول با معلولیت
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بخشی علت به معلـول، ذات معلـول در خـارج     کرد که هنگام هستی
بلکـه معلـول عـین     ،فیض وجـود باشـد   ةکنند وجود ندارد که دریافت

همان اثر و ایجاد علت است و دوگـانگی میـان معلـول و اثـري کـه      
گذارد تنها در ذهن و به لحاظ مفهومی است و معلول  ر آن میبفاعل 
  ).86ایجاد علت است (ر.ك: همان، ص همان 

حال که با تحلیل حقیقت معلول بـه ایـن امـر رهنمـون شـدیم کـه       
» فاعل وجودبخش«اعل دو رکن بیشتر ندارد که عبارتند از وجودبخشی ف

رو، براي  ، و دوگانگی بین معلول و ایجاد فاعل وجود ندارد، ازاین»ایجاد«و 
  شناخت حقیقت معلول، الزم است حقیقت ایجاد بررسی گردد:

  تحلیل حقیقت ایجاد
مفهومی مصدري است و مانند هر مفهوم  »ایجاد«مفهوم  :باید گفت
دهد که مصداقش نـوعی ربـط اسـت. در     نشان می ،دیگري مصدري

 »ربـط «مهمی دارد. مفهـوم  ۀ ربط اشاره به نکتة استفاده از واژ ،اینجا
الزم اسـت   ،است. براي روشن شدن مطلـب  »مرتبط«غیر از مفهوم 

  این دو را با هم مقایسه کنیم:
نه اینکه خود عیناً ربـط   ،چیزي که داراي ربط است :مرتبط یعنی

یـک  » a« :یعنی ،مرتبط است» b«با » a«گفتیم ـ مثالً  ـ باشد. اگر  
و این دو بـا یکـدیگر مـرتبط هسـتند.      یک شیء،» b«است و  ءشی

اي هر دو طرف ارتباط یـک  کنیم بر استفاده می »مرتبط«جایی که از 
رح ایـن اسـتقالل مطـ    ،»ربـط « بـارة موردنظر داریم. اما در  استقالل

ــاد از   ــوم مصــدريِ ایج ــط«نیســت. در مفه ــردیم »رب ــتفاده ک  ،اس
منظور که به این نکته اشاره کنیم که ایجـاد نسـبت بـه فاعـل      بدین

 ،»مرتبط«و  »ربط«خودش استقاللی ندارد. با روشن شدن فرق بین 
اگر معلول را مـرتبط بـدانیم نـه ربـط، بـه ایـن       که باید توجه داشت 

ز علت خـود مسـتقل اسـت و هـویتی     معناست که معلول به نحوي ا
با علـت خـود مـرتبط    » ایجاد«جداي از علت دارد که با ربطی به نام 

چـون ایجـاد    ،اما اگر وجود معلول را عین ایجاد علت بـدانیم  .شود می
علت چیزي جز ربط به علت نیست، وجود معلول عیناً همان ربط بـه  

یچ نحـو  علت است، نه مرتبط با علت، و در ایـن صـورت، معلـول هـ    
  ).173، ص 1380استقاللی از علت وجودبخش ندارد (ر.ك: عبودیت، 

  استدالل بر وجود رابط معلول
 در معلـول  وجود و علت وجود بین علیت ۀرابط ،صدرالمتألهین از نظر

 موجـود  علـت  توسـط  کـه  اسـت  معلـول  وجـود  ایـن  و ،است جریان
بـا   مـرتبط  و متعلق و نیازمند علت به ذاتش در معلول وجود شود. می
؛ است معلول این ذات عین نیازمندي و تعلق و ارتباط این و ،استآن 
 اش فـاعلی  علـت  از مستقل حقیقتی معلول و نباشد گونه این اگر زیرا

 فـرض  از ،باشـد  شده مرتبط علتش به دیگر وجودي با و باشد داشته
 چیـزي  معلول که ایم. حال پنداشته معلول را معلول غیر و شده خارج
 خداونـد  معلـول  عالم موجودات ۀهم و نیست علت به ربط و تعلق جز

 مـابقی  و ،مسـتقل  وجـود  و اصیل حقیقت خداوند ، پسهستند متعال
 و دارنـد  نعتـی  و تعلقی وجودي و خداوند ظهورات و شئون موجودات

 هـذا  أنّ یتحقـق  : «...نیسـتند  اشـاره  قابـل  فـاعلی  علت لحاظ بدون
المفیضـۀ  علۀ مباینۀ ـ لحقیقۀ  هویۀ لحقیقته لیست بالمعلول ىالمسم 

ۀ إلى یشیر أن للعقل یکون حتى اهإیالنظـر  قطع مع المعلول ذات هوی 
  .)300 ص ،2 ج ،1981 صدرالمتألهین،( ...»موجدها هویۀ عن

