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وجود رابط در کلمات فالسفه سه اصطالح دارد :اصطالح اوّل وجوود رابوط
در قضایاست ،که در مقابل وجود محمولی قرار دارد و از سنخ مفاهیم حرفی در
مقابل مفاهیم اسمی است .مفاهیم اسمی مفاهیمیاند که به تنهایی و بدون احتیاج
به مفاهیم خارج از ذات خویش تصوّر شدنیاند و مفاهیم حرفی مفاهیمیاند کوه
به تنهایی تصوّرشدنی نیستند .اصطالح دوّم عبارت از وجود فینفسه لغیره است
که حیثیّت «فینفسه»ي آن بعینه همان حیثیّت «لغیوره»ي آن مویباشود .اصوطالح
سوّم وجود رابط در مقابول وجوود مسوتقل در مباحوّ علوت و معلوول اسوت.
اصطالح سوّم جزء ابتکارات صدرالمتألهین است .مطابق اندیشو ایشوان ،وجوود
ممکنات عین فقر و ارتباط به علتاند و از سنخ وجود رابط قلمداد میشوند .در
مقابل ،غالب فالسفه وجود ممکنات را مرتبط با علوت دانسوته ،آنهوا را از سونخ
وجود رابطی میدانند .نوشتار حاضر به تبیین اصطالحات سهگان فوو بوهویوهه
تبیین وجود رابط در حکمت متعالیه میپردازد.
واژگان کلیدي:

وجود رابط ،وجود رابطی ،وجوود مسوتقل ،وجوود محموولی،

صدرالمتألهین.
 استادیار مؤسسه آموزشی و پهوهشی امام خمینی (ره).

 کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی.
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مقدّمه
تقسیم حقیقت وجود به رابط و مستقل جزء تقسویمات ابتکواري در حکموت
متعالیه قلمداد میشود که تحول شگرفی در مباحوّ فلسوفی پدیود آورده اسوت.
(ر.ک .صدرالدين شيرازي282 /2 :1891 ،؛ مصباح يزدي )288/1 :1891 ،ریش این مسئله در
مباحّ فالسف گذشته ،بهویهه ابنسینا ،مشهود است( .ر.ک .ابنسیياا-179 :1111 ،

178؛ ميرداماد211 :1891 ،؛ شکر )111 :1892 ،لکن صدرالمتألهین در تکمیل آن سهم
بسزایی داشته ،با طرح این مسئله ،مدّعی تکمیل فلسفه و تتمیم حکمت میگردد.
(صدرالدين شيرازي)282/2 :1891 ،

وجود رابط در کلمات گذشتگان در دو مورد بهکوارمیرفوت :یکوی در موورد
وجود رابط در قضایا و دیگري در مورد وجود فینفسوه لغیوره .میردامواد جهوت
جلوگیري از خلط این دو کاربرد پیشنهاد نمود که در کاربرد دوّم اصطالح وجود
رابطی استعمال گردد( .ميرداماد )118 :1891 ،ایون پیشونهاد موورد پوذیرا غالوب
فالسف بعدي قرار گرفت( .صدرالدين شييرازي92/1 :1891 ،؛ طباطبياي05 :1228 ،،؛
همو121/1 :1890 ،؛ مطهّري)76/15 :1898 ،

صدرالمتألهین ضمن بهرهگیري از میراث گذشوتگان ،بوهویوهه عرفوا ،بوه نوو
دیگري از وجود رابط دست یافت .ایشان با تکیه بر برخی اصول فلسفی خویش،
همچون اصالت و تشکیک وجود ،موجوودات امکوانی را عوین ربوط و تعلوق بوه
واجبالوجود دانسته و هر گونه استقالل را از آنهوا سولب نمووده اسوت و اسوم
«وجود رابط» را بر آنها نهاد( .صدرالدين شيرازي855 /2 :1891 ،؛ همو)161 :1897 ،

حاصل اینکه وجود رابط به معناي عام در کلموات فالسوفه سوه کواربرد دارد.
نوشتار حاضر به بررسی این کاربردها و ،با تأکید بیشتري ،به تبیین وجود رابط در
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حکمت متعالیه میپردازد.
اصطالحات وجود رابط
اصطالح «وجود رابط» به معناي عام در کلمات فالسفه به نحو اشتراک لفظوی
در سه مورد زیر بکوار مویرود (ر.ک .ميردامياد118 :1891 ،؛ جيوادي ممیي:1897 ،،

027/1؛ حسنزاده ممی )01 :1879 ،،که تبیین آنها بدین قرار است:
اصطالح اوّل وجود رابط در قضایا

مفهوم وجود در یک تقسیم به وجود محمولی یا مفهوم اسمی وجود و وجود
رابط یا مفهوم حرفی وجود تقسیم میشود .توضیح اینکه مفاهیم به طور کلی بوه
دو قسم مفاهیم اسمی و مفاهیم حرفی منقسم میشوند :مفاهیم اسمی مفاهیمیاند
که به تنهایی و بدون احتیاج به مفاهیم خوارج از ذات خوویش تصوّرشودنیانود،
مانند مفهوم انسان و وجود و عدم ،و مفاهیم حرفی مفاهیمیانود کوه بوه تنهوایی
تصوّرشدنی نیستند( .مطهّري )72 /15 :1898 ،نکته قابل توجّه اینکه مفهووم از ایون
جهت که مفهوم است قابل تقسیم به اسمی و حرفی و قابل اتصاف به اسوتقالل و
عدم استقالل نیست ،زیرا مفهوم بماهومفهوم شأنی جز حکایت از محکیّ خویش
و ارائ آن ندارد ،و حکایت از آن جهت که حکایوت اسوت حکموی جوز حکوم
محکیّ خویش ندارد .اتصاف مفهوم به استقالل و عودم اسوتقالل توابج وجوودي
است که این مفهوم از آن انتزا می گردد :اگر از وجود مستقلی انتوزا گوردد ،آن
مفهوم مستقل است و اگر از وجود رابط انتوزا گوردد ،رابوط اسوت( .صيدرالدين
شيرازي[ 826/1 :1891 ،تعیيقه]؛ طباطباي182/1 :1890 ،،ي188؛ عبوديّت)205 /1 :1890 ،
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مطابق این تبیین مفهوم مستقل مفهومی نیست که در حکایت از محکویّ خوویش
استقالل داشته باشد بلکه مفهومی است کوه از محکویّ مسوتقل حکایوت نمایود،
چنانکه مفهوم حرفی مفهومی نیست که در حکایت از محکویّ خوویش اسوتقالل
نداشته باشد بلکه مفهومی است که از محکیّ غیرمستقل حکایت نماید .بنوابراین،
نمی توان از محکی و مصدا ربطی مفهوم اسمی انتزا نمواییم مگور بوا تصورف
ذهنی ،که در این صورت ،محکی آنچنانکه هست ارائه نشده اسوت( .صيدرالدين

