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مبحث علت و معلول یکی از مباحث مهم و دیرینه فلسفه است که در طوول
تاریخ ،تطور معنایی قابل مالحظهای پیدا کرده ،سرانجام در حکمت صدرایی بوه
بحث رابط و مستقل انجامیده است .نزد مالصدرا وجود رابط بوا وجوود رابطوی
تفاوت دارد ،ولی اینکه آیا قبل از مالصدرا کسی توانسته است با گذر از وجوود
رابطی به وجود رابط نزدیک شود یا تنها او توانسته در وجودشناسی تحول پدید
آورد ،مسئلهای است که در این مقاله با مراجعه به آثار ابنسینا مورد بررسی قرار
میگیرد.
نظر به اینکه باور به وجود رابطی معلول با فطرت توحیدی سوازگار نیسوت،
نمیتوان قبول کرد ژرفاندیشی مانند ابنسینا که با برداشتن گامهای اولیوه الزم ،در
تعالی فلسفه مالصدرا نقش مؤثر داشته اسوت ،در وجوود رابطوی متوقو

* دانشيار دانشگاه باقرالعلوم

شوده

.

** دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم؛ عضو هيئت علمی گروه معارف ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،
رفسنجان ،ایران.
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باشد .توجه ابنسینا به ذاتی بودن وابستگی و نیازمنودی بورای موجوود نیازمنود،
شاهد بر آن است که ایشان به رابط دانستن معلول نزدیک شده بود .این تحقیوق
با روش تحلیلی و توصیفی صورت گرفته است و نتیجهای کوه از آن بوه دسوت
میآید ،آن است که ابنسینا زمینه ورود به وجود رابط را فراهم کرده است.

واژگان کلیدی : :ابنسینا ،مالصدرا ،وجود مستقل ،وجود رابطی ،وجود رابط.
مقدمه

حکمت متعالیه مالصدرا ،قله رفیعی است که پای در دامنوههوای وسوی حکموت
گسترانیده است .حرکت به سوی این قله رفی اگر از همان نقطهای آغاز شود که
بنیانگذار آن آغاز کرده و از همان مسیری ادامه یابد که او پیموده است ،رسیدن به
آن آسانتر و لذتبخشتر است .اندیشه الهوی و بلنود صودرالمتللهین ،از فراسوو
جذبههای یگانه معشوق مستقل بود که توانست در پرتو نور ثقول اکبور و

متلثر از
اصغر از او عاشقی وابسته و حکیمی فرزانه بسازد .از سوویی ،مالصودرا متولثر از
حکمت مشاء بود و از سویی دیگر ،نظر به نظام نوری شویخ اشوراق داشوت و از
میکرد تا اسفار اربعه را به پایان برساند.
دیگرسو ،عرفان قلب او را آماده شهود 
گرچه اصل تفکیک وجود مستقل و رابط از مالصدراست ،پیش از او ،فوارابی
و ابن سینا به این مسئله توجه داشته و اشاراتی به آن کردهاند .آنچه در ایون مقالوه
میگیرد ،میزان اشراف ابن سینا به مسئله وجود رابط و مستقل و
مورد بررسی قرار 
توفیق او در گذر از وجود رابطی به سمت وجود رابط است.
معنای وجود رابط

پیش از میرداماد و شاگرد او مالصدرا ،اصطالح وجود رابطی در منطق و فلسوفه،
هم بر نسبت قضایا و هم بر وجود اعراض اطوالق مویشود .میردامواد بوه هودف
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جلوگیری از خلط دو اصوطالح رابوط و رابطوی در قضوایای منطقوی و فلسوفی،
پیشنهاد داد وجود رابط را در قضایا ،وجود «رابط» و وجود اعراض را در فلسفه،
وجود «رابطی» بنامنود (میردامادد  .)118 :1831مالصودرا از پیشونهاد اسوتاد خوود
استقبال کرد و افزون بر آنچه فالسفه قبل از او در خصوص وجود رابط شناسایی
کرده بودند ،از وجود رابط دیگری سخن گفت که وجوودش عوین ربوط و تعلوق
است؛ این وجود را «وجود رابط» نامیدند تا با وجود رابطی در فلسفه خلط نشود.
بنابراین ،وجود رابط در آثار حکمای مسولمان بوه دو معنوا بوه کوار رفتوه اسوت:
( )1وجود رابط در قضایا؛ ( )1وجود رابوط در فلسوفه ،یعنوی ماسوویاهلل کوه از
نوآوریهای مالصدراست (معالیل) .بحث را با توضوی دربواره وجوود رابوط در
قضایا پی میگیریم.
وجود رابط در قضایا