  بندي کرد: ذیل صورتتوان به شکل منطقی  بیان فوق را می
 بالـذات  و حقیقتـاً  خـارج  در آنچه ،وجود اصالت بنابر: اولۀ مقدم

 تبعـی  مفهومی و ندارد اصالت ماهیت و است معلول وجود دارد وجود
  نه ماهیتش. ،پس وجود معلول اصالت و هویت دارد .است وجود براي

 وجـود  بـین  خارجی اي رابطه »جعل« که شد روشن: دومۀ مقدم
 و وجـود  اصـالت  طبـق  کـه  آن نظر از و است مجعول وجود و جاعل

 ،کـرده  پـر  را خارج متن که است وجود حقیقت این ماهیت، اعتباریت
 حقـایق  بین در جعل، رابطه ازجمله خارجی، ۀرابط هرگونه روي، بدین

ـ  الیکونـان  عنـدنا  المعلولیـۀ  و العلیـۀ  : «بود خواهد برقرار وجودي  اإلّ
 پـس  .)همـان ( »ء الشـی  وجـود  هو ماإنّ المجعول و …الوجود بنفس
  .شود می ایجاد علت وجود توسط معلول وجود

 وجـود  کـه  کنـد  مـی  روشـن  معلول حقیقت تحلیل: سومۀ مقدم
 فاعـل  فعل با دوگانگی و نیست جاعل ایجاد همان جز چیزي معلول

 ایجـاد  کـه  شـد  روشنهم  ایجاد حقیقت تحلیل با .ندارد وجودبخش
: نـدارد  علـت  از اسـتقاللی  و اسـت  فـاعلی  علت به ربط همان جاعل

 ،بـه  مـرتبط  و متعلـق  ذاتـه  فی فهو لفاعل معلول هو ما کل :فنقول«
 و ،بـه  االرتباط و التعلق معنى عین ذاته هی بما ذاته یکون أن فیجب

  .»؟بالغیر االرتباط و التعلق غیر حقیقۀ له کانت فلو اإلّ
 اسـت. بـا   فاعلی علت به ربط همان معلول وجود ،رو ازاین: نتیجه

 نیازمنـدي  منـاط  اینکـه  کـردن  ضـمیمه  و فوقۀ مقدم سه به عنایت
 بـه  نسـبت  معلـول  وجودي فقر ،صدرالمتألهین نظر از علت به معلول



   ۹۳وجود رابط در انديشة صدرالمتألهين
 

 و اسـت  علت به وابستگی و تعلق عین معلول پس ،است فاعلی علت
 بـه  فقـر  و نیـاز  و ربـط  همان معلول. ندارد علت به ارتباط جز هویتی
«  :نـدارد  اسـتقاللی  و ذات و هویـت  هـیچ  علـت  بدون و ،است علت

 علته لهویۀ مباینۀ هویۀ بالحقیقۀ لیس بالمعلول المسمى أنّ فینکشف
 لـه  حقیقـۀ  ال الوجـودي  البسیط بالجعل المعلول فإذن... إیاه المفیضۀ
  ).50 ص ،1360 صدرالمتألهین،» (علته إلى مضافاً کونه سوى متأصلۀ

فاقـد وجـود    ،صـدرالمتألهین روشن شـد کـه معلـول در دیـدگاه     
نفسه، فاقد هر نوع ماهیتی و فاقد هر نوع مفهـوم اسـمی اسـت و     فی

تـوان   قابل اشاره نیست و هیچ حکمی در خصوص آن نمـی  ،رو ازاین
هرگونه حکمی مستلزم نگـاه اسـتقاللی بـه معلـول اسـت.       ؛ زیراداد

که معلول ربـط محـض بـه علـت اسـت، درك      نظر همچنین از آن 
مگـر در   ،بما هوهو نیز ممکن نیسـت  حضوري و حصولی حقیقت آن

(ر.ك: عبودیـت،   پرتو درك حضوري یا حصولی وجود فی نفسه علت
  .)230- 221ص ، 1ج  ،1388

  بررسی استدالل
وجود رابط معلول به سبب تأثیر مستقیمی که بر وحدت شخصی وجود 
دارد، محل بحث و تبادل نظر زیادي قرار گرفته است. از نظر برخـی  

 براي اثبات وجود رابط تام نیست. صدرالمتألهینل بزرگان، استدال
. 2 ؛وجود فـی غیـره یـا رابـط    . 1وجود دارد: دو معنا براي ارتباط 

؛ ارتباط و انتساب یک موجود با غیر. معناي دوم معنایی اسـت اسـمی  
اسـت؛   »اضـافه « ۀدیگر از مقول زیرا ارتباط داشتن یک شیء با شیء

ا موجود دیگري ارتبـاط باشـد   بدین نحو که وقتی میان یک موجود ب
شود که به عین هر  دو موجود وصفی حاصل می  براي هر کدام از آن

آنها موجود است؛ یعنی مرتبط بودن موجـود اول عـین وجـود     کدام از
ایـن   آن و مرتبط الیه بودن موجود دوم نیـز عـین وجـود آن اسـت...    