شيرازي92/1 :1891 ،؛ عبوديّيت )205/1 :1890 ،بنوابراین ،هموانطووري کوه برخوی
محققان در مقایسه بین معناي حرفی و مجاز ابراز داشتهانود ،حوروف در د لوت
نسبت به معناي خود مستقل است اما معنا و مدلول آن مستقل نیسوت و فوانی در
غیر است و تفاوت آن با مجاز در این است کوه مجواز در د لوت خوود مسوتقل
نیست و وابسته به غیر می باشد ،اما مدلول آن مستقل از غیر است .بوراي نمونوه،
لفظ شیر بدون کمک قراین حالی یا لفظی نمیتواند بر انسان شجا د لوت کنود،
هر چند یک معنایی اسمی است که به استقالل فهمیده میشود ،اما حورف بودون
کمک گرفتن از قراین حالی یا مقالی بر مدلول خود د لت مویکنود ،هرچنود آن
مدلول بدون کمک غیر موجود نمی شود( .جوادي ممی )229-226 /2 :1897 ،،نکتو
دیگر اینکه مفاهیم اسمی جدا از هماند و هیچگونه ارتباطی با یکودیگر ندارنود و
ویهگی مفاهیم حرفی ایجاد ارتباط بوین مفواهیم اسومی اسوت و تنهوا در ضومن
مفاهیم اسمی قابل تصوّرند و معانی آنها مندکّ در معانی اسمی است( .صدرالدين
شيرازي)92/1 :1891 ،

مفهوم وجود نیز بر دو قسم اسوت :وجوود محموولی و وجوود رابوطد وجوود
محمولی همان مفهوم اسمی وجود است و وجود رابط همان مفهوم حرفی وجود
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است .توضیح اینکه در گزارة «زید ایستاده است» سه مفهوم به چشم مویخوورد:
مفهوم «زید» ،مفهوم «ایسوتادن» و مفهووم «اسوت»د دو مفهووم اوّل جوزو مفواهیم
اسمی اند و به تنهایی تصورشدنیاند لکن مفهوم «است» جزو مفاهیم حرفی است
و به تنهایی تصورشدنی نیست و نقش آن ارتباط و پیوند بین دو مفهووم مسوتقل
مزبور است .این مفهومْ محمول قرار نمیگیرد ،زیرا محمول بایود مسوتقالت تصووّر
گردد .در مقابل ،مفهوم «هست» ،که به تنهایی تصوّرشدنی است و محموول قورار
میگیرد ،بهنام «وجود محمولی» خوانده میشود .از وجود رابط در کلمات فالسفه
با تعابیري همچون «وجود مقیّد»« ،وجود فیغیره»« ،وجود فینفسه»« ،مفاد کون
ناقص» و مانند اینها یاد میشود ،چنانکه از وجوود محموولی بوا تعوابیر همچوون
«وجود»« ،ثبوت»« ،وجود مطلق»« ،وجود فینفسه»« ،مفاد کون تام» یاد مویگوردد.
(ر.ک .سبزواري289 /2 :1892 ،؛ صيدرالدين شييرازي68/1 :1891 ،؛ حسينزاده ممیي،،
02 :1879؛ مطهّري77-70/15 :1898 ،؛ عبوديّت)278/1 :1867 ،

مقسم در تقسیم وجود به «وجود فینفسه» و «وجود فیغیوره» گواهی مفهووم
وجود است و گاهی حقیقت وجود .توضیح اینکه ،حسب تقسیم مشهور در بوین
فالسفه ،وجود یا فینفسه است یا فیغیرهد وجود فینفسه نیز یا لنفسوه اسوت یوا
لغیرهد وجود لغیره هم یا بنفسه است یا بغیره( .براي نمونه ،ر.ک :سبزواري/2 :1892 ،

 )289اشکالی که متوجه این تقسیم گردیده این است که مقسم در تقسیم وجود به
«وجود فی نفسه» و «وجود فیغیره» مفهوم وجود است ،در حالی که مقسم در دو
تقسیم بعدي حقیقت و مصدا وجود است .براي تصوحیح ایون تقسویم ،برخوی
پیشنهاد نمودهاند که دو تقسیم مستقل مطرح گردد :یکوی بوراي مفهووم وجوود و
دیگري براي حقیقت وجود ،به اینصورت که مفهوم وجود یا فینفسه اسوت یوا
فیغیرهد حقیقت وجود یا لنفسه است یا لغیره و وجود لنفسه یا بنفسوه اسوت یوا
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بغیره( .ر.ک .مطهّري)61-65/15 :1898 ،

نگارنده معتقد است :گرچه این پیشونهاد پوذیرفتنی اسوت ،اموا مطوابق مبوانی
حکمت متعالیه که وجود ممکنات از سنخ وجود فیغیره قلمداد میگردد میتوان
تقسیم به «وجود فینفسه» و «وجود فیغیره» را در مورد حقیقت وجود نیز مطرح
نمود .بنابراین ،مقسم در این تقسیم گاهی مفهوم وجود اسوت و گواهی حقیقوت
وجود.
نکت قابل توجه اینکه وجود رابط منحصر در قضایا نیست ،بلکوه در مرکبوات
ناقص تقییدي نیز یافت میشود( .طباطباي)122/1 :1890 ،،

اثبات وجود رابط بدین تقریر است :در قضایاي مرکبه موجبوهاي کوه طورفین
آنها در خارج واقعیّت علیحده دارند ،مانند گزارة «زیود قوائم اسوت» ،و نیوز در
مرکبات تقییدي که از این قضایا اخذ میشوند بالوجدان مییابیم که چیز دیگوري
افزون بر مفاهیم اسمی آنها وجود دارد که نقش ربط و ارتباط بین مفاهیم اسومی
را دارد .اگر این رابط هم از سنخ مفاهیم اسمی باشود ،بویارتبواط بوا موضوو و
محمول بوده ،نیازمند دو رابط دیگر است که آنرا با آن دو مفهوم مستقل ارتبواط
دهد و بدینترتیب ،تسلسول ر مویدهود و عوالوه بور اینکوه محوذور «وجوود
غیرمتناهیِ محصور بین حاصرین» ر می نمایاند ،مشکل گسستگی مفاهیم اسمی
مزبور نیوز همچنوان بواقی اسوت( .ر.ک .طباطبياي120-121/1 :1890 ،،؛ صيدرالدين
شيرازي[ 826/1 :1891 ،تعیيقه]؛ مطهّري78/15 :1898 ،؛ عبوديّت)265-278/1 :1867 ،

