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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  13، شماره مسلسل 3179 بهار، دهمسال 

 

 

 وجود رابط معلول مالصدرا ةینظر یوجودشناخت جیلوازم و نتا
 
 
 
 

 57/8/5931تاريخ تأييد:      8/7/5931 تاريخ دريافت:

 * * نادعلی روح اله

 * ** ناصر محمدی 

 * *** نژاد محمدحسین مهدوی

 * **** علیرضا پارسا

وج ود   دگاهی  د ،یشناس یهست ۀابتکارات مالصدرا در حوز نیتر از مهم یکی
اس توار اس ت    یسو بر لوازم  کیوجود رابط معلول، از  ةیرابط معلول است. نظر

 یمهم جینتا گر،ید یناممکن خواهد بود و از سو دگاهید نیکه بدون آنها اثبات ا
از خود را ب ا   شیپ مقبولِ یفلسف یها شهیآنها، اند رشیبر آن مترتب است که پذ

ل واز  و   نییو تب ی. پژوهش حاضر با هدف واکاوکند یمواجه م نیادیتحوالت بن
و کث رت   یصورت گرفته است. وح دت شص     هینظر نیا یوجودشناخت جینتا

به معلول بما ه و ه و، از    یو حضور یوجود و ناممکن بودن علم ح ول یشأن
تش أن،   ت،ی  وح دت واعع  نیوجود رابط معلول اس ت. همنن    دگاهیاهم لواز  د

                                                 
 .عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور )نویسنده مسئول( *

 .یار دانشگاه پیام نور دانش **

 .نور امیدانشگاه پ اری دانش ***

 نور. امیدانشگاه پ اری دانش ****
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وج ود   دگاهی  د جینتا نیتر در ظهور و وجود منبسط از مهم کیتقد  بالحق، تشک
   .رود یشمار م رابط معلول به 

 

در  کیود، تشأن، تقد  ب الحق، تش ک  وجود رابط، وحدت وج :کلیدی واژگان

  .ظهور، وجود منبسط

  مقدمه

شناسی، ارائ ة دی دگاه وج ود     یکی از آرای فلسفی صدرالمتألهین در حوزۀ هستی

رود. او توفیق  شمار می  باحث فلسفة وی بهترین م رابط معلول است که از پینیده

عنایت خ ا  پروردگ ار ب ه خ ود و آن را موج ب اکم ال        ،اثبات این دیدگاه را

پرداختن ب ه   .(282: 2ج ،م1891 یرازی،ش ین)صدرالد داند یم تفلسفه و تتمیم حکم

ت رین   ای ن دی دگاه از جمل ه مه م     ،: اوالًدارداهمی ت   نظ ر این مبح ث از نن د   

سزایی  نقش به ،های مالصدرا در وجودشناسی است و لذا فهم صحیح آن نوآوری

 ،های فلس فی دارد. ثانی اً   شناختی صدرایی با دیگر اندیشه در تبیین تمایزات هستی

نظی ر وح دت    ،برانگیز نالش یبه نتایج ،وی با تکیه بر نظریة وجود رابط معلول

به نت ایجی   ،شص ی وجود دست یافته است؛ لذا برداشت نادرست از این دیدگاه

الص درا و ه م از نظ ر س ایر حکم ای اس المی       که هم از نظر خ ود م  انجامد می

باورهایی از عبیل واجب بالذات بودن همة ممکنات یا معدو   ؛البطالن است واضحُ

ت وان   این دیدگاه لوازمی دارد که بدون پذیرش آنها نم ی  ،ثالثاً .دانستن مصلوعات

 ،رابع اً  .به اثبات وجود رابط معلول پرداخت و ت ویر صحیحی از آن ارائ ه ک رد  

ترین مبانی و مسائل فلسفی مقب ول   اثبات نظریة وجود رابط معلول، برخی از مهم

اس ا    ب ر را قریر آنه ا  تکن د و ب از   پیش از خود را دنار تغیی رات اساس ی م ی   

 سازد.  ضروری می ،ملزومات این دیدگاه
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این پژوهش درصدد است اهم ملزومات و نتایج فلسفی دیدگاه وج ود راب ط   

نتایجی که مالصدرا به آنها توجه داشته،  ؛اجمال تبیین نماید بهمعلول را واکاوی و 

پرداختن تف یلی ب ه ه ر ی ک از     رو، ازایناما تف یالً به همة آنها نپرداخته است. 

 های ص درایی ب ه   از ضروریات پژوهش ،لواز  و نتایج دیدگاه وجود رابط معلول

 رود. شمار می 

ب ه تبی ین اعس ا      نصستر گا  اسا  سیر منطقی بحث، د ، برشدر این پژوه

درب ارۀ نس بت   را ایم. سپس دیدگاه فیلس وفان پ یش از مالص درا     وجود پرداخته

در ای ن  را دی دگاه ص درالمتألهین    ،در ادام ه  ک رده، معلول با اعسا  وجود مطرح 

به ترتیب لواز  و نتایج دی دگاه  نیز سو   های دو  و . در گا ایم نمودهمسئله تبیین 

 .ایم دهیواکاورا صدرا 

 اقسام وجود
 وجود مستقل 

توان مستقل دانست ک ه واج د    فیلسوفان بر این باورند که وجود یا واععیتی را می

 ،ای ب ه یی ر خ ود نباش د. در ای ن تعری   اوالً       گونه وابستگی از هیچ ناحیه هیچ

ت رین ای ن    وابستگی به ییر از واععیت مستقل نفی شده است، که مه م  های شکل

 ،وابس تگی حل ولی ب ه یی ر     ،اند از: وابستگی صدوری به یی ر  ها عبارت وابستگی

 و وابستگی موجود به علل معدّه خود.  ،خود یوابستگی شیء مرکب به اجزا

د مس تقل از  رس اند ک ه وج و    این مق ود را م ی « ای از هیچ ناحیه»تعبیر  ،ثانیاً

یعن ی وج ود    ؛یک از جهات ذات، صفات یا افعال به ییر خود وابسته نیست هیچ

واععیتی است که از هیچ حیثی و به هیچ شکلی به نیزی مشروط نباش د.   ،مستقل

 .(128-122 :1ج همان،، ک: ن)جهات است  یعاز جم بالذاتواجب  ،ننین وجودی
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 : داردهای بدین شرح  ننین واععیتی ویژگی

