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آثار نظری و عملی نظریۀ وجود رابط در حکمت متعالیه
تاريخ دريافت5935/5/8 :

تاريخ تأييد5935/8/42 :

مرضیه ورمزیار
مجید ابوالقاسمزاده

وجود رابط یکی از رهآوردهای مهم حکمت متعالیه است که صدررالمتللههین
توانسدته بدده وسدیلۀ آن ،تغییدر شددفر ی در نظدداف لسد یاش بدده وجددود آورد و
حکمتش را بران تعالی بخشر .مالصررا براساس مبدانی لسد یاش د همچدون
اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ،تشکیک وجود و تغییر مندا نیداز معلدو بده
علت براساس وجود و نه ماهیت د وجود رابطی را به رابط ارتقدا داده و سسدترۀ
رابط را به کل هستی (ماسوی اللهه) توسعه داده است .در پرتو این نظریه کده بدر
شالودۀ امکان قری استوار است ،در کنار دستاوردهای جریر لس ی کده در پدی
دارد ،مباحث لس ی حکمای سذشته نیز با نفاهی جریر بدازووانی مدیشدود .از
سوی دیفر ،مشی انسان در سیر به سوی کما سرعت و تعالی مییابر و انسدان
از ساحت ملک به ملکوت نزدیک میسردد .در سایۀ اعتقاد به وجود رابط اسدت
که انقطاع از ولق رخ وواهر داد ،روح اعتماد و امیر در آدمی تقویت مییابدر و
به مقاف توکهل دست مییابر ،توکهل و اعتمادی که نفرانی را از او دور و قلبش را

* دانشجوی دکتری اخالق اسالمی دانشگاه معارف اسالمی قم.
** استادیار دانشگاه معارف اسالمی.
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به ساحل آرامش میرسانر .این نوشتار بدر آن اسدت تدا دسدتاوردهای نظدری و
عملی این نظریۀ مهم لس ی را بررسی و استنبا نمایر.

واژگان کلیدی :وجود رابط ،امکان قری ،ماهیدت ،برهدان صدریقین ،علدت،
مالصررا.
مقدمه

«رابط» ،از نظر منطقی ،به رابطۀ میان طر ین قضیه در قضدایا س تده مدی شدود کده
وجودش قائم به آنها است و از وود ،وجود منحاز و مستقلی نرارد .قدرر مسدلم
این رابطه رابط میان موضوع و محمو در قضایای حملیه است .البته ،می توان آن
را به رابط میان دو طرف قضیۀ شرطیۀ متصله ،یعنی مقرف و تدالی دد کده از ندوع
پیوستفی و تالزف است د بسط و توسعه داد .معانی حر دی نیدز از سدن وجدود
رابطانر.
و به طور قطع میتوان س ت این بحثِ منطقی دستکم از زمان معلم ثانی ،البته
نه با عنوان رابط که با عنوان رابطی ،مطرح بوده است( .فارابی5041 ،ق )14 :ارابی
و حکمای مشایی پس از وی ،این وجود را قسمی از تقسیمات وجود دانسته اندر
که جز معانی حر ی و عوارض و صور نوعیه را دربرنمی سیرد( .ابن سیناا5040 ،ق:
)50

سهروردی نیز ،براساس نظاف لس یاش که مبتنی بر نور و ظلمت است ،همین
شیوه را در پیش سر ت( .سهروردی ،5731 ،ج)553 :2

محقهق میرداماد دو قرف راتر از سذشتفان حکمدت بدر داشدت .وی اصدطالح
رابط را جعل نموده ،از رابطی ت کیک داد و تنها معانی حر دی را در قسدم رابدط
نهاد و عوارض و صور نوعیه را رابطی نامیر( .استرآبادی[،منرداماد] (الفبیتا))591 :.
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وی برای تمامی ممکنات ،حتی جواهر مادی و معنوی ،وجودی عدرض سونده در
مقابل وجود حق تعالی قایل شر( .استرآبادی[،منرداماد] (ببیتا) :.ج)553-551 :2

مالصررا ،با ابتکاری نو و چه بسا با تدلثیر و الهامداتی از سذشدتفان حکمدت،
دایرۀ وجود رابط را به کل ماسوی اللهه ارتقا بخشیر و وجود مستقل را منحصر به
حضرت حق نمود( .صدرالدین شنرازی5915 ،م ،ج )272 :0این نظریه دسدتاوردهای
نظری اثرسذاری را در پی داشت.
این نوشتار بر آن است تا این دستاوردها را هم در حوزۀ نظر و هم در حدوزۀ
عمل بررسی ،استنبا و تحلیل نمایر.
 .1مفهومشناسی

رابط ،از ریشۀ «ربط» ،در کتابهای لغت به معانی متعردی آمره است که می توان
از همۀ آنها به یک معنای مشترک دست یا ت .معنای غالب آن عبدارت اسدت از
«چیزی که ارتبا به وسدیلۀ آن انجداف مدیشدود»( .الفراهنیدی5049 ،ق ،ج022 :3؛
الجوهری5043 ،ق ،ج5523 :7؛ ابن فارس5040 ،ق ،ج031 :2؛ ابین ماظیور5041 ،ق ،ج:3
742؛ الفنروزآبادی ،بیتا ،ج 714 :2ی715؛ الزبندی5050 ،ق ،ج)219 :54

رابط ،در اصطالح منطقی ،به رابطۀ میان طر ین قضیه در قضایا س ته مدیشدود
که وجودش قائم به آنها است و از وود ،وجدود منحداز و مسدتقلی ندرارد .قدرر
مسلم این رابطه رابطِ میان موضوع و محمو در قضدایای حملیده اسدت و البتده،
میتوان آن را به رابط میان دو طرف قضیۀ شرطیۀ متصله ،یعنی مقرف و تالی د که
از نوع پیوستفی و تالزف است د بسط و توسعه داد .از نظر ارابی ،وجود رابط ،به
رابط میان موضوع و محمو در کان ناقصه که مالک وحرت و اتحاد در وجدود
است س ته می شود (فارابی5041 ،ق ،ج21-21 :5؛ ابن سناا5040 ،ق )501 :و ساهی ،با
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انرک تغییری ،از نسبت میان موضوع و محمو که شایستفی صرق و کدذب دارد
و به اعتبار آن نسبت ،قضیه قضیه می شود با ل ظ رابط یاد مدی شدود( .سیهروردی،