عالمه طباطبایی با تمسّک به بیان فو  ،ضمن اثبات وجود رابط در قضایا ،در
صدد اثبات وجود خارجی آن نیز برآمده است ،که تقریر استد ل ایشان در پرتوو
سه مقدمه بدین شرح است :الف .هلیّات مرکب خارجیّ صادقی داریم که موضو
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و محمول آنها منطبق بر خارجاند .ب .در هلیّات مزبور ،چیزي بهنام وجود رابوط
نیز وجود دارد ،چنانکه اثباتش گذشت .ج .قضایاي مزبور با تمام اجزاء آنهوا (از
موضو  ،محمول و وجود رابط) منطبق بر خارجاند .بنابراین ،همانطوري کوه در
ظرف ذهن وجود رابط وجود دارد و معنایش مندکّ در طرفین اسوت ،در ظورف
خارج نیز وجود رابط تحقق دارد و وجودا مندکّ در طرفین اسوت( .طباطبياي،،
)120-121/1 :1890

این استد ل بر اثبات وجود رابط در خوارج صوحیح نبووده ،مقدمو سووّم آن
پذیرفتنی نیست و از خلط بین مباحّ منطقی و مباحّ فلسفی ناشی شده است.
توضیح اینکه اشکال این برهان در مقدم سوم است .مقدموه سووم ایون بوود کوه
قضی خارجیه با تمام اجزائش منطبوق بور خوارج اسوت .هوم موضوو آن و کوه
مفهومى است مستقل و منطبق بر یک وجود خارجى مستقل است و هم محموول
آن و هم نسبتش و که مفهومى است حرفوى و رابوط و منطبوق اسوت بور وجوود
خارجى غیرمستقل و رابط .در این مقدمه ،چنین فرض شوده کوه موالک انطبوا
قضیه بر خارج این است که تمام اجزاء قضیه در خارج مطوابق خوا

بوه خوود

داشته باشند .این مقدمه پذیرفتنی نیست ،زیرا انطبا قضیهاى بر خوارج مسوتلزم
این نیست که هریک از اجزاء آن و اعم از موضو و محمول و نسبت و در خارج
بر وجودى خا

به خود منطبق باشد ،بلکه در خارجى بودن قضیه همان انطبا

موضو و محمول بر خارج و اتحاد آنها در خارج کافى است و خواه ایون اتحواد
عین وجود فىنفس یک طرف باشد ،به این صورت که وجود فىنفسو محموول
عین وجودا براى موضو باشد ،و خواه این اتحاد خود وجودى خا

به خود

داشته باشد غیر از وجود موضو و محمول که از سنخ وجود رابط اسوت .پو ،
این مقدمه وقتى به شکل صحیحش درنظرگرفتهشود ،نتیج برهوان بویش از ایون
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نیست که ما در خارج دو وجود مستقل داریم که به نحوى با هم متحدند :یوا بوه
این نحو که وجود فىنفس یکى عین اضافه و ارتباط به دیگرى است و یا به ایون
نحو که دو وجود فىنفسهاند که به وسیله یک وجود رابط با هم متحد شودهانود.
بنابراین ،این برهان خصو

شق دوم (اتحاد دو وجود مسوتقل بوه وسویل یوک

وجود رابط) را که عین وجود هیچیک از دو طرف نیست اثبات نمىکند .بنابراین،
این دلیل اعم از مدعاست .عالوه بر اینکه درباره ،هر جوهر و عرضى که حال در
آن جوهر است مىتوان یک قضی خارجیه تشکیل داد و مثالت گفت« :جسم داراى
سفیدى است» یا «جسم سفید است»« ،انسان داراى علم اسوت» یوا «انسوان عوالم
است» و مانند اینها .اگر برهان فو تمام باشد ،باید بین وجود خوارجى جسوم و
بیاض یا وجود خارجی انسان و علم و به طورکلى بین وجود هر جوهر و عرضى
که حال در آن است یک وجود رابط واسطه باشد ،کوه هموان سوبب اتحواد ایون
جوهر و عرض شده است ،با اینکه خود عالموه طباطبوایی بوین وجوود خوارجى
جوهر و عرض قایل به واسطهاى بهنام «وجود رابط» که سبب اتحاد آن دو باشود
نیست( .ر.ک مصباح يزدي09 :1250 ،؛ عبوديّت220-222/1 :1867 ،؛ طباطبياي:1890 ،،
[ 122/1تعیيقه])

اصطالح دوّم :وجود رابط،
وجود رابطی وجود فی نفس لغیره اسوت .توضویح اینکوه حقیقوت وجوود یوا
فینفسه است یا فیغیرهد وجود فینفسه وجوودي اسوت کوه او ت مفهووم وجوود
محمولی از آن انتزا میگردد و ،بنابراین ،مفهوم انتوزا شوده از او جوزو مفواهیم
اسمی قلمداد میشود و ثانیات اگر محدود و متناهی باشد ،مفهوم ماهوي از او انتزا
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میگردد و ثالثات فینفسه بودن آن مالک اثنینیّت و مستلزم تعودّد و تکثور واقعیّوات
عالم هستی است( .عبوديّت)250/1 :1890 ،

توضیح بیشتر وجود فینفسه در پرتو تبیین وجوود رابوط در حکموت متعالیوه
روشن میگردد .وجود فینفسه یا لنفسه است یا لغیرهد وجود لغیره از حیّ لغیره
بودن وجودي است که تنها با مفاهیم حرفی در ذهن مونعک

مویگوردد و هویچ

مفهوم اسمی حاکی از آن نیست و بر آن صواد نیسوت .بنوابراین ،وجوود لغیوره
مالک اثنینیّت و مستلزم تعدّد و تکثر واقعیّات عالم هسوتی نیسوت .تبیوین بیشوتر
وجود لغیره نیز در ضمن وجود رابط در حکمت متعالیه روشون مویگوردد ،زیورا
وجود رابط همان وجود لغیرة محض است ،گرچه فینفسه نیست و حیثیتی غیور
از حیثیّت «لغیره» ندارد( .صدرالدين شيرازي95/1 :1891 ،؛ عبوديّت)258/1 :1890 ،

نکت قابل توجّه اینکه در وجود رابطی ،حیثیّت فوینفسوه و حیثیّوت لغیوره در
جهان ذهن دو حیثیّت جدا از هماند اما در جهان خارج عین هماند .توضیح اینکه
وجود رابطی در عالم ذهن به دو حیثیّت تحلیلپذیر است :یکی حیثیّت «فینفسه»
که به آن «ذات» میگویند و مفهوم اسمی از آن انتوزا مویشوود و بور آن صود
مینماید و ربط و وابستگی در وجود رابطی از این حیثیت ملحوظ نیست .حیثیّت
دوّم حیثیّت «لغیره» است که مفهوم حرفی از آن انتزا مویشوود و بور آن صود
مینماید .امّا این دو حیثیّت ذهنیِ وجود رابطی در جهان خوارج بوا یوک وجوود
موجودند و حیثیّت «فینفسه» عین حیثیّت «لغیره» میباشد.
مطلب دیگر اینکه ارتباط و وابستگی بر دو قسم است .4 :وابسوتگی عرضوی،
مانند وابستگی مکانی یا اضاف ابوت و بنوتد شاخص این نو وابستگی قابلیّوت
انفکاک و زوال داشتن اسوت .2 .وابسوتگی ذاتوید شواخص ایون نوو وابسوتگی
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استحال انفکاک و زوال است .وابستگی در وجود رابطی از نو وابستگی عرضی
نیست بلکه از نو وابستگی ذاتی است .بنوابراین ،ممکون نیسوت وجوود رابطوی
وجود داشته باشد و وابسته به وجود مستقل نباشد .وجود رابطوی نوو وجوودي
است که وابستگی و تعلقْ ذاتی آن است( .عبوديّت)250-252/1 :1890 ،