او  ب اره محال است متعدّد یا متکثّر باشد و حتی فرض نن ین نی زی در   ،اوالً

  .(51: 1ج ،1511 ی،)سهرورد استیگانه  به همین دلیل،عقالً محال است و 

 ه ای  واععیتی که مطلقاً به هیچ نیز مشروط نیست، شرط تم ا  واععی ت   ،ثانیاً

 ی،)طبنطبان   واس طه  واسطه و نه با  نه بی ؛هر نیزی به آن عائم است ده،وبدیگر 

1532 :278). 
 وجود رابطی 

ای که عطع  گونه  هرگاه واععیتی به شیء دیگری وابستگی ذاتی داشته باشد، به

وج ود  »مساوی با معدو  ش دن آن واععی ت باش د، ب ه آن      ،وابستگی از آن شیء

گوین د. فیلس وفان پ یش از     م ی « وجود ناعتی»یا « نفسه لغیره  وجود فی»، «رابطی

کردند، ولی میرداماد برای  مطرح می« وجود رابط»میرداماد این تعری  را با عنوان 

را وضع کرد و صدرالمتألهین نیز آن را پذیرفت « وجود رابطی»این معنا اصطالح 

 .(243 :1ج ،1597 یزدی،)مصبنح و پس از ایشان این اصطالح رایج گردید 

استفاده شده است. هرگاه دو « وابستگی ذاتی»در تعری  وجود رابطی از تعبیر 

دو، خود عین اً رب ط ب ه دیگ ری       واععیت با یکدیگر مغایر باشند، ولی یکی از آن

ض رورتاً م رتبط و    ،موج ود اس ت   تا وعت ی ای باشد که  گونه  باشد و این ربط به

وابس ته ش ود، ب ه     یتواعع دنموجب معدو  ش ،وابسته به آن باشد و جدایی آنها

 و در مقاب لِ  (25: تنبی شیرازی، صدرالدینک: ن) گوین د  یم «یذات» ینوع وابستگ ینا

معناس ت ک ه ب ین دو     گیرد. وابس تگی عرض ی ب دین    عرار می« وابستگی عرضی»

ای است که اگر این ربط  گونه  ارتباط به ،واععیتی که در خارج با یکدیگر مغایرند

رب ط و   ،ش ود. ب ه تعبی ر دیگ ر     وابستگی گسسته شد، شیء وابسته معدو  نمیو 

 . (181)نک: همن،: وابستگی، ذاتی آن شیء نیست 
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کن د.   مطرح م ی « نفسه لغیره  وجود فی»مالصدرا وجود رابطی را تحت عنوان 

برد که وجود رابطی را نیزی یی ر   را بدین منظور به کار می« نفسه  فی»وی تعبیر 

نی ز ب ه ای ن حقیق ت     « لغیره»داند که بدان وابسته است. تعبیر  از واععیت دو  می

گی ری   اشاره دارد که عیا  و وابستگی وجود رابطی به واععیت دیگری است. به ره 

اق خارجی وجود رابطی از این دو تعبیر به معنای این نیست که واععیتی که م د

مرکب از دو بصش است؛ زیرا ننین ترکیبی مس تلز  ای ن اس ت ک ه اگ ر       ،است

، که «نفسه  فی»ل شود، بصش ی، که همان وابستگی واععیت است، زا«لغیره»بصش 

همان وجود رابطی است، همننان باعی بماند و این تفسیر با تعریفی که از وجود 

هم ضرورتاً بسیط است و  ،وجود رابطی ،بنابراینناسازگار است.  ،رابطی ارائه شد

  باش د؛ ب دین   مغایر می ،با واععیتی که به آن وابسته است ،هم در عین بسیط بودن

 .(74)نک: همن،: عیناً وجود لغیره آن است  ،نفسه آن واععیت  معنا که وجود فی
 وجود رابط 

 جنب ة ف ی   ،تفاوت وجود رابط با وجود رابطی در این است ک ه وج ود راب ط   

است؛ یعنی عیناً همان وابستگی و ربط و ایج اد  « وجود لغیره»نفسه ندارد و فقط  

اگر وجود رابط بما هی هی م دنظر ع رار گی رد، ذه ن تنه ا       ،است. با این وص 

به جای مفهو  اس می، مفه و     ،اوالً ،کند. بنابراین مفهومی حرفی از آن ادراک می

مفهو  مستقلی، همنون مفهو  م اهوی،   ،نیاًثا .کند حرفی وجود از آن حکایت می

شود  ای واعع می نه موضوع عضیه ،شود و لذا وجود رابط از آن به ذهن متبادر نمی

 عالما   تعلیقا  ، 527 و 92: 1ج ،م1891 هما،، ک: ن) گردد یو نه بر موضوعی حمل م

س می  اگرنه در اشاره به وجود رابط با تسامح از برخی مف اهیم ا  ،ثالثاً .(طبنطبن ی

. گیریم، این مفاهیم به وج ود مس تقلی اش اره ندارن د     حاکی از وابستگی بهره می

دو ب ا   ی ن و ا شوند یم یتلق شیءشوند، بلکه نسبت  شیء محسوب نمی رو، ازاین
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 .(145 همن،:)هم تفاوت دارند 

اما  ؛روند شمار می  وجود مستقل و وجود رابط از اعسا  وجود به ،اسا  براین

نفسه نیست، هیچ مفهو  اسمی، از عبیل مفهو  اسمی وجود،   وجود رابط نون فی

ش ود.   نم ی  ش مرده کند و لذا از اعسا  وجود  موجود، شیء و ... بر آن صدق نمی

میان تعبیر وجود راب ط، ب ا دو تعبی ر وج ود رابط ی و      « وجود» واژهپس اشتراک 

وج ود  »و « وج ود راب ط  »صدرا وجود مستقل، اشتراک لفظی است و به تعبیر مال

  .(78)همن،: در لفظ با یکدیگر اشتراک دارند  تنها« محمولی

 نسبت معلول با اقسام وجود

اند این است که هر ممکن بالذاتی ب ه عل ت    از مسائلی که فیلسوفان بدان پرداخته

 .گویند می« علّت فاعلی»وجودبصش نیاز دارد. در فلسفه به این علت وجودبصش 

اس ت ک ه ه ر ممک ن      ی ن اند ا مطرح کرده باره دراینباحثی که فیلسوفان نتیجة م

همنن ین در فلس فه اثب ات     .(214-212: 2ج همان،، ک: نا )اس ت  « معلول» یبالذات

پذیر، یعنی از نوع ارتب اط می ان    اش زوال شود که ارتباط معلول با علت فاعلی می

جایز اس ت   ،صورتیک شیء با مکانی که در آن واعع شده، نیست؛ زیرا در این 

. ب ه بی ان   (213-214)همن،: معلول مستقل از علت فاعلی خود وجود داشته باش د  

 است. « لغیره»دیگر، معلول ذاتاً 

 ،بر اینکه ذات اً لغی ره اس ت    افزونآیا معلول  :آید که حال این پرسش پیش می

نفسه است؟ در صورت اول معلول، وجود   هم هست یا فاعد جنبة فی« نفسه  فی»

 رابطی خواهد داشت و در صورت دو  وجود رابط است. 