 ،5731ج )21 :2وجود رابط ،در این معنا ،مقابل وجود محمولی یا مستقل در بحث
موادّ ثالث اسدت( .استرآبادی[،منرداماد] (الفبیتا) )591 :.و امدا مالصدررا ،در نفداه
ابترایی ،همعقیره با حکمت مشاء اسدت( .صیدرالدین شینرازی5915 ،م ،ج،)774 :5
لکن در نفاه دقیق ،وجود رابط را بحثی در مقابدل وجدود مسدتقل ،محمدولی یدا
ین سه در مباحث مواد ثالث میدانر( .همان ،ج)272 :2

وجود رابط در اصطالح لس ی معنایی ویژه دارد .در این نفاه ،اطالق «وجود»
به ماسویاللهه از سر اضطرار است ،زیرا ممکنات منسوب به واجبالوجودنر و در
وجود ،عین ربط و تعلق به مبرأ هستیانر( .فارابی5041 ،ق ))14 :و در جایی دیفر،
الس ه از آن به «رابطی» ،که همان معنای حر ی است ،یاد نموده و آن را غیدر از
وجودهای ناعتی ،یعنی اعراض و صدور نوعیده ،و وجدود ن سدی ،یعندی واجدب
الوجود و ممکنات از جواهر تامّۀ مجرده و مادیه که معانی اسمی انر ،دانسدته اندر.
(ابنسناا5040 ،ق )50 :ساهی حکمی برایش مشخص نمینماینر (سیهروردی،5731 ،

ج )553 :2و به اعتبار حاکمیدت نظداف ندور و ظلمدت آن را ظلمدت مدیووانندر.
مالصررا ،بروالف نظرات ذوقی حکمای سذشته در تقسیم موجودات به قیدر و
غنی ،وجود رابط را به کل ماسوی اللهه ارتقا و بسدط داده و در مقابدل آن ،وجدود
مستقل را منحصر به ذات حضرت حق نموده است( .صدرالدین شینرازی5915 ،ق،
ج)272 :0
 .2وجود رابط از نگاه صدرالمتألّهین

مالصررا ،در قرف نخست ،وجود رابطی را دارای دو معنا میداندر و بدا حکمدای
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مشایی مشی میکنر
معنای او مقابل وجود محمولی است که وجود شدیءِ دی ن سده در مباحدث
مواد ثالث است .وی این معنا را ،به والف نسبت حکمیه که در تماف عقود جاری
است ،در حملیات از نوع هلیات مرکبه ایجابیه تعرید

مدینمایدر .الزف بده ذکدر

است که مالصررا معتقر است که نسبت حکمیه در قضایای سالبه وجدود ندرارد،
زیرا آنچه در قضایای سالبه شاهرش هستیم ربط سلب است ،نه سلب ربط.
معنای دوف معنای ناعتی است که تحقهق شیء ی ن سه است ،ی ن سده ای کده
لذاته نیست ،همچون وجود قیّوف مستقل ،بلکه قائم به چیز دیفری است ،همچون
اعراض.
در معنای او وجود رابطی ،م هوف تعلهقی و وابسته ای مدورد نظدر اسدت کده
نمی توان آن را مستقله تعقهل و رض نمدود و آن معدانی حر دی اسدت ،لکدن در
معنای دوف ،وجود رابطی م هوف مستقلی اسدت و معدانی اسدمی دارد ،بدهودالف
اضا ه محض.
صررالمتللهین معتقر است اشتراک ل ظی وجود رابطی بر هر دو باعث مغالطۀ
اشتراک ل ظ است .ازاین رو ،از معنای او به رابط و از معنای دوف به رابطدی یداد
مینمایر ،همان وجود شیء برای موجرش .در این نفاه ،و در همراهی با حکمت
مشاء ،تقسیمات اولی تغییرات اساسی مییابر
د وجود به وجود ین سه و یغیره ،شامل معانی اسمی و حر ی
د وجود ین سه به وجود لن سه و لغیره ،شامل جواهر و اعراض
د وجود ین سه لن سه به وجود ین سه لن سه بن سه و وجود ین سه لن سده
بغیره ،شامل وجود واجدب الوجدود و جدواهر از ممکندات( .صیدرالدین شینرازی،
5915ق ،ج94-31 :5؛ جوادی آملی( ،الف ،)5711ج)175 :5
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در قرف متوسطِ مالصررا د که نظریۀ لس ی ایشان همدین اسدت و نداظر بده
رسالت این نوشتار د مالصررا برای ممکنات ،وجود ین سه قایل است ،لکن نده
به نحو استقاللی که در نفاه نخست مشائی مطرح بدود و مغدایر بدا وجدود حدق
است ،بلکه وجود معلو ی ن سه ای که عین تعلهق به علت است .مطدابق بدا ایدن
قرف ،تقسیمات ثانوی رخ می نمایانرکه در این تقسیمات ،تقسیم لن سه از ین سه
لن سه بغیره حذف شره و به صورت ی ن سه بغیره باقی مدیماندر کده بده ترتیدب
شامل معانی حر ی ،ناعتی ،جواهر از ممکنات و واجبالوجود وواهر بود.
در این تقسیم ،مالصدررا وجودهدای حر دی ،نداعتی ،جدواهر از ممکندات را
جملفی به رابط و واجب الوجود را به مستقل تعبیر مینمایر ،زیدرا بدرای وجدود
ممکنات از جواهر و اعراض نیز ،وجود بسیار ضعی ی باقی مانره است کده از آن
به وجود ی ن سه یاد میشود و تنها با وجود ی غیره از این حیث مت اوت اسدت.
(صدرالدین شنرازی5915 ،ق ،ج)272 :0

در نفاه عالی و نهایی مالصررا که ناظر بده ظهدور اسدت ،بحدث از لسد ه
وارج می شود و به عر ان ورود مییابر .این بحدث ،اسرچده در ضدای عر دانی،
جایفاه واص و ارزشمنر وود را دارد و تا حرودی محقهقان بده آن پرداوتده اندر،
مورد نظر این نوشتار نیست.
 .3آثار نظری وجود رابط

تقسیم وجود به رابط و مستقل از سوی صررالمتللههین ا دق هدای تدازهای را بده روی
آینرسان باز نمود .آنچه در پی وواهر آمر ناظر به دستاورهای نظری این نظریه است.
 .1-3تغییر در تقسیمات وجود