وجود رابطی منحصر به وجوود اعوراض نبووده ،مصوادیق دیگوري نیوز دارد.
توضیح اینکه وجود فی نفس لغیره گاهی در چیز دیگري است (فی شیء) ،ماننود
وجود عرض نسبت به جوهر ،و گاهی نزد چیز دیگري است (عند شیء) ،ماننود
وجود صورت علمیه نسبت به نف

که در حیطو وجوود نفو

اسوت و نوزد او

موجود است و گاهی نیز براي چیز دیگري است (لشیءٍ) ،مانند وجوود صوورت
نسبت به مواده( .ر.ک :صدرالدين شييرازي 95/1 :1891 ،و  91و 828؛ مصيباح ييزدي،
)286/1 :1895

در وجود رابطی ،حلول مطرح است و حلول و همانطوري که صودرالمتألهین
تفسیر نموده و این است که وجود شیء فوینفسوه عوین وجوود لغیورة آن باشود.
(صدرالدين شيرازي )282/2 :1891 ،بنابراین ،وجود حلولی همان وجود رابطی است
و اعم از وجود عرضی است ،چنانکه به وجود رابطی وجود ناعت یا نواعتی نیوز
اطال میگردد( .ر.ک .حسنزاده ممی08 :1879 ،،؛ مصباحيزدي)0/7 :1892 ،

اصطالح سوّم :وجود رابط در حکمت متعاليه
وجود رابط در حکمت متعالیه تفسیر جدیدي پیدا نمود که در کلمات فالسف
گذشته بدان تصریح نشده است .توضیح اینکه فالسفه معتقدند :هر ممکن بالذاتی
وابسته و نیازمند به علت خویش است و این وابستگیِ معلول به علت وابسوتگی
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عرضی نیست تا قابل زوال باشد بلکه از سنخ وابستگی ذاتی اسوت .نقطو موورد
اختالف این است که آیا معلول نسبت به علت خویش ،عوالوه بور اینکوه وجوود
لغیره (للعلة) دارد ،داراي حیثیّت «فینفسه» هم میباشد یا خیر؟ به تعبیر دیگر ،آیا
از سنخ وجود رابطی است یا از سنخ وجود رابط است؟ فالسوفه گذشوته عموموات
معتقدند وجود معلول از سنخ وجود رابطی است .بنابراین ،وجود معلوول ،عوالوه
بر اینکه وجود لغیره (للعلة) دارد ،داراي حیثیّت «فینفسه» هم می باشد .بنابراین،
همانطوري که اعراض دو حیثیّت «فینفسه» و «لغیره» دارند ،وجوود ممکون نیوز
داراي این دو حیثیّت میباشد .البته ،با این تفاوت که قیام عورض بوه موضوو از
سنخ قیام حلولی است ،در حالی که قیام وجوود ممکون بوه علوت از سونخ قیوام
صدوري است( .عبوديّت)215/1 :1890 ،

صدرالمتألهین در اندیش نهایی خویش معتقود اسوت وجوود معلوول از سونخ
وجود رابطی نیست بلکه از سنخ وجود رابط است .توضیح اینکوه صودرالمتألهین
در برخی از کلماتش براي وجود معلول جنب «فینفسه» ترسیم مینماید .بنابراین،
وي وجود معلول را از سنخ وجود رابطی میداند ،چنانکوه موینویسود« :وجوود
المعلول فی نفسه هو وجوده لموجده( ».صدرالدين شييرازي )282/2 :1891 ،اموا در
برخی دیگر از کلماتش ،وجود معلول را فاقد جنبو «فوینفسوه» دانسوته ،آنرا از
سنخ وجود رابط میداند ،چنانکه مینویسد« :الممكن اليمكن تحليل وجوده للو
وجده و نسبة لل الباري بل هد منتسب بنفسه ال بنسبة زائدة مرتبط بذاتوه ال بوربط
زائد؛ فيكدن وجده الممكن رابطياً عندهم و رابطاً عندنا( ».صدرالدين شييرازي:1891 ،

 )885/1البته ،این دو سنخ تعبیر نیز با یکدیگر قابل جمجاند که در جواي خوودا
مطرح شده است( .عبوديّت )218/1 :1890 ،حاصل اینکه حقیقت وجود در اندیش
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صدرالمتألهین در یک تقسیم به وجود رابط و وجوود مسوتقل منقسوم مویشوودد
واجبالوجود تنها مصدا وجود مستقل است و هم ممکنوات مصوادیق وجوود
رابطاند .حکیم سبزواري بسیار زیبا به این دو مشرب اشاره نمووده اسوت( .ر.ک.

سبزواري )222-221 /2 :1892 ،ایشان معتقد است :اگر ممکنات را با وجود واجوب
تعالی بسنجیم ،هم آنها ربط محضاند ،اما اگر آنها را با همدیگر بسنجیم ،برخی
وجود فی نفسه لغیره و برخی وجود فینفسه لنفسهاند( .ر.ک .هميو-221/2 :1892 ،

 )222اشکالی که بر این وجه جمج مطرح شده این است که رابط بودن در مقابول
وجود محمولی مربوط به عالم مفاهیم است ،در حالی که رابط بوودن در اندیشو
صدرالمتألهین و مبنی بر اینکه هم وجودات وجود رابطاند و وجود مستقل فقوط
ذات بارى تعالى است و مربوط بوه حقیقوت وجوود اسوت( .ر.ک .مطهّيري:1898 ،
68/15؛ مصباحيزدي)61 :1860 ،

نکت قابل توجه اینکه اصطالح «وجود مستقل» اطالقات مختلفی دارد :گواهی
بر موجود فینفسه در مقابل وجود فیغیره اطال میگردد ،گاهی بر وجود لنفسه
در مقابل وجود لغیره اطال میگردد و گاهی نیز بر وجود بنفسه در مقابل وجود
بغیره اطال میشود .صدرالمتألهین وجود واجوب تعوالی را تنهوا مصودا بوراي
وجود فینفسه میداند و تموامی ممکنوات را مصوادیق وجوود فویغیوره قلموداد
مینماید .بنابراین ،منظور از اصوطالح وجوود مسوتقل در اندیشو صودرالمتألهین
همان وجود فینفسه میباشد( .مصباحيزدي)78 :1250 ،