 دیدگاه حکمای پیش از مالصدرا 

دهد ایش ان دی دگاه    فیلسوفان پیش از صدرالمتألهین نشان می های دیدگاهبررسی 
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 معل ول، واععیت ی ف ی    ،اس ا   اند. براین اول، یعنی وجود رابطی معلول را پذیرفته

 اس ت نفسه است و به همین سبب با علت خ ود مغ ایر و موج ودی یی ر از آن      

 و لذا منشأ کثرت اشیاء، علیت است. (551: 1ج همن،،)
 سینا  ابن

کن د ک ه دی دگاه وی درب ارۀ      ادعا می ،سینا مالصدرا با استناد به عبارتی از ابن

نا از این سی است. عبارت ابن« وجود رابط»نحوۀ وجود معلول، همنون خود وی، 

الوجود المستفاد من الغیر کونه متعلّقا بالغیر هو مق وّ  ل ه... والمق و     »عرار است: 

البته آننه از بی ان   .(213: 1578 ینن،س )ابن« للشیء الیجوز أن یفارعه، إذ هو ذاتی له

است؛ نراکه به عقیدۀ « وجود رابطی معلول»همان نظریة  ،شود سینا فهمیده می ابن

نفسه دارد که این وجود عیناً للغیر است. شاید مالصدرا به   جود فیمعلول، و ،وی

سینا نسبت داده است که خ ود دی دگاه وج ود     این دلیل ننین دیدگاهی را به ابن

دان د و معتق د    ای برای فهم دیدگاه وجود رابط معلول م ی  رابطی معلول را مقدّمه

 ،س ینا بیندیش د   ب ن است اگر انسان عاعلی که عوۀ حد  ع وی دارد در عب ارت ا  

 ودالوجوده ا ش ئون وج     یابد که نتیجة کال  او این اس ت ک ه هم ة ممک ن     درمی

 .(47-43: 1ج ،م1891 یرازی،ش ینک: صدرالدن)ندارند  یمستقل یتاند و هو واجب

ظاهر  ،رسد: اوالً کم به دو دلیل نادرست به نظر می دعای مالصدرا دستمالبته 

سینا نه در ادامة  ابن ،ثانیاً .وجود رابطی سازگار است سینا کامالً با نظریة عبارت ابن

یک از دیگر آثارش ب ه ل واز  دی دگاه وج ود راب ط       عبارت یادشده و نه در هیچ

 . ه استدکرمعلول، از عبیل وحدت شص ی وجود اشاره ن
 دوانی 

 هم ب ه اص الت وج ود   « ذوق التألّه»عنوان  الدین دوانی در نظریة خود با جالل

. او معتق د اس ت در   ممکن ات  معتقد شده است و هم به اص الت ماهی ت   واجب
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الوجودها اص الت   ولی در ممکن ،واجب بالذات که ماهیت ندارد، اصالت با وجود

با ماهیت است. وی بر این باور است که نون واجب بالذات یکی بیش نیست و 

وجود ه م  تکثّر در او محال است و نیز فقط او حقیقت وجود است، لذا حقیقت 

اگرنه موج ودات،   ،. از دیدگاه اوباشد مییکی است و فاعد هرگونه تکثّر و تعدّد 

الوجودها، متع دّد هس تند، وج ود واح د شص  ی       اعم از واجب بالذات و ممکن

است. محقق دوانی مفهو  موجود را بر همة واععیات، ولی مفهو  وجود را تنها بر 

اگ ر ممک ن    :وی دوانی این است کهداند. پرسش پیش ر واجب بالذات صادق می

بالذات دارای وجود نیست، صدق مفهو  موجود بر او ن ه معن ایی دارد؟ پاس      

ب ه او   ،رو اجمال ننین است که هر ممکنی معلول واجب بالذات و ازاین دوانی به

منتسب است و موجود بودن ممکنات بدون این ارتباط و انتساب محال است. به 

گوییم واجب بالذات موجود است، مق ود این است ک ه او   وعتی می ،تعبیر دیگر

اس ت   ینا مق ود ،گوییم ممکنات موجود هستند حقیقت وجود است و وعتی می

 .(128: 1591 یی،و خ،اج، یک: دوانن)اند  که آنها به واجب بالذات منتسب و مرتبط

ای از وجود رابط ب رای معل ول    عالمه دوانی نیز به گونه ،که مالحظه شد ننان

اش کاالت   ش مرده، مالصدرا نظریة دوانی را م ردود   ،معتقد است. به همین سبب

اص الت   یدانستن مبنا مصدوش ،متعددی بر آن وارد دانسته است که یکی از آنها

 .(74-71: 1ج ،م1891 یرازی،ش ینک: صدرالدن)است  یتماه
 میرداماد 

دهد که مح ول آن، وجود رابط  ای ارائه می نظریه ،ماد نیز همنون دوانیمیردا

بودن معلول است. اما مبنای فلسفی میرداماد، از جمله اعتقاد او به اصالت ماهیت، 

دهد نظریة او نیز با دیدگاه مالصدرا شباهت و عرابت ی ن دارد. میردام اد     نشان می

معن ا ک ه مفه و  وج ود از       د؛ ب دین دان می« وجود»ماهیت خارجی را منشأ انتزاع 
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نه فرضی. وعتی ذهن مفهو   ،شود که در ظرفی حقیقی واعع شود ماهیتی انتزاع می

کند. او در پاس   حمل می یادشدهوجود را انتزاع کرد، مفهو  موجود را بر ماهیت 

نگونه با وجود اینکه ممکنات ذاتاً از یکدیگر متباین هس تند،  »به این پرسش که 

کن د. از   نیز تبیینی ارائه م ی  «؟شود از آنها منتزع می "وجود"مفهو  واحدی به نا  

نگاه میرداماد الز  است میان منشأ انتزاع یک مفهو  با مناط و مط ابق آن تف اوت   

داش تن منش أ انت زاع واح د      ل شویم. الزمة انتزاع یک مفهو  از ام ور متع دّد،  یعا

تع دّد ماهی ات م انع انت زاع      ،بلکه داشتن مناط انتزاع واحد است. بنابراین ؛نیست

 شود.  مفهو  واحد از آنها نمی

تم امی ممکن ات    می ان من ایی ک ه    :آخرین پرسش از میرداماد این اس ت ک ه  

که نیست؟ وی بر این باور است  ،مشترک باشد و مفهو  وجود از آن انتزاع شود

ارتباط و استناد آنها به واجب بالذات، یعنی حیثیت ص دور آنه ا از    یادشده،مناط 

جز این نیس ت ک ه    ،. نتیجة ننین دیدگاهی(152: 1، ج1591)نک: میردامند، اوست 

به یک  ،ممکنات خ و واجب بالذات و هم در  خ و هم در  ،«وجود» واژه

ک ه ب ه    نظر  آن نراکه ممکنات ازرود و اشتراک آنها معنوی است؛  کار می  معنا به

خ ود واج د    خ ودی  مبدأ انتزاع وجودند و واجب بالذات به ،ذات واجب مستندند

 این ویژگی است. 