نظر مشهور حکمای پیش از صررا در تقسیمات وجود بر تقسیم وجود به دو
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دستۀ ن سی و رابطی است ،که محقهق میرداماد ،جهت جلوسیری از مغالطۀ اشتراک
ل ظ ،جعل اصدطالح رابدط نمدود و آن را بده ن سدی ،رابطدی و رابدط ارتقدا داد.
مالصررا نیز ،پس از وی ،وجود را به ن سدی (مسدتقل) و رابدط تقسدیم کدرد .در
تقسیم مشهور حکمای پیش از صررا ،کده ایشدان هدم در سداف نخسدت بدا آنهدا
همسویی دارد ،وجود ی ن سه شامل وجود واجب و وجدود ممکندات از جدواهر
مجرده و مادیه است و رابطی شامل معانی حر دی و وجودهدای نداعتی همچدون
عوارض و صور نوعیه است.
نمودار این تقسیم به صورت زیر است (صیدرالدین شینرازی5915 ،م ،ج-31 :5
)94

تغییری که در تقسیم دوف و اصلی مالصدررا صدورت سر دت حدذف وجدود
لن سه از ممکنات است ،یعنی وجود ی ن سه لن سه لغیره به وجود ی ن سه لغیدره
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تغییر کرده است .در حقیقت ،مالصررا همۀ عالم را از جهت نیداز بده حدق رابدط
دانسته و تنها وراونر را مستقل و بی نیاز معر ی نموده است .با این تغییر مداهوی
در تقسیمات صررا ،وجود به شکل زیر تقسیم میشود (همان ،ج)272 :0

 .2-3ارتقای امکان ماهوی به فقری

همچنانکه سذشت ،وقتی وجود لن سه از تقسیم ممکنات حدذف شدر ،بسدا
ماهیت نیز از آنها برچیره وواهر شر و رابط بودن ماسوای واجب مجدالی بدرای
ماهیت باقی نخواهر سذشت( .جوادی آملی( ،ب ،)5711ج)754-749 :2

امکان ماهوی ص ت ماهیت است و امکان قری وص

وجود .اصالت وجدود

و تشکیک وجود ،این دو مبنای مهم لس ه صررایی ،امکان این امکدان را دراهم
میآورد( .جوادی آملی)594-511 :5794 ،
در ت اوت امکان ماهوی و قری می توان به این موارد اشاره کرد (شکر:5719 ،
)502

سال نهم ،زمستان  ،6931شماره مسلسل 93

961

د امکان ماهوی شلن ماهیت است و امکان قری شلن وجود؛
د نیازْ مالزف امکان ماهوی نیست ،بهوالف امکان قری؛
د امکان ماهوی مجرد از علت وجود تعقهل میشود ،در حالی که امکان قدری
جز با وجود مستقل تعقلشرنی نیست؛
د امکان ماهوی تشکیک پذیر نیست ،زیرا الزمۀ ماهیت است ،به والف امکدان
قری؛
د برپایۀ امکان ماهوی ،وجود به چهار دستۀ ین سه لن سده بن سده ،دین سده
لن سه بغیره ،ی ن سه لغیره ،و ی غیره تقسیم میشود و بر اساس امکان قری بده
دو وجود مستقل و رابط؛
د امکان ماهوی مجامع ضرورت ذاتی نیست و امکدان قدری عدین ضدرورت
ذاتی است؛
د امکان ماهوی حیثیت تقییریه دارد و امکان قری حیثیت تعلیلیه؛
د امکان ماهوی وص ی وارج از ماهیت و در مرتبۀ متلوهر از آن است و امکان
قری وص

وودِ وجود رابط و عین حقیقت آن است.

 .3-3تغییر ماهیت وجود رابط (ورود وجود رابط از مفاهیم ماهوی به معقووتت ثوانی
فلسفی)

با حذف وجود لن سه از وجود ممکنات ،ماهیت هدم حدذف وواهدر شدر و
وجودی که تا پیش از این با ماهیت وود جزء م اهیم ماهوی یا معقدوالت اولدی
شمرده میشر ،با حذف ماهیت و قط بداقی ماندرن وجدود ،بده معقدوالت ثدانی
لس ی بر وواهر شر( .صدرالدین شنرازی ،5915 ،ج)770-777 :5
 .4-3تغییر مناط احتیاج معلول به علت

حکمای مشایی ماهیت را محتاج به علت و سبب احتیاج ماهیت بده علدت را
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امکان دانستهانر .اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت واقعیتی است که انتقدا از
ماهیت و امکان ماهوی به وجود و امکان قری را ضروری میسازد ،زیرا برمبنای
اصالت وجود ،ماهیت از موارد جعل ،ا اضه ،علیت و نظایر آن وارج است و جز
به تبع وجود محقهق نمیشود .قر به وجودی مرتبط است که ماهیت از محدرودۀ
آن انتزاع میشود و برای اثبات احتیاج آن به سبب و علت دیفری کده ودارج از
ذات باشر نیازمنر نیست ،اما ماهیت د همان طور کده ذات آن از هسدتی و نیسدتی
بیبهره است و هیچساه از رایحۀ وجود بهره نمیبرد مفر در ظرف وجود د از قر
و غنا نیز بی نصیب است و جز به تبع وجود و هستی متهص

به احتیاج نمیسردد.