علت است، به کند که وجود معلول عین ارتباط با  برهان صرفاً اثبات می
نحوي که هیچ حیثیتی در وجود آن نیست که مرتبط با علت نباشـد؛  

  .)322 ص ،1395 نبویان،: ك.ر(کند  ولی رابط بودن را اثبات نمی
، میان علـت و معلـول   »ارتباط«مستشکل ضمن بیان دو معنا از 

ضمن اینکه معلـول را   ،رو داند. ازاین معناي دوم از ارتباط را حاکم می
الـربط بـه    آن را رابـط و عـین   ،داند می» تباط داشتن به علتار«عین 

ـ     ،از منظر او ؛ زیراداند علت نمی ۀ ارتباط بـین علـت و معلـول از مقول
هر کدام از طرفین مرتبط به دیگري و عـین   ،اضافه است و در اضافه

 رسـد  مـی  نظـر  بـه  نه عین ارتباط. امااست، ارتباط داشتن با دیگري 
 ۀاضـاف  و »ارتبـاط « از اول معنـاي  بـوده  صـدرالمتألهین  مدنظر آنچه

  مقولی:ۀ نه اضاف ،است اشراقی بوده
 الجاعل و ... الوجود بنفس اإلّ الیکونان عندنا المعلولیۀ و العلیۀ

. ... ء الشـی  وجود هو ماإنّ المجعول و ،جاعل وجوده بنفس التام

 وجـوده  نحـو  هـی  التـی  ذاتـه  و ء الشی هویّۀ إبداع فالجعل

 فهـو  لفاعـل  معلول هو ما کل فنقول ،هذا تمهد فإذا ... الخاص

 ذاتـه  هی بما ذاته یکون أن فیجب ،به مرتبط و قمتعلّ ذاته فی

 فرضـناه  مـا  فالیکون...  اإلّ و ،به االرتباط و قالتعلّ معنى عین

  ).49، ص 1360، صدرالمتألهین( غیره بل مجعوالً مجعوالً

کنـد و   مـی  ایجـاد  را معلـول  وجـود  علت، وجود صدرالمتألهین نظر از
علـت و معلـول و از نـوع ارتبـاط      ارتباط مـوردنظر، بـین وجودهـاي   

کـه بارهـا    ،بخشـی علـت بـه معلـول    تحلیـل وجود  سویه است. یک
ر.ك: صـدرالمتألهین،   ،بدان اشاره کرده است (از جملـه  صدرالمتألهین

 نیز در این مقالـه بـدان اشـاره   ) و پیش از این 299، ص 2، ج 1981
در مـوارد   صـدرالمتألهین و نگاه عرفانی و اشراقی که  سو، یک، از شد

 صـدرالمتألهین، : ك.ر ،بـراي نمونـه  ( متعدد بدان اشـاره کـرده اسـت   
نیز مؤیـد ایـن مطلـب     )301 ص ،2 ج ،1981 ،؛ همو54 ص ،1363

سـویه و   از نـوع ارتبـاط یـک    صـدرالمتألهین است که ارتباط مـدنظر  
مقولی برقرار است. با ۀ نه ارتباطی که بین طرفین اضاف ،اشراقی است
 ،توان معلول را عین ارتباط با علت دانسـت  نمی ،»ارتباط«این معناي 

اما رابط ندانست، بلکـه ایـن نـوع از ارتبـاط یـک طـرف مسـتقل و        
و معالیل همه عـین الـربط    ،نفسه بیشتر ندارد و آن هم علت است فی

اگرچـه از   ،الربط به علت است ول عینبه علت هستند. پس وجود معل
ایـن   ؛ زیـرا الربط بودن معلول، نتوان وحدت وجود را اثبـات کـرد   عین
 ،الربط یا شأن و طـور و لمعـه   همچنان باقی است که این عین سؤال

وجود است یا عـدم؟   ، در نهایت،شود که به این معلول نسبت داده می
الربط بـه علـت    ینعدم که جز نیستی چیزي نیست. پس این وجود ع

نیز وجود است و با اثبات وجود داشتن معلول، وحدت شخصی وجـود  
  .)324 ص ،1 ج ،1395 ر.ك: نبویان،( قابل اثبات نیست