امتیاز دیدگاه میرداماد بر عالمه دوانی این است که با اش تراک معن وی وج ود    

ای  ص درالمتألهین در تألیف ات خ ود ب ه آن اش اره      ،اما با این حال ؛سازگار است

 ،توان ادعا کرد با دیدگاه یادشده نیز موافق نبوده است؛ زیرا اوالً و میاست کرده ن

این نظریه مبتنی بر اصالت ماهیت است و مالصدرا به اصالت وج ود و اعتب اری   

میان منش أ انت زاع    ،میرداماد برای تبیین نظریة خود ،ثانیاً .بودن ماهیت معتقد است
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ول ی بره ان ی ا     ؛ل ش ده اس ت  ی  ت و تفکیک عایک مفهو  با مبدأ انتزاع آن تفاو

که مالصدرا در آث ار خ ود    همین ،ثالثاً .توضیح معقولی برای آن اعامه نکرده است

دعا باش د ک ه آن را   م  ای بر تأیید این  تواند عرینه می ،به دیدگاه میرداماد نپرداخته

 دانسته است. ناصواب می

 نظریة مالصدرا 

در اثبات ی ا   ،رابط مشصص شد که تفاوت این دودر تبیین وجود رابطی و وجود 

بای د معل ول را واج د     ،اسا  دیدگاه وجود رابطی است. بر« نفسه  فی»نفی بُعد 

دو واععیت علت و معلول در عالم  ،اوالً ،این دیدگاه بر نفسه دانست. بنا  جنبة فی

علیّت برعرار جا رابطة  یور مطلق هر  به ،ثانیاً .خارج با یکدیگر مغایر خواهند بود

انعکا  جنبة فی نفسة معل ول   ،باشد، نتیجة آن تعدد و تکثر است. از سوی دیگر

گون ه وابس تگی حکای ت     به شکل مفهو  اسمی ماهوی است که از هیچ ،در ذهن

 ،امکان اینکه معل ول را مس تقل از عل ت ت  ور کن یم      ،اوالً ،سبب کند. بدین نمی

ه ایی از   محم ول  ،ای ش کل داد و در آن  هتوان عضی می ،ثانیاً .وجود خواهد داشت

 را بر معلول حمل کرد. « موجود»عبیل 

 که معلول جنبة فی آنجا اسا  دیدگاه مالصدرا )وجود رابط معلول( از اما بر

معل ول   ت وان  نفسه ندارد، میان دو واععیت علت و معلول مغایرتی نیست؛ لذا نمی 

: 2م، ج1891صدرالدین شایرازی،   )نک:که ثانی علت باشد  دانسترا شیء مستقلّی 

به این معنا هم نیست که آن دو  ،مغایر نبودن علت و معلول ،از سوی دیگر .(288

، 551: 1)همان،، ج با هم یکی هستند و م داق علت با م داق معلول عینیت دارد 

ص رفاً ش أنی از    ،. مالصدرا بر این معنا تأکید دارد که معلولتعلیق  عالم  طبنطبن ی(

 .(47)نک: همن،: واحد )علت( و تجلی ذات اوست  حقیقت
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 لوازم نظریۀ وجود رابط معلول 

نفسه ندارد و با علت مغ ایر نیس ت،     پذیرش این دیدگاه که معلول وجود فی

در آثار مصتل   خ ود ب ه آنه ا      ،لوازمی دارد که صدرالمتألهین به آن توجه داشته

 از: ندا ترین این لواز  عبارت پرداخته است. مهم

س بب تکث ر و تع دد موج ودات و اش یاء       ،وجود رابطة علّ ی و معل ولی   (1)

زیرا به انکار مطل ق   ؛معنا که کثرت به یور مطلق نفی شود  شود. البته نه بدان نمی

ق: 1512)هم،، انجامد که برخالف حکم بدیهی اولی عقل است  وجود ممکنات می

ه و   بر آن صدق کند، اگر بما هو «معلول»نه عنوان  معنا که هر  بلکه بدین ؛(159

کن د. ب ه    لحاظ شود، مفاهیمی از عبیل واععیت، موجود و شیء بر آن صدق نم ی 

)جا،ادی  تنها به واجب بالذات عابل حمل اس ت   ،موجودیت و شیئیت ،بیان دیگر

 .(411: 8، ج1598آملی، 

گون ه   نفسه ن دارد، ه یچ    معلول بدان سبب که وجود فی ،از نظر مالصدرا (5)

کن د؛   هیچ نوع مفهو  اسمی بر آن ص دق نم ی   به همین دلیل،ماهیتی نیز ندارد و 

ن است که بتوان م داق را بدون آ ،زیرا الزمة صدق مفهو  اسمی بر یک م داق

در نظر گرفتن شیء دیگری مورد مالحظه عرار داد و ای ن مس تلز  آن اس ت ک ه     

حتی با  ،با این توضیحنفسه داشته باشد که خالف فرض است.   معلول، وجود فی

 .(247: 1581)نک: صدرالدین شیرازی، توان به معلول اشاره کرد  نیز نمی« هو»ضمیر 

لذا ذهن  ؛پذیر نیست ت ور حقیقت معلول به واسطة مفهومی اسمی امکان (2)

ه و وص   کن د و حکم ی را ب ه او نس بت ده د         تواند معلول را بم ا ه و   نمی

ایج ابی باش د ی ا س لبی.      ،اعم از اینکه آن وص  یا حکم ؛(52 :5935، یبایبائی)

« موج ود »اس ت ی ا   « ش یء »توان دربارۀ معلول بما هو هو گفت  نمی برای نمونه،

، «الش یء »توان احکامی ن ون   و نیز نمی (12: 1، ج1591)صدرالدین شیرازی، است 
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)ناک:  ک رد  عنوان محمول بر آن حم ل    را به« عین العلّه»و « جزء العلّه»، «معدو »

 .(21-24: 1531طبنطبن ی، 

زی را از   ؛ان د  با تس امح هم راه   ،شوند احکامی که به معلول نسبت داده می (2)

 ن است که معلول واجد حیثی ت ف ی  آکنند که مستلز   مفهومی اسمی حکایت می

درب ارۀ آن  « معلول ربط اس ت »گاه با تعابیری نظیر اینکه  هر ،نفسه باشد. بنابراین 

نفس ه را از    ود، فقط بُعدی از این حکم مدنظر است که وج ود ف ی  سصن گفته ش

 کند.  معلول نفی می

 ؛پذیر نیس ت  هو امکان علم ح ولی به معلول بما هو ،بر آننه بیان شد بنا (2)

نفسه علّت، ب ه ادراک ی از معل ول      مگر اینکه از یریق علم ح ولی به وجود فی

 دست یابیم. 