(جوادی آملی)594-511 :5794 ،

مالصررا با عبارت واضحی نشان میدهر که مالک احتیاج به علت را نبایر در
ماهیت جستجو کرد .وی معتقر است وجود یا وابسته به موجود دیفری است یا
وابستفی نرارد؛ اسر وابستفی نراشته باشر ،مسدتقل اسدت ،لکدن اسدر وابسدتفی
داشته باشر ،این وابستفی یا به جهت حروث است یا به جهدت امکدان و یدا بده
جهت ماهیت .تماف این سه رض باطل است و بایدر علدت وابسدتفی را در امدر
دیفری دنبا نمود .علت بطالن رضهای مذکور به شرح زیر است
د با تحلیل م هوف حروث (وجود بعر از عرف ) ،سه امر حاصل میشود عدرف
پیشین ،وجود و تحقق وجود بعر از آن عرف .عرف به وودی وود چیدزی نیسدت
که بخواهر صالحیت وابستفی به چیز دیفری را داشته باشر .وجود بعر از عدرف
نیز از لوازف ضروری و ذاتی چنین امری و غیر قابل جعل است .تنها رض ممکن
این است که وجود وابسته به چیز دیفری باشر.
د امکان ماهوی امری اعتباری و سلبی است ،زیدرا امکدان مداهوی بده معندای
سلب ضرورت وجود و عرف از ماهیت است و امر سدلبی و اعتبداری نمدیتواندر
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دلیل نیاز به علت و مالک و وابستفی چیزی به چیز دیفر باشر.
د ماهیت نیز سبب احتیاج به علت نیست ،زیرا ماهیت امری است اعتبداری و
امر اعتباری نمیتوانر دلیل احتیاج به علت باشر.
مالصررا ،بعر از ابطا این سه رض ،مالک نیاز به علت را امری غیرمداهوی
میدانر و سبب نیاز به علت را وجود شیء معر ی میکنر .پیش از این س ته شدر
که امکان قری را اصالت وجود و اعتباریت وجود راهم میآورد .اسر بخدواهیم،
مستقیم ،از راه امکان قری ،تغییر منا احتیاج معلو به علت را شرح دهیم ،بایر
بفوییم امکان قری وص

وجود است ،نه ماهیت ،و چون وجود از ماهیدت بده

سبب حذف وجود لن سه از وجود ممکنات تهی مدیسدردد ،جدایی بدرای امکدان
ماهوی باقی نمی مانر تا مالک نیاز باشر .هر چه هست وجود است و نیداز نیدز از
وود وجود است( .صدرالدین شنرازی)71-71 :5714 ،
 .5-3اقامۀ برهان بر امتناع تسلسل علل نامتناهی

به سلسلۀ علل بی پایان ،تسلسل نامتناهی س ته میشود و ایدن تسلسدل زمدانی
باطل وواهر بود که اجزاء آن سه شر زیر را داشته باشدنر موجودیدت بال عدل،
اجتماع در وجود ،و ترتهب علهی و معلولی.
و اما اقامۀ برهان براساس رابط بودن معلوالت که از مبدانی صدررا بده دسدت
میآیر و عالمه طباطبایی به این برهان تمسک میجویر و مدیآورد از ایدن قدرار
است
«وجود معلو نسبت به علت وویش رابط است ،به سونهای که قواف آن جز به
آن علت نیست .علت نیز وجود مستقلی است که قواف معلو بده آن اسدت .اسدر
علت این وجود معلو وود نیز معلو علت دیفری باشر و به همین شکل ادامه
یابر و به علت غیرمعلو و مستقل غیررابط وتم نفردد ،هیچکراف از اجزاء سلسله
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محقهق نخواهر شر ،زیرا تحقهق وجود رابط بدرون وجدود مسدتقل محدا اسدت.
ازآنجاکه وجود معلو استقال نرارد ،این سلسله بی انتها نخواهر بود ،زیرا تحقهق
وجود رابط مستلزف تحقهق وجود مستقل اسدت .اسدر سلسدله ای از روابدط بدرون
مستقل رض شود ،مستلزف تحقهق رابطِ بدرون مسدتقل اسدت .رقدی ندرارد ایدن
سلسله متناهی باشر یا غیرمتناهی».
به عبارت روشن تر ،رابط بودن معلوالت مستلزف تسلسل متناهی نیدز نخواهدر
بود ،زیرا اسر از علت تحقهق رابط سؤا شود و در پاس  ،وجود رابط دیفری ذکر
سردد ،سؤا به رابط دیفری منتقل نمیشود ،بلکه همان سؤا نخسدت بده قدوّت
وود باقی است.
تسلسلْ زمانی ات اق میا تر که رابطْ دارای ذاتی مستقل باشر و بتوانر به طور
مستقل ،پاس علت رابط دیفری باشر ،لکن رض این است که وجودِ رابط عین
قر است و هیچ استقاللی نرارد .بنابراین ،اولین پاس علت تحقهق رابط بده منزلدۀ
آورین پاس آن است ،پاسخی که جز بدا وجدود مسدتقلْ صدحی نخواهدر بدود.
ازاینرو ،زمینۀ ایجاد سلسلۀ متناهی یا غیرمتناهی باقی نمیمانر .با این بیان ،وجود
سلسلۀ دوری نیز منت ی میشود ،به این دلیل که دورْ دسدتکم مسدتلزف دو طدرف
است ،در حالی که وجود رابط د که یک معنای حر ی است د هرسز طدرف واقدع
نمیشود .در تسلسل نیز چنین است ،یعنی دو طرف موجود نیست تدا میدان آنهدا
واسطهای رض شود( .جوادی آملی( ،الف ،)5711ج)570 – 572 :2
 .6-3تقریر برهان صدّیقین بر اساس وجود رابط

محکم ترین برهان در اثبات ذات واجب الوجود برهانی است که برون واسطه،
به ذات حق بر میسردد و حرّ وسط در آن نیز جز واجب الوجدود نیسدت .صدرر
المتللههین این برهان را برهان صریقین میدانر( .صیدرالدین شینرازی5915 ،م ،ج:1
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 )57و وراونر وودش دلیل بر هستیاش اسدت «شَهِد ََاللَّه ََأَنَّه ََالَإدله ََإدالََّهه َ»
(آلعمران.)51 :
تقریرات مختل ی از این برهان انجاف سر ته اسدت کده بده مناسدبت بحدث در
حکمت متعالیه به تقریر مالصررا بر اساس وجود رابط و مستقل میپردازیم.
مبانی این تقریر
أ .اصالت وجود و اعتباریت ماهیت
ب .مراتب داشتن وجود یا تشکیک واص میان علت و معلو  ،به سونه ای که
معلو استقال از وجود هستیبخش وود نرارد
ج .باالوره ،مالک نیاز معلو به علت بر اساس ربدط و تعلهدق وجدود آن بده
علت و ،به عبارت بهتر ،ضع

وجودی آن که هیچسونه استقاللی نرارد.