توجه به این نکته نیز حایز اهمیّت است که آنچه در کلمات پیوروان حکموت
متعالیه بهعنوان «وجود فیغیره» تعبیر میشود و وجود ممکنات از آن سنخ قلمداد
می شود (طباطباي05 :1228 ،،؛ هميو ،)121/1 :1890 ،در کلموات صودرالمتألهین بوا
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تعبیر «وجود لغیره» به کارمیرود .بنابراین ،باید بوین دو تعبیور «وجوود فوینفسوه
لغیره» و «وجود لغیره» در کلمات صدرالمتألهین تفکیک نمود ،زیرا اوّلی در مورد
وجود رابطی و دوّمی در مورد وجود رابط بهکار میرود( .عبوديّيت)258/1 :1890 ،

اصطالح «وجود نفسی» نیز هماننود «وجوود مسوتقل» کاربردهواي مختلفوی دارد:
گاهی بر وجود فینفس لنفسه اطال مویشوود و در مقابول وجوود رابطوی قورار
میگیرد ،چنانکه گاهی نیز در مورد وجود فینفسه در مقابل وجود فیغیره بهکار
میرود( .جوادي ممی027/1 :1897 ،،؛ مصباح يزدي)851/1 :1895 ،

ويژگ،هاي وجود رابط در حکمت متعاليه
ویهگیهاي وجود رابط در حکمت متعالیه در پرتو تبیوین مهومتورین تفواوت
دیوودگاه فالسووفه مبنووی بوور وجووود رابطووی دانسووتن وجووود معلووول بووا دیوودگاه
صدرالمتألهین مبنی بر وجوود رابوط دانسوتن وجوود معلوول روشون مویگوردد.
عمدهترین فر این دو دیدگاه در ایون اسوت کوه وجوود رابطوی واجود حیثیّوت
فینفسه است ،در حالی که وجود رابط فاقد ایون حیثیّوت مویباشود( .صيدرالدين

شيرازي[ ،826/1 :1891 ،تعیيقه]) این فر عمده منشأ فر هاي جرئی دیگري اسوت
که بدین قرارند:
فرق اوّل .وجود فی نفسه مالک تکثر و اثنینیّت اشیاء اسوت .بنوابراین ،وجوود
معلول مطابق دیدگاه فالسفه موجب کثورت اشویاء اسوت ،در حوالی کوه مطوابق
دیدگاه صدرالمتألهین موجب کثرت موجودات نیسوت( .هميا825/1 ::؛ عبوديّيت،
)218/1 :1890

فرق دوّم .حیثیّت فینفسه منشأ انتزا مفاهیم اسمی بووده کوه فاقود هور نوو

33
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وابستگی به غیر است .بنابراین ،وجود معلول مطابق دیدگاه فالسفه داراي مفهووم
اسمی است که حاکی از هیچگونه وابستگی و ارتباطی نیست ،در حالی که وجود
معلول مطابق دیدگاه صدرالمتألهین فاقد مفهوم اسمی مویباشود .توضویح اینکوه
انتزا و صد مفهوم اسمی بر مصدا به معناي نگورا مسوتقل بوه مصودا بوا
صرف نظر از هر چیز دیگري است .بنابراین ،انتوزا و صود مفهووم اسومی بور
مصدا ْ فر داشتن حیثیّت فینفسه میباشد( .جوادي ممی026/1 :1897 ،،؛ عبوديّت،
)218/1 :1890

فرق سوّم .وجود معلول مطابق دیدگاه فالسفه داراي ماهیّوت اسوت و مفهووم
ماهوي بر آن صد میکند ،در حالی که مطابق دیدگاه صدرالمتألهین فاقد ماهیّت
میباشد .سر این نکته نیز همان وجود حیثیّت فینفسه در وجود رابطی و نفی آن
در وجود رابط میباشد .بنابراین ،فقدان ماهیت تنها به دلیل شودّت کموال وجوود
نیست بلکه در اثر شدّت نقص آن نیز میباشد .به هموین دلیول ،ماهیوت نداشوتن
موجب فخر یا وهن نیست .واجبالوجود در اثر شدّت کمال ،و معوانی حرفوی و
وجودات رابط به دلیل شدّت نقص فو یا دون ماهیتاند( .اسماعيی)120 :1881 ،،

این نکته منافی با آن قاعده که هر ممکنی را زوج ترکیبی از ماهیوت و وجوود
میداند نیست ،زیرا ممکنی که در این قاعده محل گفتگو است ممکنی اسوت کوه
در جواب ماهو واقج شده ،طرف قضیه قرار میگیرد .و معانی حرفیه با آنکه دلیل
بر وجود خارجی آنها اقامه میشود ،به نظرِ استقاللی مورد سؤال و جوواب قورار
نگرفته ،تنها به تبج طرفین دریافت میشوند( .جوادي ممی)885/2 :1897 ،،

فرق چهارم .وجود معلول ،مطابق دیدگاه فالسفه ،موصوفِ برخی صفات قرار
مویگیوورد و برخووی احکووام بور آن بووار موویشووود ،در حوالی کووه مطووابق دیوودگاه
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صدرالمتألهین چنین نیست .سر این نکته نیز هموان وجوود حیثیّوت فوینفسوه در
وجود رابطی و نفی آن در وجود رابط میباشد ،زیرا وجودِ فینفسه موضو قورار
میگیرد و محمو ت و اوصافی را مویپوذیرد ،در حوالی کوه وجوودْ فاقود جنبو
فینفسه چنین نیست( .حسنزاده ممی09 :1879 ،،؛ عبوديّت)218/1 :1890 ،

حاصل اینکه وجود معلول ،مطابق اندیش فالسفه ،از سنخ وجود رابطی اسوت
و واجد حیثیّت فینفسه میباشد و میتوان بوا تعوابیري همچوون «ذاتٌ ثَبوت لَوهُ
الرَّبْطُ» یا «ذاتٌ هُو الرَّبْطُ» یا «ذات عین الربط» از او تعبیور نموود .ایون در حوالی
است که وجود معلول مطابق نگرا صدرالمتألهین فاقد حیثیّت فوینفسوه بووده،
استعمال چنین تعابیري در مورد او صحیح نیست ،زیرا فاقد ذات و جنب فینفسه
میباشد .استعمال تعابیري همچون «ربط به علت»« ،عین ایجاد»« ،عین صودور از
علت» و مانند اینها نیز در مورد وجود رابط همراه بوا مسوامحه اسوت ،زیورا ایون
تعابیر نیز از سنخ مفاهیم اسمی بوده و وجوود رابوط فاقود مفهووم اسومی اسوت.
بنابراین ،واقعیّت وجوود رابوط جوز بوا مفواهیم حرفوی حکایوت شودنی نیسوت.
(صدرالدين شيرازي95/1 :1891 ،؛ عبوديّت)222/1 :1890 ،