  گیري نتیجه
، غیـر از  اسـت  صـدرالمتألهین کـه از ابتکـارات    ،»رابط معلول«وجود 
» وجـود رابطـی  «و غیـر از   ،دانـان  نظر منطقدر  »رابط قضایا«وجود 



۹۴   ۱۳۹۶، اسفند ۲۴۳معرفت، سال بيست و ششم، شماره دوازدهم، پياپي  

 
 

  .استنظر مشهور فالسفه  مطمح
مبتنـی بـر    ،صـدرالمتألهین اثبات وجود رابـط معلـول در دیـدگاه    

ــاص     ــل خ ــود و تحلی ــل وج ــود، جع ــالت وج ــدرالمتألهیناص از  ص
  .استبخش  وجودبخشی فاعل هستی

مرکبـه   ۀوجود رابط مختص هلیات موجبـ  ،صدرالمتألهیناز نظر 
  است و هلیات بسیطه و قضایاي سالبه فاقد وجود رابط هستند.

اختالف میان وجود رابـط و مسـتقل    ،صدرالمتألهینطبق دیدگاه 
تواند مصداق  اختالف نوعی است و بدین معناست که وجود رابط نمی

  مفهوم مستقل قرار گیرد.
ة نحـو  آن مالك و مناط نیازمندي معلول بـه علـت،   ،از نظر وي

فقر «است که از آن به  علت بهۀ وابست و تعلقی که د معلول استوجو
  .کند یاد می »وجودي

 ،وابستگی معلول به علت همیشگی است. وجود داشتن در خـارج 
بلکه معلولیت عـین هویـت و ذات    ،همان معلولیت براي معلول :یعنی

یکی (توان در معلول دو جهت عینی جداي از هم  و نمی ،معلول است
  در نظر گرفت. )معلول و دیگري صفت معلولیت آنذات 

نفسه، فاقد هر نوع  فاقد وجود فی صدرالمتألهینمعلول در دیدگاه 
ماهیتی و فاقد هر نوع مفهوم اسمی است و قابل اشاره نیست و هیچ 

توان داد. نیز به سبب آنکـه معلـول ربـط     حکمی در خصوص آن نمی
قت آن نیز ممکن محض به علت است، درك حضوري و حصولی حقی

  نفسه علت. نیست، مگر در پرتو درك حضوري یا حصولی وجود فی
قابل اثبـات   صدرالمتألهین ةارائه شد ۀوجود رابط معلول طبق ادلّ

  اما مستلزم وحدت شخصی وجود نیست. ،است

  بعامن  .......................... ................................ ................................   
، تهـران،  وجود رابط و مسـتقل در فلسـفه اسـالمی   ، 1362 ابراهیمی دینانی، غالمحسین،

 هامی انتشار.شرکت س

 ، قم، بیدار.رسائلق، 1400بن عبداهللا،  حسینسینا،  ابن

عبـدالرحمن عمیـده و اشـرف    به اهتمـام  ، شرح المقاصدق، 1409، سعدالدین، تفتازانی

 صالح موسی، قم، منشورات الشریف الرضی.

 .اسراء ،، قمهیمتعال تمختوم، شرح حکم قیرح ،1376 ، عبداهللا،یآمل يجواد

، قـم،  گـرا  علیت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان و فیلسوفان تجربـه ، 1380اهللا،  خادمی، عین

 بوستان کتاب.

حقیقت آفرینش از دیدگاه صدرالمتألهین و نقـد و دالیـل عقلـی و    ، 1391رضایی، مرتضی، 

  .، رسالۀ دکتري، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینینقلی وي بر آن

ت امطالعـات و تحقیقـ  ؤسسـۀ  تهران، م ،ت اشراقحکم، 1373الدین،  سهروردي، شهاب

  فرهنگی.

  .بوستان کتاب، ، قمهیوجود رابط و مستقل در حکمت متعال، 1389، یشکر، عبدالعل

ـلوکیه ، 1360صدرالمتألهین،  ، مشـهد، المرکـز الجـامعی    الشواهد الربوبیه فی المناهج الس

 للنشر.

 ، تهران، کتابخانه طهوري.المشاعر، 1363ـــــ ، 

ح و تعلیـق حسـن   ، تصحیاالربعۀ العقلیۀ االسفار فی المتعالیۀ الحکمۀ الف،1383ـــــ ، 

  .تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیدوم،  زاده آملی، چ حسن

محقـق   ضمیمه تعلیقـات به  ، الحکمۀ المتعایۀ فی االسفار العقلیۀ االربعۀب، 1383ـــــ ، 

  .، تهران، بنیاد حکمت اسالمی صدراتصحیح و تحقیق غالمرضا اعوانی سبزواري،
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