شرح تقریر به این است مراتب وجود به استثناء عالیترین مرتبۀ آن که دارای
کما نامتناهی ،بی نیازی و استقال مطلق است ،عین ربط و وابستفی است و اسر
آن مرتبه تحقهق نمییا ت ،سایر مراتب هم محقهق نمیشر ،زیرا الزمۀ رض تحقهق
سایر مراتب برون تحقق عالی ترین مرتبۀ وجود این است که این مراتبْ مستقل و
بی نیاز از آن باشر ،لکن روشن است که حیثیت وجودی آنها عین ربدط و قدر و
نیاز است( .همان ،ج)51 :1

در بیانی روشنتر ،این تقریر بر مبانی زیر استوار است
أ .اصالت وجود
ب .تشکیک وجود
ج .تقسیم وجود به رابط و مستقل.
و تقریر آن نیز برین شکل وواهر بود هر موجودی یا مستقل است یدا رابدط.
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در صورت نخست ،مرّعا ثابت است .در صورت رابط بودن نیز ،مطلوبْ حاصدل
است ،زیرا اسر وجود مستقل تحقهق نراشته باشر ،وجودهای رابط و وابسدته ،بده
طریق اولی ،هستی نخواهنر یا ت .وجود رابط ،در حقیقت ،عین ربط بده مسدتقل
است.
 .7-3اثبات توحید صفاتی ،ربوبی و افعالی براساس وجود رابط

 .6-7-9تقریر برهان بر توحید صفاتی از طریق برهان صدیقین بر اساا

وجاود

رابط :این تقریر ،عالوه بر وحرانیت حق ،سایر ص ات حق را نیز ثابدت مدیکندر،
زیرا هر وص

کمالی در وجودهای تعلهقی نهاده شدره اسدت ،در حقیقدت ،از آن

وجود واجب و مسدتقل مطلدق اسدت .معندای مسدتقل جدز بدا یکتدایی درسدت
درنمی آیر .رض مستقل مطلق دیفر ،عالوه بر آنکه استقال را به شکل اطالق از
هر دو طلب مینمایر ،الزف میآیر هرکراف کما واص دیفری را نراشته باشر و،
لذا ،در حصو آن کما  ،بی نیاز از غیر نباشر ،یعنی وجود مستقل جای وود را به
وجود وابسته دهر .با این بیان ،توحیر واجب معنای روشنتری مییابدر( .مصیاا
یزدی ،5711 ،ج)732 :2

 .2-7-9تقریر برهان بر توحید ربوبی از طریق وجود رابط :با اثبات توحیر ذاتدی
از طریق وجود رابط ،میتوان به وحرت در ربوبیت نیدز دسدت یا دت ،زیدرا بدا
روشن شرن این مطلب که ممکنات تعلهق ذاتی به ذات حق دارنر و قوامشدان بده
اوست ،ذات حق قط ا اضهکننرۀ وجود نخواهر بود ،بلکه منشا آثار نسدبتهدا و
روابط میان آنها نیز وود اوسدت ،زیدرا آثدارْ معلدوالتِ جدرای از آنهدا نیسدت و
همان طور که ذات حق م یض ذات آنها است ،م یض آثار آنها نیدز وواهدر بدود.
ازاین رو ،یفانه مالک و مربّر آنها نیز وواهدر بدود .معلدوالتْ اسدتقاللی از ودود
نرارنر تا مالک و مربّر امور وود باشنر و این همان معندای ربّ العدالمین اسدت.
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(طااطاایی5051 ،ق)519 :

 .9-7-9تقریر برهان بر توحید افعاالی از طریاق وجاود راباط :در عرصدۀ وجدود،
همچنان که مبرئی جز ذات حق نیست ،مؤثهری غیر او نیز رض نمیشود ،زیرا مطدابق
اصل علیت ،هر علتی که معلولی را ایجاد مینمایر علت آثدار او نیدز واقدع مدیشدود.
معلو جز ربط و وابستفی به علتْ حقیقت دیفری نرارد .ازاین رو ،هیچ اثری وجدود
نرارد مفر آنکه وراونر مؤثهر حقیقی آن است( .همو ،5711 ،ج)131-133 :7
قرآن این تقریر را با بیان زیر تصریق می رمایر «أَنََّالْقُ َّةََلِلَّ َِجميعه َ» (بقیر :
 )511و «لَ َقُ َّةََإدلَّ َبد هللد» (کهف)79 :
 .8-3وجود رابط و قدرت مطلق خداوند

قررت عبدارت اسدت از مبدرئیت بدرای انجداف عدل از روی علدم و اوتیدار؛
ازآنجاکه ذات حق مبرأ اعلی تماف موجودات است و علم به نظاف اصدل دارد و
ذاتاً در ا عالش دارای اوتیار است و نیز بازسشت ممکنات به سوی اوسدت ،ذات
احریت دارای قررت ذاتی است( .طااطاایی5051 ،ق)513 :

با است اده از وجود قری در اثبات قررت بدرای ذات حدق ،مدیتدوان س دت
ممکناتْ معلو حق هستنر و عین ربط به علت وود .به بیان دیفر ،معلوالت جز
از طریق وجود مستقل تحقهق نمی یابنر و این وجود نیز جز واجب الوجود نیست.
ازاینرو ،ذات حق منشل صرور تماف وجودات معلو و ممکن است که به او ربدط
و تعلهق دارنر و این همان معنای شمو قررت الهی بر تماف هستی است( .همیان:
)511

قرآن نیز در این باره می رمایر «إدنََّاللَّ َعلىََكُلَِّشَيَْءٍَقَ يرٌ» (بقر .)7 :
 .9-3تمهیدی برای ورود به بحث وحدت وجود عرفانی

اسرچه در نفداه مالصدررا ،وجدود رابدط بعدر از حدذف لن سده از تقسدیمات
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ممکنات (جواهر) به ضعی ترین حر وود مدی رسدر و ماهیدت از آن رودت بدر
میبنرد ،لکن از وجود والی نمیشود .مالصررا در این نظریۀ لس ی وود سامی
راتر از حکمای مشایی برداشت و از این پل لس ی برای ورود به عر دان ،مدرد
سر ت( .صدراالدین شنرازی5915 ،م ،ج)774 :5