وجود رابط در حکمت متعالیه با وجود رابط در قضایا نیز متفاوت است :فر
اوّل این دو اینکه بحّ وجود رابط در قضایا در مقابل وجوود محموولی از سونخ
بحّهاي منطقی است و موضو این تقسیمْ مفهومِ وجود اسوت( .ر.ک .مطهّيري،

65/15 :1898؛ مصباح يزدي )61 :1860 ،همانطوري که مفاهیم موضو  ،محموول و
وجود رابط جزو مفاهیم منطقی قلمداد میگردد .بنابراین ،استد ل بر وجود رابط
در باب علیّت از طریق وجود رابط در قضایا و همانطوري که در عبارات عالموه
طباطبایی مشهود است و پیش از این ذکور کوردیم (ر.ک .عالميه طباطبياي:1890 ،،
 )120-121/1و از خلط مباحّ منطقی با مباحّ فلسفی ناشی شده است( .مصباح
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يزدي06 :1250 ،؛ همو)61 :1860 ،

مؤیّد این نکته اینکه لفظ «وجود» بین وجود رابط در قضایا و وجود محموولی
مشترک لفظی قلمداد می شود ،چنانکه صودرالمتألهین موینویسود« :أن الحوق أن
ا تفا بینهما فی مجرد اللفظ» (صيدرالدين شييرازي .)68/1 :1891 ،ایون در حوالی
است که وجود در مباحّ فلسفی اشتراک معنوي دارد .جمج بین این دو نکته بوه
این نحو است که وجود در مباحّ فلسفی همان وجوود محموولی اسوت .البتوه،
برخی از محققان با این مطلب مخالفت نموده ،معتقدند :هم وجود محمولی مورد
بحّ فلسفی قرار میگیرد و هم وجود رابط.
خارج دانستن وجود رابط از بحّ فلسفیِ اصالت وجود بوه بهانو اینکوه در
منطق از آن بحّ میشود صحیح نیست ،زیرا :اوّ ت ،بحّ از اصول وجوود رابوط
بحثی فلسفی است و منطق در مباحثی که پیرامون وجوود رابوط مطورح مویکنود
مهمان فلسفه است ،چه اینکه اصل وجود ضرورت و امکان را نیز فلسوفه اثبوات
میکند و منطق در تقسیمات قضایاي موجهه خود بر آن اعتماد مینماید .ثانیات ،نوه
تنها فلسفه از اصل وجود رابط بحّ میکند بلکه وجودِ رابط محوور بسویاري از
استد ت فلسفی ،بهویهه در مسئله اصالت وجود ،است.
صدرالمتألهین در مشاعر و حکیم سبزواري در منظومه وجود رابط را یکوی از
د یل اصالت وجود قرار داده است( .صدرالدين شيرازي)18 :1878 ،

شاهد دیگري که نشان از مطرح بودن وجود رابط در مسائل فلسفی ،بوهویوهه
در مسئله اصالت وجود ،است ،ایون اسوت کوه پو

از اثبوات اصوالت وجوود و

تشکیک آن و آنگاه که وجود به رابط ،رابطی و نفسی تقسیم میشود و به وحدت
نوعی این هر سه نیز حکم میشود.
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شاهد سوّم این است که صودرالمتألهین در بحوّ از اشوتراک معنووي وجوود
وحدتِ مفهومِ وجودِ رابط را شاهد بر وحدت معناي وجود در هم مووارد قورار
داده است.
بنابراین ،وجود رابط گرچه کاربرد منطقی دارد لویکن یوک اصوطالح منطقوی
نیست ،بلکه اثبات اصل تحقق آن بر عهدة فلسوفه بووده ،در بسویاري از مباحوّ
فلسفی و از جمله در مسئله اصالت وجود محل بحّ و نظر است( .ر.ک .جيوادي
ممی 828-821/1 :1897 ،،و)028/1

ضعف برخی از این گفتهها از مطالب گذشته روشن میگردد.
فر دوّم بین وجود رابط در حکمت متعالیه با وجوود رابوط در قضوایا اینکوه
وجود رابط در قضایا مندک در دو وجود مسوتقل موضوو و محموول اسوت ،در
حالی که در حکمت متعالیه هیچگونه وجود مستقلی غیر از واجب تعوالی وجوود
ندارد و موضو و محمول نیز از سنخ وجود رابط قلمداد میشووند( .ر.ک .مصباح
يزدي)06 :1250 ،

فر سوّمِ این دو اینکه وجود رابط در قضایا از سنخ اضاف مقوولی اسوت ،در
حالی که وجود رابط در مباحّ علیّت از سنخ اضاف اشراقی است( .ر.ک .جوادي
ممی082-088/1 :1897 ،،؛ حسنزاده ممی05 :1879 ،،؛ نيز ر.ک .مصيباح ييزدي:1895 ،
)851-855/1

اثبات وجود رابط در حکمت متعاليه
برخی از براهینی که بر اثبات وجود رابط اقامه شده ابتدا به اثبات وجود رابوط
در قضایا پرداخته و سپ

در صدد اثبات وجود رابوط در جهوان خوارج برآموده
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است ،همانند برهان اقامهشده از سوي عالمه طباطبایی پیشتر مورد نقد و بررسی
قرار گرفت( .طباطباي120-121/1 :1890 ،،؛ مصباح يزدي )09 :1250 ،این برهوان بوا
تقریر دیگري نیز بدین نحو ارائه شده است :اگر در هر قضویه عوالوه بور نسوبت
حکمیه که امري ذهنی است یک ربط و پیوند واقعی که مطوابق آن نسوبت اسوت
نباشد ،تبدیل موضو یا محمول هور قضویه بوه دیگور موضووعات و محموو ت
تفاوتی در صد قضیه ایجاد نخواهد کرد .این در حالی است کوه در هور قضویه
عالوه بر آنکه موضو و محمول هر قضیه از مصدا خود حکایت میکنود ،بوین
آن دو نیز پیوند و ربط خاصی است که ضامن صد قضیه مویباشود .البتوه ،ایون
ربط به دلیل آنکه در نهایت ضعف است فاقد ماهیت مستقلی است که در عرض
موضو و محمول قرار داشته باشد ،بلکه واقعیت و ثبوت آن بوه تبوج واقعیوت و
ثبوت موضو و محمول بوده ،در پرتو آن دو نیز ادراک میشود( .جيوادي ممیي،،
)881-885/1 :1897

اشکالی که بر تقریر عالمه طباطبایی ذکر شد بر این تقریر نیز وارد اسوت کوه
عمدة آن همان خلط بین مباحّ منطقی با مباحّ فلسوفی اسوت( .ر.ک .مصيباح
يزدي)09 :1250 ،

برهان دیگري نیز بر اثبات وجود رابط اقامه شده است اما از اشکال مورد نظر
مصون نیست( .ر.ک .سبزواري26/2 :1892 ،؛ جوادي ممی)088/1 :1897 ،،