نفس ه اس ت، عل م      ربط مح   و فاع د بُع د ف ی    که معلول تنها  آنجا از (2)

واسطة علم حضوری به   به تنهاپذیر نیست و  هو امکان حضوری به معلول بما هو

)صادرالدین شایرازی،   نفسه علت، ادراک حضوری معلول میس ر اس ت     وجود فی

ک حض  وری، واععی  ت مح    ب  دون ه  یچ اک  ه در ادر آنج  ا . ام  ا از(15: 1535

اگر این واععیت عین ربط به علت باش د، لزوم اً هنگ ا      شود، ای یافت می واسطه

شود. آننه اهمیت دارد این است که وعتی واععیت  ادراک به همراه علت یافت می

شهود  ،گونه که هست  علت از یریق ادراک حضوری معلول خود یافت شود، آن

گی رد. ب ه دیگ ر     بلکه لزوماً در مرتبة معلول خود مورد شهود عرار م ی  ؛دگرد نمی

نفس ه عل ت     واععی ت ف ی   ،شود آننه در علم حضوری به معلول شهود می ،بیان

: 1531)نک: طبنطبان ی،  د گرد است که در حد و مرتبة وجود رابط معلول ادراک می

د، ناتوانی ذه ن  شو . آننه در این مرحله موجب دشواری و پینیدگی فهم می(21
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کنن د. برخ ی    ه ا از تحلی ل ص حیح واععیت ی اس ت ک ه ادراک م ی        عمو  انس ان 

 ب ه هم ین دلی ل،   هم ان معل ول اس ت و     ،کنن د  همة آننه ادراک م ی  پندارند می

شوند. برخی دیگر هم برای اینکه  ل میینفسه عا  ناخودآگاه برای معلول، وجود فی

پندارن د   گیرند و می علول را نادیده میکلی نقش م به ،نقش علت را نادیده نگیرند

سر از دیدگاه  ،ای همان حقیقت علت است که ننین اندیشه ،کنند آننه ادراک می

آورد. حتی افراد اندکی هم ک ه ادراک ص حیحی از ای ن مس ئله      خدایی درمی همه

توانند وصفی مطابق ادراکشان از آن ارائه کنند؛ لذا مسامحتاً از عباراتی  نمی ،دارند

)ناک:  که از جهاتی روشن و گوی ا و از جه اتی م بهم و نارساس ت      برند بهره می

در عل م حض وری، عل م هم ان      ،نکهآ. حاصل (44: 1، ج1578صدرالدین شیرازی، 

 ای از وجود ف ی  در حقیقت شهود مرتبه ،معلول است و شهود وجود رابط معلول

 نفسه علت و به تعبیر مالصدرا، شأنی از شئون آن است.  

که علت فاعلی، خود معلول علتی   صورتی در ،اسا  دیدگاه مالصدرا بر (2)

دیگر باشد، باز هم همان حکمی را دارد که وج ود راب ط معل ول داش ت و ای ن      

یابد تا به علتی منته ی ش ود ک ه خ ود معل ول عل ت        گونه ادامه می زنجیره همین

ه ای آن را   م داق وجود مستقل است که ویژگ ی  ،دیگری نباشد؛ ننین واععیتی

ای است ک ه   به معنای شهود مرتبه ،علم حضوری به هر شیء ،برشمردیم. بنابراین

 .(528: 2م، ج1891)نک: هم،، واجب بالذات در آن ظهور دارد 

ای که بتوان دربارۀ آن حکم ی   گونه  ادراک حقیقت معلول بما هی هی، به (2)

مرب وط   ،ه حکم و وص پذیر نیست؛ بلک ن نسبت داد، امکانداکرد یا وصفی را ب

« موجود ب ودن »به واجب بالذات در شأنی از شئون خویش است؛ اعم از اینکه به 

)ناک:  یم یا صدور فعلی را ب ه او نس بت ده یم    مایاو حکم کنیم یا او را وص  ن
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 .(113: 1همن،، ج

نتیجة نفی وجود از معلول و اثبات اینکه معل ول ش أنی از ش ئون وج ود      (2)

ی کثرت موجودات و اثبات وجود مستقل یگانه که شئون کثیر مستقل است، به نف

)ناک:  انجامد که مستلز  وحدت شص ی و کثرت ش أنی وج ود اس ت     می ،دارد

 .(119: 8، ج1598ج،ادی آملی، 
 وجود رابط معلول  نظریۀنتایج 

بر در پی داشتن نتایج یادشده، سبب شده است در برخی از  افزوناین دیدگاه 

از:  ان د  ت رین آنه ا عب ارت    که مه م  پدید آیداساسی  یتحول ،دیگر مسائل فلسفی

 ، تشکیک در وجود و صادر اول.بالعلیةکثرت واععیت، علیّت، تقد  

 الف( کثرت واقعیت

ممکن ات   ،جنظر دارند ک ه در ع الم خ ار    همة فیلسوفان و حتی عارفان اتفاق

همگی به وجود کثرت در عالم اذعان دارند. ام ا   به همین دلیل،شوند و  یافت می

ان د ک ه بت وان     آیا ممکنات ننین :آنها عرار دارد این است که برابرپرسشی که در 

آی ا   ،ت ر  را بالذّات و نه بالعرض بر آنها حمل کرد؟ به بیان س اده « موجود»مفهو  

آورد؟ کسانی که ب ه ای ن پرس ش پاس        شمار  ء بهتوان ممکن بالذات را شی می

 یادش ده، اند و کسانی ک ه ب ه پرس ش     شدهمعتقد به کثرت واععیت  ،اند مثبت داده

ش ود ک ه واج ب     معتقدند تنها یک شیء در خارج یافت م ی  ،اند پاس  منفی داده

 آیند. می شمار  بالذات است و ممکنات از شئون او به

ی ک ب ه پرس ش     با وجود اختالف در مبانی، ه یچ فیلسوفان پیش از مالصدرا، 

اند. فیلسوفانی نون شی  اشراق بدان سبب ک ه اص الت    پاس  منفی نداده یادشده

 ،ه ا  ماهیت ،ناگزیر باید کثرت اشیاء را بپذیرند؛ زیرا به اعتقاد آنها ،ماهوی هستند

یدگاهی هم بالذات با یکدیگر تباین دارند و هم با واجب بالذات، و الزمة ننین د
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گون ه وح دت    ن است که در عالم خ ارج، موج ودات متکث ری ک ه فاع د ه ر      آ

د. محقق دوانی نیز بدان سبب که ماهیت ممکنات را موجود نیافت شو ،اند حقیقی

نانار باید به کث رت اش یاء    ای از وحدت وجود، به نحوه  ریم اعتقاد به به ،داند می

ای مشابه شی  اشراق و عالمه دوانی  خارجی حکم کند. دیدگاه میرداماد نیز نتیجه

های مبتنی بر اصالت وجود نیز حکمایی که  در پی خواهد داشت. در میان دیدگاه

ای جز پذیرش کثرت موجودات ندارند. حتی  ناره ،اند به تباین وجودها رأی داده

که هر وجودی را یک موجود  آنجا از ،اند لیای که به تشکیک در وجود عا فالسفه

 راهی جز این ندارند که کثرت واععیت را بپذیرند.  ،آورند می شمار به

 توان ممک ن بال ذات را ش یء ب ه     آیا می»اما پاس  مالصدرا به این پرسش که 

ن ابه جرگة معتقد ،منفی است. او با یرح دیدگاه وجود رابط معلول «؟آورد شمار

نفسه از   د فیاسا  این دیدگاه، که ییّ آن وجو پیوندد. بر به وحدت واععیت می

توان هیچ حکمی  شود، نمی عین ربط به علت شمرده می ،معلول شده، نفی ،معلول

گونه حک م ی ا وص فی ک ه ب ه معل ول        را به معلول بما هو هو نسبت داد؛ لذا هر

  آن حسب ذات عل ت، بلک ه از   البته نه به ؛از آنِ واجب بالذات است ،نسبت دهیم

مالصدرا  ،اسا  . براین(183)همن،: یافته است  ای تنزل که او در شأن و مرتبهنظر 

را جانشین کث رت واععی ت   « وحدت واععیت» ،با یرح دیدگاه وجود رابط معلول

 اجمال در سه حوزۀ زیر ارائه کرد: توان به دعا را میمند. توضیح این ک می

بدین معن ا نیس ت ک ه     ،«ممکن بالذات موجود است»شود  وعتی گفته می ،اوالً

خ دایی   زی را نن ین تفس یری ب ه هم ه      ؛هو موج ود اس ت   ل بما هووجود مستق

معنا نیست که واععیتی ییر از وج ود مس تقل و مغ ایر ب ا آن       بدین . نیزانجامد می