مالصررا ،پس از قایل شرن به وجود دی ن سده بغیدره بدرای جدواهر ممکدن،
وجود ین سه را نیز از آنها حذف نمود و اساساٌ ،ممکنات را تا حر معانی حر ی
که تنها وجود ی غیره دارنر تنزه داد ،که تعبیر وجود در اینجا ودالی از مسدامحه
نیست( .امنایی نیااد )12 :5795 ،در ایدن مرحلده ،ممکندات نده وجدود کده ظهدور
واجبانر ،عین ربط به واجبالوجودنر .تنها یک وجود در عالم است و آن وجود
حضرت حق است و این همان معنای وحرت شخصی وجود است.
یادآوری این نکته الزف است که هر اثری که در آن اثر ،ممکن از وجدود تهدی
سردد و آیتی از حق لحاظ شود ،از محرودۀ آثار این نظریدۀ لسد ی ودارج و در
ضای بحث عر انی وارد میشود ،همچون
د حل مشکل حادث و قریم
د حل مشکل ثابت و متغیر
د حل مشکل علم ت صیلی وراونر به ممکنات و جزئیات آنها
د تقرّف بالحق به جای بالعلّیۀ
د جایفزینی ظهور به جای وجود
د و نظایر اینها که در همۀ آنها ،یکی از مقرمات براهینْ درض ظهدور بدودن
ممکنات است.
و حا آنکه بحث ما در ضای حکمت است و هنوز از بحث وجدود و نظداف
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علیت وارج نشرهایم ،اسر چه قر وجودی به بیشترین حر رسیره است.
برای روشن شرن مطلب ،تنها به یک نمونه بسنره میشدود در بحدث ازآثدار
وجود رابط س ته شره است که وجود رابط به مشکل حادث و قریم پایان میدهر
و در شرح آن آمره است که وقتی ممکنات ظهور و شلن واجدب الوجدود باشدنر،
دیفر جایی برای وجود دومی در کنار ممکنات باقی نمی مانر تا از حدادث بدودن
آن سخن س ته شود و سبب طرح اشکا نحوۀ ارتبا حادث و قریم سردد ،حدا
آنکه نمیتوان مسئله را با وجود یا بهعبارتی با «بود»آغاز و مطرح نمود و با ظهور
یا با «نمود» پرداوت و حل نمود.
 .4آثار عملی نظریۀ وجود رابط

ارتقای آثار عملی از تقویت در حوزۀ نظر حاصل می شدود کده بدر مبدانی اصدو
اساسی حکمدت متعالیده د همچدون اصدالت وجدود ،تشدکیک وجدود ،حرکدت
جوهری ،اشتراد و تضعّ

وجود د استوار است.

بایر به این مهم توجه داشت که بروی آثار عملدی مدیتواندر هدم در حدوزۀ
لس ه و هم در حوزۀ عر ان مطرح شود .این حقیقت از آنجا نشئت میسیرد کده
بروی آثار قطعاً مراتب دارد و مراتب عالی و نهایی آن به عر ان مرتبط میشود .و
نیز نبایر از این نکته غ لت نمود که آثار برشمرده شره تنها مترتب بر ایدن نظریده
نیست بلکه براساس نظریۀ وجود رابط ،این آثار بسیار بهتدر قابدل درک و تحقدق
است.
این آثار به شرح زیر است
 .1-4احساس نیازمندی هر آن به حضرت حق

قر و عالم آنچنان در هم تنیره شره که اثبات یفانفی عالم با قر نظیر اثبات
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یفانفی ص ات کما با ذات الهی است( .جوادی آملی( ،الیف ،)5711ج )251 :7در
سایۀ اعتقاد به وجود رابط و تعمّق در معنای آن ،این باور قلبی انسان بده مرحلدۀ
عمل میرسر و نیک در مییابر که هیچ نرارد و عین قر به ذات غندی و مسدتقل
حق است ،قری که هر لحظه و هرآن ادامه دارد و به روایت مالصررا ،حتدی بده
قرر یک چشم بستن .ایشان بدین ایدن نیداز ممکدن در حدروث و در بقدا رقدی
نمیبینر( .صدرالدین شنرازی5915 ،م ،ج )259 :5بی سبب نیست که مدوالی متقیدان
اماف علی

در مناجات وود با ذات حضرت حق می رمایر «م ْلَ يَيه ََم ْلَه يََ

أَنْتَالْغَنِيَُّوَأَنَ َالْفَقِيرُ» (مفاتنحالجاان) و قو وراونر است که رمود «ي َأَيُِّ َالنَّ سَ
أَنْتُمَالْفُقَراءَإدلَىَاللَّ َِوَاللَّ َه َالْغَنِيَُّالْحمي » (فاطر( .)51 :صدراالدین شنرازی5915 ،م،
ج)250 :2
 .2-4انقطاع از خلق و اتصال به حق

آنکه وود را و بلکه همۀ عالم را وجود رابط میدانر که همفی عدین نیازندر
هرسز به دامن وجودهای رابط دیفر برای ر ع نیاز توسل نمیجویر؛ زیرا میداندر
که او نیز چون وودش قر محض است و قیر از قیر چده طلدب نمایدر ! ایدن
معر تْ او را به ناامیری از آنچه در دست مردف است وامیدارد و تمداف اهتمداف و
توجه وود را متوجه یک وجود وواهر کرد که بی نیاز و مسدتقل اسدت ،و تعلهدق
قلبش همواره به او وواهر بود( .صدرالدین شنرازی5915 ،م ،ج)251 :2
 .3-4تبدیل ساحت امکان به صحنۀ توحید افعالی

ربط محض قابل لحاظ استقاللی نیست مفر در صحابت وجود مستقل .امکان
قری وجود رابط آنچنان تحولی در نفرش انسان به هسدتی ایجداد مدیکندر کده
ذرّات وجودش شهادت وواهنر داد که همه کارۀ عالم وراونر است و بدی اذن او
برسی بر زمین نخواهر ا تاد( .جوادی آملی ،اندیشه های نو بر مااای حکمت متعالنه» ،به
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نقل از سایت اسراء)
 .4-4دعا و مسئلت حقیقی و مدام