با چشمپوشی از براهین فو  ،مهمترین برهانی که بر اثبات وجود رابوط اقاموه
شده از راه تحلیل حقیقت علیّت ارائه شده ،که تقریر آن بدین قرار اسوت :موالک
نیازمندي معلول به علت در اندیش غالب فالسفه هموان امکوان مواهوي معلوول
است .معلول از جهت تساوي نسبتش با وجود و عدم نیازمند علتی است که آنرا
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از این تساوي خارج نماید .امکان مواهوي زمو ماهیّوت اسوت و هور صواحب
ماهیّتی ممکن و معلول است .براهینی نیز بر اثبات این دیدگاه اقاموه شوده اسوت.
(ر.ک .ابنسينا022 :1868 ،؛ فخرالدين رازي )182/1 :1211 ،صدرالمتألهین با پیریزي
اندیش اصالت وجود و اعتباریّت ماهیّت اثبات نمود که چون وجود امري اصویل
و ماهیّت امري اعتباري است ،ماهیّتْ هیچ پیوند و تعلقی به واجبالوجود نودارد
و ،در نتیجه ،نباید امکان ماهوي را که وصف ماهیّت است مناط افتقار ممکن بوه
واجبالوجود قلمداد نمود بلکه باید مناط افتقوار ممکون بوه علوت را در وجوود
ممکن جستجو نمود و «امکان فقري» را جایگزین «امکوان مواهوي» کورد .اساسوات
علیّت و معلولیّت در مدار وجود است .علت با وجودا علت است و معلول بوا
وجودا معلول است .ایشان مینویسد« :العلية و المعلدلية عندنا التكدنان اال بنفس
الدجده لما ستعلم أنّ الماهيّات ال تأصّل لها فی الكدن( ».صيدرالدين شييرازي:1897 ،

 )161از طرف دیگر ،وجود معلول نیز نیازمند به علت نیست توا از سونخ وجوود
رابطی باشد بلکه عین نیاز است ،زیرا اگر محتاج بوه او باشود ،حاجوت و افتقوار
وصف ذات او خواهد بود و چون وصف از مرتبه موصوف متأخر است ،حاجت
و افتقار در مرتب ذات وجود ممکن راه نخواهد داشوت و چوون ارتفوا نقیضوین
محال است ،ذات وجود ممکن از وصف اسوتغنا برخووردار خواهود شود .نتیجوه
اینکه صدرالمتألهین از محتاج بودن به احتیاج و تعلق و از وجود رابطوی معلوول
به وجود رابط معلول ترقی نمود( .هميو97 /1 :1891 ،؛ هميو )161 :1897 ،حاصول
اینکه در اندیش غالب فالسفه معلولْ ذاتی است که احتیاج به علت بر او عارض
شده است ،چنانکه در کلمات آنها از علیّت با تعابیري همچون معیّوت علوت بوا
معلول [«العلّة يجب أن يدجد مع المعلدل» (ابنسینا ])32 :4343 ،یوا لوزوم بوین دو
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ذات [«لنّ العلّة هی کلّ ذات يلزم منه أن يكودن وجوده ذات أیوري» (شيکر:1898 ،

 ])128کامالت مشهود است .صدرالمتألهین احتیواج و فقور را عوین وجوود معلوول
دانسته ،برایش ذاتی قایل نیست که معروض احتیاج به علت قرار گیرد .بنوابراین،
نمیتوان وجود ممکن را به «وجود» و «نسبت به علت» تحلیل نمود بلکه وجوود
معلول عین نسبت به علوت اسوت( .ر.ک .صيدرالدين شييرازي )885/1 :1891 ،سور
اختالف صدرالمتألهین بوا بقیو فالسوفه را ،مطوابق آنچوه برخوی محققوان ابوراز
داشتهاند ،باید در مسئله جعل جستجو نمود .توضیح اینکه ،مطابق اندیشو غالوب
فالسفه ،جعل یا به ماهیّت تعلق میگیرد یا به اتصاف ماهیّت به وجوود ،و چوون
ماهیّت ذاتات متعلق به علت نیست ،اگر جعل به او تعلق بگیرد ،در واقج ،جعول بوه
چیزي تعلق گرفته که فینفسه مستقل از علوت اسوت .همچنوین ،اگور جعول بوه
اتصاف ماهیّت به وجود تعلق بگیرد ،باز پاي ماهیّت در میوان اسوت .اموا مطوابق
اندیشه صدرالمتألهین ،جعل به وجود تعلق میگیرد .بنابراین ،هیچگونه اسوتقاللی
در او متصور نیست .بنابراین ،وجود یا عوین فقور و تعلوق اسوت کوه هویچگونوه
استقاللی ندارد یا مستقل و غیروابسته است کوه هویچگونوه وابسوتگی اي نودارد.
(مصباح يزدي)288/1 :1895 ،

تفسیر دقیق وجود رابط در اندیش صدرالمتألهین با تفسیر تشکیک در وجوود
در اندیش ایشان نیز پیوند مستقیمی دارد و جایگاه و کارکرد نظریّ وجوود رابوط
تنها در پرتو تفسیر دقیق تشکیک تبیینشدنی است .توضیح اینکه فالسف مشاء یا
وجودات را حقایق متباین بهتمامالذات دانسته و نقط اشتراک آنها را یا صورفات در
مفهوم وجود قلمداد نمودهاند ،که نقط اشتراک آنها در ایون تفسویر صورفات اموري
ذهنی است و این حقایق هیچ گونه نقط اشتراک خارجی ندارنود و یوا وجوود را
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عرض زم موجودات دانستهاند که نقط اشتراک آنهوا ،مطوابق ایون تفسویر ،امور
خارجی است و خارج از ذات اشیاء قلمداد میشود.
یادآوري این نکته زم است که اسناد اندیش حقایق متباین بهتموامالوذات بوه
فالسف مشاء ،مطابق با تفسیر مشهور ،منسوب به ایشان است و نمیتوان آنرا بوه
صورت قطعی به آنها اسناد داد .صدرالمتألهین در کتاب الشواهد الربوبيه میکوشود
تا اندیش مشاء را به اندیش خودا مبنی بر وحدت تشکیکی وجود برگردانود و
میان این دو اندیشه مصالحه برقرار نماید( .ر.ک .صيدرالدين شييرازي180 :1897 ،؛
يزدا:پناه100-102 :1898 ،؛ اسماعيی)16 :1882 ،،