ک اذب   ،همننین گزارۀ ف وق  بینجامد.موجود است، که به دیدگاه کثرت واععیت 
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نظ ر   کل ی معل ول را نف ی و کث رت را مطلق ًا انک ار کن د. از        هم نیس ت ک ه ب ه   

عنوان رتبه و شأنی از ش ئون مس تقل، موج ود      هر معلولی تنها به ،صدرالمتألهین

هم ین مطل ب   « وحدت شص ی وجود»یا « توحید خاصی»است و مق ود او از 

 .(71: 1م، ج1891)نک: صدرالدین شیرازی، است 

ده یم ی ا حکم ی درب ارۀ آن      هرگاه صفتی را به ممکن بالذات نسبت می ،ثانیاً

کنیم، مق ود این است که آن صفت ی ا حک م، ص فت یک ی از ش ئون       صادر می

عنوان شأنی از شئون واج ب    هر معلول تنها به ،وجود مستقل است. به بیان دیگر

به « استاحمد شنو»گوییم  مثالً وعتی می و بالذات به صفت یا حکم مت   است

 «. وجود مستقل در مرتبة احمد شنواست»ن است که آمعنای 

دهیم، مق  ود ای ن اس ت ک ه      هرگاه صدور فعلی را به معلول نسبت می ،ثالثاً

آن فعل را انجا  داده اس ت.   ،که در معلول متجلّی استنظر   آن از ،وجود مستقل

ب ه  آن فعل اس ت و  عنوان شأنی از شئون وجود مستقل، فاعل   معلول به ،بنابراین

ه ا، فاعلی ت اوس ت     ها، فعل وجود مستقل و تما  فاعلی ت  تما  فعل همین دلیل،

 .(275: 3)نک: همن،، ج

 ب( علیّت 

گونه باش د   گاه رابطة بین دو شیء این فیلسوفان پیش از مالصدرا معتقدند هر

ش ود.   نامی ده م ی  « علّی ت »ای  که یکی دیگری را ایجاد کرده باشد، نن ین رابط ه  

 ،کن د  ی وجودبصشی است. لذا به شیئی که وجودبصشی میاعلیت به معن ،بنابراین

. در نتیجه معلول، وجودی گویند می« معلول» ،شود و به شیئی که ایجاد می« علّت»

شود؛ لذا میان علت  نفسه است که حقیقتاً م داق مفهو  اسمی وجود واعع می  فی

 ،. مغایرت و تباین عل ت و معل ول  (217: 5)همن،، جو معلول مغایرت وجود دارد 

دهد رابط ة علی ت    شود و همین امر نشان می ناگزیر به کثرت موجودات منجر می
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 باره ناکارآمد است.   تواند نظریة وجود رابط معلول را توجیه کند و در این نمی

بحث از وجود رابط معلول اگرنه ابت دا در عال ب تفس یر     ،از دیدگاه مالصدرا

شود، در نهایت تفسیری کامالً جدید و متفاوت پی دا   علیت آیاز میرایج از رابطة 

یاد شده اس ت. ب ه   « تشأن»و « تجلی»از جمله  ،کند که از آن با تعابیر مصتل  می

ک ه از   کردهمالصدرا دیدگاه تجلی و تشأن را جایگزین دیدگاه علّیت  ،بیان دیگر

؛ هما،،  511-511: 1ج )ناک: همان،،  ترین آثار نظریة وجود رابط معلول اس ت   مهم

 .(39ب: 1592

 ج( تقدّم بالعلّیه

نفسه داشته باشد، با علت خود مغایر خواهد بود و رابطة   اگر معلول وجود فی

میان آن دو از نوع علیت است؛ یعنی دو واععیت داریم: علت و معلول. علت نی ز  

تق د    ،و به هم ین دلی ل   بر آن تقد  دارد ،به سبب اینکه ایجادکننده معلول است

 علت بر معلول از نوع تقد  بالعلّیه است. 

نفسه است؛ پس با   ای که مالصدرا ارائه کرده، معلول فاعد حیثیت فی در نظریه

 ،اسا  این دی دگاه  علت مغایرتی ندارد و در حقیقت شأنی از شئون آن است. بر

تق د   » ،بلکه تقدمی که برای علت محقق اس ت  ؛منشأ تقد  و تأخر، علیت نیست

کند مق ود  شود. تجلّی اعتضا می است که از رابطة تشأن و تجلّی ناشی می« بالحق

« وجود حق در مق ا  ذات »و به تعبیر مالصدرا « واجب بالذات»را « علّت تامه»از 

آید، مق ود وج ود ح ق    بدانیم. همننین وعتی از وجود معلول سصن به میان می

تجلی کرده است. با این وص  ،   ،شود میای که معلول شمرده  است که در مرتبه

مق ود از تقد   ،دهد که بر اسا  آن تقد  بالعلّیه جای خود را به تقد  بالحق می

 ب ر آن است که وجود حق در مقا  ذات یا مقا  تجل ی   ،علت تامه بر معلول خود

ه ر دو ی ک وج ود    « مت أخر »و « متقد » ،تر از خود تقد  دارد. بنابراین رتبة نازل
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)نک: نفسه ندارد   است و جز او کسی وجود فی« حق»شص ی، یعنی همان  واحد

 .(217: 5م، ج1891؛ هم،، 91ب: 1592صدرالدین شیرازی، 

 د( تشکیک در وجود  

گیرد. وج ود   مبحث تشکیک در وجود حول محور کثرت موجودات شکل می

 کثرت یا حتی فرض اشیاء متکثر، مستلز  وجود تفاوت می ان ای ن اش یاء اس ت؛    

یعنی امکان ندارد کثرتی یافت شود و اشیاء متکثر از همة جهات یکس ان باش ند.   