در حکمت متعالیه ،چهرۀ آنان که رابطۀ ورا و ولق و انسان با والق هستی را
از نوع رابط و مستقل نمیبیننر به صورت زیر ترسیم شره است
د از یاد پروردسار رویسردانانر؛
د ذکر ورا را راموش میکننر؛
د از ووانرن و صرا زدن حق غا لانر؛
د مشغو به ماسویاللهه و اغراض دنیویانر؛
د ورا را از روی بیهودسی یا ریاکاری میوواننر؛
د جز در شرایر و از سر اجبار و اکراه او را طلب نمیکننر؛
د در سردرسمی و حیرانی میماننر؛
د از پروردسار دور و از معر ت او جاهلانر؛
د در دنیا کور و سمراه و ،در نتیجه ،در آورت هم کور و سمراه وواهنر بود.
و مالصررا از کسانی که مقابل این اعتقاد را دارنر ،یعنی رابطۀ ورا و ولدق را
از نوع مستقل و رابط میداننر ،به «موحرین» یاد مینمایر .قطعاً چهرۀ مقابل آنچه
س ته شر از ص ات و ویژسیهای اینان است ،که دعا و مسئلت دائم و از سر نیداز
و حقیقی از آن جمله وواهر بود( .صدرالدین شنرازی5915 ،م ،ج)251 :2
 .5-4یاد خدا و آرامش قلب

آن که وود را در هر آن نیازمنر به حق میداندر نمدیتواندر حتدی لحظده ای از
یادش غ لت ورزد ،بلکه قلبش همواره متعلدق و در سدرو پروردسدارش اسدت و
قطعاً از اثرات این یاد آن است که وراونر نیز از او یاد میکنر و وود به آن وعره
داده است که «فَ ذْكُرُونيََأَذْكُرْكُم» (بقر  )512 :و قلبش را طملنینه وواهر بخشدیر
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«أَالَبدذِكْردَاللَّ َِتَطْمئِنَُّالْقُلُ ب» (رعد( .)21 :همان)
 .6-4تکیۀ رابط به مستقل ،پشتوانهای متین و مستحکم

داشتن یک پشتوانۀ محکم قررت انسان را بدرای حرکدت در مسدیر پدرتالطم
زنرسی مضاع

مینمایر ،زیرا ضع

وود را همواره در کنار قدررتی مطلدق کده

سرمایه های سرانقرری ،همچون علم ،حکمت و رحمدتِ بدیپایدان دارد مشداهره
مینمایر( .همان)
 .7-4تقویت روحیۀ امیدواری و تالش

آن که پشتش به ذات قررتمنر حق سرف و قلبش هر آن به حق متعلهدق اسدت و
اعتصاف به حبل اللهه دارد هرسز دچار یلس نمدیسدردد و از جهداد بدازنمی ایسدتر.
نامالیمات برایش هموار و سختی ها در چشمش آسان میسردد .او «إنَّ مَعَ الْعُسْدر
یُسْراً» (انشراح  )6را از عمق جان میپذیرد و مجاهرانه قرف برمیدارد و «لَنَِْ ِينَِّمَْ
سبلَن » (عاکاوت )19 :را میبینر و شعارش همواره «إدنَّ َالَييْأَسَمِهنََْروْحدَاللَّه ََِإدالََّ
الْقَ ْمَالْك فِرُونَ» (یوسف )13 :است( .همان)
 .8-4قرب به حق

هرچه انسان نیاز وود به حق را بیشتر درک کنر و باور کنر که ودودش هدیچ
است و هرچه هست اوست و از آن اوست ،قربش به حق بیشتر وواهر بود .حق
به او نزدیک است ،حتی اسر او از حق دور ا تاده باشر «وَنَحْهنََُأَقْهرَبََإدلَيْه ََِمِهنََْ
حبْلدَالْ ري ِ» (ق ،)99 :وود و همۀ عالم را محا و ذات حضرت حق را محیط بر
همۀ عالم وواهر یا ت ،آن سونه که چیزی را نمیبینر مفر آنکه حق را قبدل از آن
دیره باشر ،همچنان که اماف پرهیزساران رمود «م َرأَيتَشَيئ َاِالَّوَرأَيتَاهللََقَبلَه َ»
(مازندرانی5025 ،ق ،ج( .)17 :7همان)
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 .9-4زنده شدن روح ،هدایت قلب و نجات از مهالک

در ظله مصاحبت با مستقله حیّ است که قیر میت زندره مدیشدود و زندرسی
مییابر و ،به تعبیر سهروری ،این وجود رابط ظلمانی که از نور بهدره ای ندرارد از
نور ی ن سه حق احیا میشدود ،هدرایت مدییابدر و از تداریکی هالکدت رهدایی
مییابر( .صدرالدین شنرازی5915 ،م ،ج)251 :2
 .11-4توکّل

اعتقاد به استقال ذات حق وکیل قرار دادن او در همۀ امور را بده دنبدا دارد.
تصور عامیانه آن است که وراونر پس از اعطای عقل ،قدوت ،قدررت و پیشدبرد
امور را به وود انسان واسذار کرده است .در چندین ضدایی ،شدکل سیدری توکهدل
مشکل مینمایر اما برای آنکه وود را رابط محض میدانر و اینکه یک لحظه قطع
این ارتبا با وجود حق ،به قو صررا ،برابر هالکت و نابودی است ،وارد شدرن
به مقاف توکهل دور از انتظار نیست .او ،بهترریج ،به حقیقت «وَمنَْيتَ كَّلَْعلَىَاللَّه ََِ
فَِ َحسْب » (طالق )7 :وواهر رسدیر و «وَتَ كَّهلََْعلَهىََاللَّه ََِوَكَفهىََبد للَّه ََِوكهي َ»
(نساء )15:ورد جانش در هر صب و شاف وواهر بود( .همان)
 .11-4تفویض

وقتی وراونر وکالتِ امور انسان رابدط را برعهدره سر دت ،وواهدر دیدر کده
وراونر بهترین تربیرها را در وکالت داشتنش بر میسزینر .اینجاست که بده ایدن
باور میرسر که نه تنها تربیر امور را به او بسپارد بلکه اساساً درک وواهر نمدود
که آنچه ملک وود تصور نموده ملک او نیست؛ قر محض را با ملک و مالکیدت
چه کار ! حق را صاحب و مالک عالم مییابر و مالکیتِ همه چیز را بده صداحب
حقیقی اش وامیسذارد که این ورود در مقاف ت دویض اسدت و وراوندر از زبدان
آدمی با د و جان رمود «وَأُفَ ِّضَأَمْريَإدلَىَاللَّ َِإدنََّاللَّ َبصيرٌَبد لْعِب دِ» (غیافر)00 :
(صدرالدین شنرازی5915 ،م ،ج)251 :2
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نتیجهگیری