در هر صورت ،با صرفنظر از دیدگاه مشاء مبنی بر مباینانگاري موجودات و
نیز دیدگاه فالسف اشراقی مبنی بر اصالت ماهیّت و نفی وحدت در وجود ،نوبت
به حکمت متعالیه میرسد .پیروان حکمت متعالیه ،گرچه بر دیودگاه تشوکیک در
وجود مبنی بر «وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت» اتفا نظر دارند،
دو تفسیر عمده از این دیدگاه ارائه کردهاند:
مطابق تفسیر اوّل ،وجودات خارجی متکثر و متعدد بالشخص میباشند و تنها
در سنخ وجود اشتراک دارند ،مانند افراد انسان که تکثر شخصی دارنود اموا همو
آنها از سنخ حیوان ناطقاند .این دیدگاه به دیدگاه «تشکیک سنخی وجود» مشهور
استد این دیدگاه همان دیدگاهی است که منسووب بوه فهلویوون اسوتد حکویم
سبزواري در شرح منظومه و عالموه طباطبوایی در بدایوه و نهایوه هموین تفسویر
تشکیک را مطرح کرده و از آن دفا نموده است( .ر.ک .سيبزواري150 /2 :1892 ،؛

طباطباي16 :1228 ،،؛ همو )90/1 :1890 ،استد ل بر تشکیک از طریق وحدت مفهوم
وجود نیز همین تشکیک سنخی را اثبوات موینمایود .صودرالمتألهین در جاهواي
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مختلف از آثارا این تفسیر را مطرح نموده است .ایشان مینویسود« :کان الدجده
حقيقة واحدة المتناع أیذ مفهدم واحد من نفس حقائق متباينة و انتزاع معن واحود
من صرف ذواتها المتخالفة بال جهة جامعة يكدن جهة االتحاه( ».صدرالدين شييرازي،

 )200/1 :1891لکن ایشان به این تفسیر از تشکیک قانج نیست.
مطابق تفسیر دوّم ،وجودْ یک واحد بالشخص است و در عوالم هسوتی تنهوا
یک وجود واحد شخصی متحقق است کوه مراتوب مختلفوی دارد و اخوتالف در
مراتب وجود نیز ناشی از تمامیّت و نقوص و قووت و ضوعف اسوت و برگشوت
نقص و ضعف نیز به عدم و نیستی است( .هما )868/1 ::بنابراین ،تنها یک وجود
واحد شخصی در عالم وجود سریان دارد .مطابق این تفسیر ،شمول وجود نسبت
به موجودات از باب شمول کلی نسبت به جزئیّاتش نیسوت توا تشوکیک سونخی
مطرح گردد بلکه از قبیل انبساط و سریان وجود بور ماهیّوات اسوت و البتوه ایون
سریان مجهولالتصور بوده ،با علم حصولی قابل فهم نیست( .صدرالدين شييرازي،
 )180 :1897این تفسیر به «تشکیک سریانی وجود» مشهور است( .ر.ک .يزدا:پنياه،
107 :1898؛ فيّاض)10 :1896 ،،

صدرالمتألهین گرچه تفسیر «تشکیک سنخی وجود» را در آثارا مطرح نموده
است و از آن دفا مینماید ،اما بدان قوانج نیسوت و در صودد اثبوات «تشوکیک
سریانی وجود» است .ایشان در جلد اوّل اسفار سه برهان بور ایون مطلوب اقاموه
مینماید( .ر.ک .صدرالدين شيرازي)868/1 :1891 ،

نکت قابل توجه اینکه در هر کدام از این سه دیدگاه در باب وحودت وجوود
(وحدت مفهوومی در اندیشو مشواء ،و وحودت سونخی و وحودت سوریانی در
حکمت متعالیه) دیدگاه بعدي جامج دیدگاه قبلی نیز مویباشود .وحودت سونخی
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داراي وحدت مفهومی نیز است ،چنانکه وحدت سریانی نیز بوه نووعی وحودت
سنخی را داراست .نظری وحدت سنخی بین نظری وحودت مفهوومی صورف در
اندیش مشاء و نظریه وحدت سریانی در اندیش صدرالمتألهین جاي میگیرد.
تفسیر وجود رابط بر مبناي تشوکیک سونخی وجوود بوا تفسویرا بور مبنواي
تشکیک سریانی وجود کامالت مختلف است .وجوود رابوط بور مبنواي اوّل هموراه
اندیش تکثر شخصی موجودات مطرح میگردد ،در حوالی کوه بنوابر مبنواي دوّم
همراه وحدت شخصی وجود مطرح است .نظریّ وجود رابط بر مبناي دوّم حلق
وصلی براي رسیدن به دیدگاه وحدت شخصی عرفاست ،زیرا موجودات امکوانی
را از مرتب معلول پایین آورده ،در حد شئون و تجلیّات وجود حق تنزل میدهود.
در این صورت ،علیّت و معلولیّتی نیز در کار نیست و علیّت جایش را به تشأن و
تطوّر میدهد .صدرالمتألهین وجود رابط را بر همین مبنا تبیین مینماید .از همین
جهت است که صدرالمتألهین اندیشو علیّوت و معلولیّوت را مطوابق نظور جلیول
دانسته و مقتضاي دیدگاه نهایی برگرفته از سلوک علمی را نفی علیّت و معلولیّت
و جایگزینی تشأن و تطوّر بهجاي علیّت قلمداد مینماید .ایشان مینویسود« :فموا
عقلنا أوالً بحسب الدضع و االصطالح و من جهة النظر الجليل أن فی الدجده علة و
معلدالً؛ أهى بنا أیيرا من جهة السلدك العلمی لل أن المسم بالعلوة هود الصول و
المعلدل شأن من شئدنه و رجعت العلية و التأثير لل تطدر العلة فوی ذاتهوا و تفننهوا
بفندنها ال انفصال شیء منفصل الهدية عنها( ».صدرالدين شيرازي)162 :1897 ،

نظری وجود رابط در حکمت متعالیوه نتوایج فلسوفی فراوانوی را در مباحوّ
هستیشناسی ،خداشناسی و انسانشناسی در پی دارد که پرداختن به آنها خارج از
عهدة این نوشتار است.
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نتيجهگيري
وجود رابط در کلمات فالسوف پویش از صودرالمتألهین در دو موورد بوهکوار
میرفت :یکی در مورد وجود رابط در قضایا و دیگري در مورد وجود فوینفسو
لغیره .میرداماد جهت جلوگیري از خلط این دو کاربرد پیشنهاد نمود که در کاربرد
دوّم اصطالح وجود رابطی استعمال گردد .وجود رابط در قضایا در مقابل وجوود
محمولی قرار دارد و از سنخ مفاهیم حرفی در مقابل مفاهیم اسمی است .مفواهیم
اسمی مفاهیمیاند که به تنهایی و بدون احتیاج به مفاهیم خوارج از ذات خوویش
تصور شدنیاند و مفاهیم حرفی مفاهیمیاند که بوه تنهوایی تصوّرشودنی نیسوتند.
صدرالمتألهین معتقد است ،برخالف پندار غالب فالسفه ،وجوود معلوول از سونخ
وجود رابطی نیست بلکه از سنخ وجود رابط است و تنها واجوبتعوالی مصودا
وجود مستقل قلمداد میشود.
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