تم ایز و کث رت    ه ای  گون ه مقدمه ورود به مبحث تشکیک در وجود، تبیین دعیق 

اند، به س بب تم ایز در    است. تمایز و تکثر در ماهیات، که ت اویر ذهنی واععیات

ی و ذات. اما تمایز و تکث ر در  گانه است: ف ول، امور عرض یکی از این موارد سه

پ ذیر نیس ت. تم ایز در حق ایق      امکان یادشدهیک از سه راه  خود واععیات از هیچ

االش تراک و   مابه ،اسا  آن شود که بر وجودی تنها به واسطة تشکیک حاصل می

. بر (151-151: 1الف، ج1592)نک: هم،، االمتیاز امور متمایز و متکثر یکی است  مابه

حلق ة   ازگیرد که هر حلق ه از آن   ای از حقایق وجودی شکل می سلسله ،این مبنا

ت ر   حلقة پس از خود کامل در مقایسه باتر و معلول آن است و  عبل از خود ناعص

آن است. ابتدای این زنجیره واجب بال ذات و انته ای آن هی والی اول ی       و علت

ه ای   حلق ه  ،دیتر از آن عابل ت وّر نیست و س ایر حق ایق وج و    است که ناعص

نفس ه دارد و ل ذا     دهند. هر حلق ه، وج ودی ف ی    میانی این زنجیره را تشکیل می

 م داق مفهو  اسمی وجود است. 

حال اگر عاعدۀ تجلّی و تشأن جایگزین علیت شود، ناگزیر باید در تبیین نحوۀ 

و م دلی متناس ب ب ا دی دگاه     کرد وجود و روابط وجودی موجودات تجدیدنظر 

 های اساسی دارد. نمود. این مدل با نظریة تشکیک در وجود تفاوت جدید ارائه

نفسه در   اصل در بازآفرینی این نظا ، اخت ا  و انح ار وجود فی نصستین
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وجود مستقل است؛ یعنی فقط اولین حلقه از زنجی ره تش کیکی حقیقت اً موج ود     

ا  اس ت ک ه تم    آن است و واععیت دارد. دومین اصل درب ارۀ زنجی رۀ تش کیکی    

 ب ه هم ین دلی ل،   نفسه هس تند و    های مادون وجود مستقل، فاعد وجود فی حلقه

کن د. در حقیق ت هری ک از     یک از آنه ا ص دق نم ی    مفهو  اسمی وجود بر هیچ

دیگ ر ب ا    ،شأنی از ش ئون وج ود مس تقل هس تند. بن ابراین      ،اعضای این زنجیره

ای از رواب ط   جی ره بلک ه ب ا زن   ؛ای از حقایق وجودی مواجه نصواهیم بود زنجیره

عیناً همان تمایزی است  ،ها با وجود مستقل مواجه هستیم که تمایز هریک از رابط

 که واععیت از شأن خود دارد. 

 ،اند را تشکیل داده یادشدهشئونی که اجزای زنجیرۀ  :حال پرسش این است که

ا امور شوند؟ آیا این تمایز به سبب تمایز در ف ول ی نگونه از یکدیگر متمایز می

آیند یا منشأ  شمار می  تمایز در ماهیات به های گونهعرضی یا تما  ذات است، که 

اس ا  نظری ة وج ود راب ط معل ول و       ننین تمایزی تشکیک است؟ مالصدرا بر

سرنش مه  لواز  آن، معتقد است تمایز و کثرت ش ئون، از رابط ة تش کیکی آنه ا     

« تش کیک در وج ود  »را ج ایگزین  « تشکیک در ظه ور » او ،. در حقیقتگیرد می

تکث ر   ،کند تا نانار به پذیرش لواز  نظریة تشکیک در وجود و در رأ  آنه ا  می

که در تعارض با دیدگاه وجود راب ط معل ول اس ت. تش کیک در      نباشد واععیات

ظهور به این معناست که وجود مستقل، که یکی ب یش نیس ت، در ه ر ش أنی از     

هوری دارد که با ظهورش در شأنی دیگر متفاوت است و منشأ ای ن  شئون خود ظ

گردد. این هم ان دی دگاهی اس ت ک ه      به شدّت و ضع  در ظهور بازمی ،تفاوت

)ناک:  ان د   ص راحت مط رح ک رده    بزرگان حوزۀ عرفان نظری پیش از مالصدرا به

 .(11: 1571قیصری، 
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 صادر اوله( 

  ن وج ودی یگان ه اس ت؛ ب ه    در تعری  وجود مستقل تبیین گردید ک ه نن ی  

فرض وجود مستقل دیگری هم ناممکن اس ت. همنن ین    ،ای که با وجود او گونه

ی ک از اعس ا     ای ک ه ه یچ   گون ه   ب ه  ؛مشصص شد که وجود مستقل بسیط است

)نک: ج،ادی آملی، توان در او ت ور کرد  ترکیب، اعم از انضمامی و تحلیلی را نمی

الواحد ال ی در »اسا  عاعدۀ مشهور  حکما بر ،. از سوی دیگر(522: 11، ج1598

 ه ای کثی ر از واج ب بال ذات ب ه      صدور معلولکه کنند  اثبات می« عنه إلّا الواحد

صورت یولی و   ها به صورت عرضی محال است. فالسفه بر این باورند که معلول 

ب ه   ،اس ا   ان د. ب راین   بر اسا  نظا  علّی و معلولی از وجود مستقل صادر ش ده 

ت رین و   واسطه از وجود مس تقل ص ادر ش ده اس ت و کام ل      لین معلولی که بیاو

عق ل  »ی ا  « ص ادر اوّل »توان فرض ک رد،   الوجودی است که می ترین ممکن بسیط

صادر » ،آید واسطه از صادر اول پدید می گویند. همننین به معلولی که بی می« اوّل

های مثالی و در مرتبة  ولگویند و این زنجیره تا آخرین عقل و سپس معل می« دو 

. در (172ب: 1592)نک: صدرالدین شایرازی،  یابد  موجودات مادی ادامه می ،تر نازل

توان مسئلة ص دور را تبی ین    این مبحث علیت نقشی اساسی دارد و بدون آن نمی

گ وییم، علی ت از تبی ین و توض یح آن      کرد. امّا وعتی از ظهور و تشأن سصن م ی 

ن است که میان علت و معلول تباین وج ود  آرا الزمة علیت خواهد بود؛ زی ناتوان

داشته باشد و این اصل با دیدگاه وج ود راب ط معل ول عاب ل جم ع نیس ت. ل ذا        

اسا  اصل  بر اوکند.  استفاده می« منشئیّت» واژهاز  ،مالصدرا به جای تعبیر علیّت

وج ود  »ی ر  از تعب« عق ل اول »و « ص ادر اوّل »منشئیت، به جای تعابیری از عبی ل  

در حقیقت وجود منبسط،  .(122: 4، ج1578؛ 295: 1581)هم،،  برد بهره می« منبسط

هایی دارد  ترین تجلّی وجود مستقل است. وجود منبسط ویژگی ترین و بسیط کامل
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 تر آن کمک خواهد کرد: که بررسی آنها به شناخت دعیق

ت. البت ه ای ن   که با کثرت نیز سازگار اس داردوجود منبسط وحدت ذاتی  (1)

 بلکه تشکیکی است. ؛وحدت عددی نیست

معنا که کثرتش از در کنار هم ع رار    ؛ بدینداردوجود منبسط کثرت ذاتی  (5)

 گرفتن اشیاء خارجی پدید نیامده است.