نظریددۀ وجددود رابددط و مسددتقل از ابتکددارات لس د ی صددررالمتللههین اسددت کدده
دستاوردهای مهم نظری و بده دنبدا آن عملدی بده همدراه آورده اسدت .در ایدن
نوشتار ،پس از طرح حقیقت وجود رابط از زمان دارابی تدا مالصدررا کده در آن
مقرمات منطقی اجتبابناپذیر مینمود ،به بیان این دستاوردها پرداوته شره است.
دستاوردهای نظری وجود رابط عبارت است از تغییدر در تقسدیمات وجدود،
ارتقای امکان ماهوی به قری ،تغییر ماهیدت وجدود رابدط ،تغییدر مندا احتیداج
معلو به علت ،تقریر جریری از برهان صریقین بر اساس وجود رابط و مستقل،
اقامۀ برهان بر امتناع تسلسل نامتنداهی از طریدق وجدود رابدط و مسدتقل ،اثبدات
توحیر ص اتی ،ربوبی و ا عالی بر اساس وجود رابط و مستقل ،استرال بر قررت
مطلق وراونر با محوریت وجود رابط و مستقل ،و وجدود رابدط تمهیدری بدرای
ورود به بحث عر انی ظهور.
دستاوردهای عملی وجود رابط عبارت است از احساس نیازمنری هدر آن بده
ذات حق ،انقطاع از ولق و اتصا به حق ،تبریل ساحت امکان به صحنۀ توحیدر
ا عالی ،دعا و مسئلت حقیقی و ذکر مراوف ،ذکدر ودرا و آرامدش قلدب ،تقویدت
روحیۀ امیر و تالش ،تکیه بده پشدتوانه ای متدین و مسدتحکم ،زندره شدرن روح،
هرایت جان و نجات از مهالک ،قرب به ورا ،توکل و ت ویض.
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کتابنامه

د قرآن کریم.
د نهج البالغه.
د م اتی الجنان.
د ابنسینا (9111ق) .التهعلیقات ،تحقبق عبرالرهحمان بروی ،بیروت مكتبةَاالس مية.

د ابن ارس زکریا (9111ق) .ابو الحسین احمر ،معجم مقاییس اللغة ،تحقیق عبر السالف محمر
هارون ،قم مكتبةَاالع مَاالس مي.
د ابنمنظور ،محمربنمکرف (9115ق) .لسان العرب ،قم ادب حوزه.
د استرآبادی ،محمرباقربنمحمر [میرداماد] (ال بیتا) .اال ق المبین ،تهران مرکز پژوهشی
میراث مکتوب.
د دددددددددددددد (ببیتا) .مجموعه مصنه ات ،به اشراف عبر اهلل نورانی ،تهران بینا.

د امینینژاد ،علی (« .)9119آثار تربیتی وجود رابطی صررالمتللههین» ،در مجموعه مقاالت روز
جهانی لس ه  ،1191تهران مؤسسۀ علمی پژوهشی حکمت و لس ۀ ایران.
د جوادی آملی ،عبراللهه (« .)9111انریشههای نو بر مبنای حکمت متعالیه» ،به نقل از سایت
اسراء  www.portal.esra.irمجموعه مقاالت لس ی ،تاری دسترسی .9111 / 1 / 9
د دددددددددددددد ( .)9111تبیین براهین اثبات ورا ،تحقیق حمیر پارسانیا ،چ ،6قم اسراء.
د دددددددددددددد (ال  .)9116رحیق مختوف ،چ ،1قم اسراء.
د دددددددددددددد (ب .)9116سرچشمۀ انریشه ،چ ،1قم اسراء.
د الجوهری ،اسماعیلبنحماد (9111ق) .الصّحاح ،تحقیق احمر عبرالغ ور عطار ،چ ،1بیروت
دارالعلم.
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د الزهبیری ،محمربنمحمرمرتضی (9191ق) .تاج العروس ،تحقیق علی شیری ،بیروت
دارال کر.
د سهروردی ،شهابالرّین یحیی ( .)9115مجموعه مصنه ات ،تصحی هانری کربن ،سیرحسین
نصر و نج قلی حبیبی ،چ ،1تهران مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات رهنفی.
د شکر ،عبرالعلی ( .)9111وجود مستقل و رابط ،قم بوستان کتاب.
د صررالرین شیرازی ،محمربنابراهیم ( .)9161الشّ اه َالرّب بية َفي َمن هج َالسّل كية ،تحقیق
سیرجال الرّین آشتیانی ،چ ،1مشهر مرکز جامعی للنهشر.
د دددددددددددددد (9119ق) .الحكمةَالمتع لية ،چ ،1بیروت دار إحیاء التهراث.
د طباطبایی ،سیرمحمرحسین ( .)9111نِ ية َالحكمة ،چ ،5قم مؤسسۀ آموزشی پژوهشی اماف
ومینی .
د دددددددددددددد ( .)9111اصو لس ه و روش رئالیسم ،چ  ،91قم صررا.
د دددددددددددددد (9196ق) ،ب ايةَالحكمة ،چ ،91قم جامعۀ مررسین.
د ارابی ،ابونصر محمربنمحمر (9111ق) .المنطقیات ،تحقیق محمرتقی دانشپژوه ،قم مكتبةَ
آيةاللّ َالمرعشي.
َ
د دددددددددددددد (ال 9115ق) .الجمع بین رأی الحکیمین ،تحقیق دکتر البیر نصرت نادر ،چ،1
تهران الزههرا .از منابع حذف شر.
د دددددددددددددد (9115ق) .صوص الحکم ،تحقیق شی

محمرحسن آ یاسین ،چ ،1قم

بیرار.
د ال راهیری ،الخلیل (9111ق) .کتاب العین ،تحقیق مهری مخزومی ،چ ،1تهران دارَالِجرة.
د ال یروزآبادی ،محمربنیعقوب (بیتا) .القاموس المحیط ،بینا.
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(9119ق) .شرح اصو کا ی ،تحقیق ابوالحسن شعرانی،

بیروت دار احیاء التراث العربی.
د مصباح یزدی ،محمرتقی ( .)9111تعليق َبر َنِ ية َالحكمة ،تحقیق عبرالرهسو عبودیت ،چ،1
قم مؤسسۀ آموزشی پژوهشی اماف ومینی .

911

آثار نظری و عملی نظریۀ وجود رابط در حکمت متعالیه