نه ماهیت دارد و نه هیچ خ وصیت دیگری از عبیل عدیم،  ،وجود منبسط (2)

 حادث، متقد  و متأخّر.

 ها و خ وصیات اشیاء اس ت؛ ن ه ب دین    وجود منبسط واجد همة ماهیت (2)

بلکه به سبب دارا بودن کث رت   ؛کند معنا که وجود منبسط بر همة اشیاء صدق می 

ش ود   صورت ماهیتی انتزاعی می  ای از آن به واجد مراتبی است که هر مرتبه ،ذاتی

منبسط عین ربط اس ت و   گونه که وجود  . البته همان(529: 2م، ج1891)نک: هم،، 

 ب ه هم ین دلی ل،   نفسه است و   نفسه ندارد، مراتب آن هم فاعد بعد فی  وجود فی

 م داق مفهو  ماهوی نیست. 

االشتراک امور مشکک مطابق ت دارد؛ ل ذا    های مابه این نهار ویژگی با ویژگی

االش تراک   عیناً همان نی زی اس ت ک ه ماب ه     ،توان حکم کرد که وجود منبسط می

. از (71: 11، ج1598)جا،ادی آملای،   ش ود   جیرۀ تشکیکی تجلّیات محسوب م ی زن

های آن  االشتراک تمامی حلقه اولین حلقه از هر زنجیرۀ تشکیکی، مابه ،سوی دیگر

وج ود   ،ترین حلقه و مرتبه است. با ای ن وص     کامل ،است؛ نراکه اولین حلقه

ین حلق ه و رتب ه از   منبسط عبارت است از ظهور و تجلّی وجود مس تقل در اول   

 مراتب و شئون خود.

ترین تفاوت میان عقل اول از دیدگاه حکمای پیشین با وجود منبسط ک ه   مهم
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مالصدرا تبیین کرده، همان تفاوتی است که در مبانی این دو نظری ه وج ود دارد.   

ل اس ت، وج ود   ینفسه عا  اسا  دیدگاهی که برای معلول وجود فی عقل اول بر

امّا وجود منبسط را، که مح ول دیدگاه وجود رابط معلول است،  ؛نفسه است  فی

 ظهور وجود دانست. ،باید عین ربط و صدور و به تعبیری

 گیری نتیجه

مح  ول مواجه ة منتقدان ه ص درالمتألهین ب ا       ،. نظریة وجود رابط معل ول 1

دیدگاه فیلسوفان پیش از خود است که بر مبنای اص الت وج ود ص ورت گرفت ه     

سینا نیز ننین دی دگاهی داش ته اس ت و ب ه      ابن ،ه به گمان خود ویاست. اگرن

 کسی نصواهد بود که معلول را وجود رابط به نصستینمالصدرا  ،فرض صحت آن

او اول ین   ،شمار آورده و فقط به تبیین برهانی این دیدگاه پرداخته، اما در حقیقت 

 است.ده کرفیلسوفی است که این نظریه را مطرح و آن را برهانی 

 ؛. اهمیت دیدگاه وجود رابط معلول کمت ر از نظری ة اص الت وج ود نیس ت     5

برانگیز مالصدرا، نظیر وحدت شص  ی   های مهم و نالش نراکه برخی از دیدگاه

 پذیر است. وجود، بر مبنای همین دیدگاه شکل گرفته و توجیه

دیدگاه ی ا  . صدرالمتألهین اگرنه در موارد متعددی در مقا  نقد یا تبیین یک 2

گی رد،   های مورد عبول فیلسوفان پیش از خود مدد می فرض از پیش ،مسئلة فلسفی

در روشنی  بهتوان  د. م داق این واععیت را میدان اما لزوماً همة آنها را صحیح نمی

ک ه   مشاهده ک رد؛ نن ان   ،آید نتایجی که از دیدگاه وجود رابط معلول به دست می

گوی د و از   تف یل از تشکیک در وجود سصن م ی  هسو در آثار خود ب  وی از یک

 به وحدت وجود و تشکیک در ظهور معتقد است. ،سوی دیگر
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 منابع 

چدا اسدمی،،تبلیغدا دفتد :قد ،التعلیقدا (،9731عبداا  بنحسینسینا،ابن -

 چهارم.

اس اء.انتشارا :ق ،یختومرحیق(،9731عباا  آیل،،جوادی -

انتشدارا ،رسائلسبع(،9739خواجوی، اسماعیلیموالاینجملدوان،، - تهد ا::

 یکتوب.یی اث

ته ا::انجمدن،شیخاش اقیصنفا یجموعه(،9711یحی، الاینشهابسه وردی، -

 ای ا:.فلسفهوحکمتاسمی،

 ،چا سنگ،.االش اقحکمةتعلیقهب تا(،صارالاینشی ازی،یحمابناب اهی  ب، -

،ق :نش بیاار،چا سوم.تفسی الق آ:الک ی (،9731ددددد  -

التد اثإحیداءدار:بید و ،ةاألربع یةاألسفار العقل یف یةالمتعال ةالحکمم(،9139 ددددد -

 دوم.چا الع ب،،

 سنگ،.چا ،یالمصطفو مکتبةق :،ال سائلق(،9731ددددد  -

 المحمودی.ةمکتب،ته ا::ش حأصولالکاف،ق(،9719ددددد  -

،تصدحی نجفقلد،ش حوتعلیقدهصدارالمتهلهینبد الهیدا شدفا(،الف9731ددددد  -

 حبیب،،ته ا::بنیادحکمتاسمی،صارا.

 صارا.اسمی،حکمتبنیاد:ته ا:،ةالربوبیالشواها(،ب9731 ددددد -

 صارا.اسمی،حکمتبنیاد:ته ا:،المعادوالمباأ(،9739ددددد  -

دوم.چا طهوری،انتشارا :ته ا:،المشاع (،9737ددددد  -

،تهد ا::بنیدادعلمد،وف هنگد،حاشیة الکفایة(،9739طباطبائ،،سیایحماحسین  -

 عمیهطباطبائ،.

 کتاب.نش نمایشگاه:ق ،التوحیدیة الرسائل(،9731ددددد  -

 ،.النش االسمیمؤسسة:جا،ب،الحکمة نهایة(،9731ددددد  -
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یاسدتعلیدقوتصدحی ویقایه،الحک فصوصش ح(،9731داود یحماقیص ی، -

 ،.ف هنگو،ته ا::انتشارا علمیان،،آشتینالاجمل

ق :یت،عباال سولعبودتحقیق،ةالحکم نهایة شرح(،9733یحماتق، یزدی،یصباح -

اول.چا ین،،ایامخم،پژوهش،یؤسسهآیوزش

 .ف هنگ،یفاخ وآثارانجمن:ته ا:،یصنفا ،(9739 یحماباق بنیحمایی دایاد،د

 

 