فالسفه گذشته ،از جمله فارابی به مفهووم رابطوه بوین موضوو و محموول نظور
داشتهاند (فدرابی  .)151 :1831ابنسینا هم وجود رابط در قضایا را به اثبات رسانده
است (ابن سیند 1141ق ج .)83 :8نسبت در قضیه ،هم در حملیه مطرح اسوت هوم
در شرطیه؛ امّا در بررسی نسبت و رابط در قضایا ،معموالً به نسبت حکمیه توجه
میشود که در حملیه مطرح است.
قضیه حملیه از محموول و موضوو و آنچوه محموول را بوه موضوو ارتبوا
میدهد ،تشکیل میشود .توجه به ساختار این قضیه ،فالسفه را به تقسیم وجود به
رابط و مستقل داللت کرده است .محمول و موضو دو جزء مستقل قضیه اند؛ اما
آنچه محمول را به موضو ارتبا میدهد ،چون فاقد استقالل است ،وجود رابوط
نامیده میشود.
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وجود رابط و مستقل در قضیه چیزی جز مفهوم نیستند .در یک قضیه حملیه
موضو و محمول مفاهیم اسمی هستند که مستقالً و بدون نیاز به مفواهیم دیگور
میشوند؛ اما نسبت حکمیه مفهوم حرفی است که نمیتووان آن را مسوتقالً
تصور 
تصور کرد .مفاهیم اسمی هرچند مستقلاند ،هیچ ارتبواطی بوا یکودیگر ندارنود و
ارتبا بین مفاهیم اسمی به واسطه مفاهیم حرفی برقرار میشود .در قضیه «انسان
کاتب است» سه مفهوم وجوود دارد :مفهووم «انسوان» ،مفهووم «کاتوب» و مفهووم
«است» .مفهوم انسان و مفهوم کاتب هر دو اسمی و بهتنهایی قابول تصوورند ،اموا
مفهوم «است» بهتنهایی قابل تصور نیست .مفاهیم حرفی عین ارتبا و اضوافه بوه
مفاهیم اسمی و فاقد استقاللاند .مالصدرا تصری میکنود کوه معنوای حرفوی را
نمیتوان به معنای اسمی تبدیل کرد (صدرالمتألهین 1331م ج33 :1؛ مصبدح یادد،

.)848 :1834
مالصدرا اطالق وجود را بر مفهوم اسمی و مفهووم حرفوی ،از بوا

اشوترا

لفظی میداند و آنجا که از اشترا معنوی و ردّ اشوترا لفظوی آن سوخن گفتوه
میشود ،مراد از وجود ،وجود محمولی است که در اطالق بور مووارد مختلو

و

حمل بر مصادیق گوناگون به معنای واحد است.
مقصود او این است که مفهوم حرفی وجود و مفهووم اسویی آن ،هوچ نحوو
اشتراک مفهومی با یکدیگر ندارند .در جایی که اشتراک معنوی را نفی مویکنود،
مقصودش نفی اشتراک معنوی بچن وجود رابط و وجود محیولی است و در جایی
که اشتراک معنوی را اثبات میکند ،مقصودش اشتراک معنووی وجوود محیوولی
است بچن موارد مختلفی که وجود محیولی بر آنها حیل میشود ،و منافوایی بوچن
این نفی و اثبات نچست (مصباح یزدی.)136 :6731 ،

بر اساس یک دیدگاه ،وجوود رابوط در قضوایای موجبوه هلیوه مرکبوه تحقوق

سال یازدهم ،تابستان  ،8931شماره مسلسل 04

131

مییابد و در قضایای هلیه بسیطه و سالبه تحقق نمییابد (حسان زاده آملای :1833

62؛ طبدطبدئی  1833ج.)122 :1
اثبات وجود رابط در خارج از طریق وجود رابط قضایا

به دنبال طرح وجود رابط در قضیه ،عدهای از فیلسووفان درصودد اثبوات وجوود
رابط در خارج و واقعیت عینی برآمدند و گفتند به اقتضای صدق قضایای موجبه
حملیه ،همانطورکه موضو و محمول در خارج مصداق دارند ،نسبت قضیه نیوز
در خارج مصداق دارد و این مصداق ،وجود رابط است (نک :طبدطبدئی  1833ج:1

.)133-131
در نقد این دیدگاه گفته اند :وجود رابطی به معنوای رابوط قضویه ،اصوطالحی
منطقی و مربو به مفاهیم است و مفهوم بما هو مفهوم سنخیتی بوا وجوود عینوی
ندارد و نمیتوان از راه ثبوت در قضایای موجبه ،نوعی وجود رابطی را در خارج
اثبات کرد (مصبدح یدد.)845 :1832 ،
به هر حال ،در مقابل وجود رابط که غیرمسوتقل اسوت ،وجوود مسوتقل قورار
می گیرد .هنگامی که سخن از وجود مسوتقل بوه میوان مویآیود ،موراد فیلسووف،
علةالعلل است؛ زیرا فقوط اوسوت کوه مسوتقل اسوت و ماسووایش عوین ربوط و
وابستگیاند و بدین ترتیب فیلسوف مویگویود :وجوود یوا مسوتقل (خودا) و یوا
عینالربط و وابسته (ماسویاهلل) است.
وجود رابطی

وجود رابطی ،وجود فینفسه لغیره است .منظور از فینفسه بودن یوک وجوود آن
است که آن شیء دارای معنای مستقل است و بهتنهایی قابل تصور است و ماننود
وجود فیغیره ،یعنی معنای حرفی نیست که بهتنهایی و مستقالً اصوالً قابول فهوم

131

تقریب نظر ابنسینا و مالصدرا درباره وجود رابط و رابطی

نباشد .منظور از لغیره بودن یک وجود آن است که وص

غیر ،واق مویشوود و

ناعت آن است و به تعبیر فیلسوفان ،وجود فی نفسه لغیره ،هم طرد عدم از ماهیت
خودش می کند و هم طرد عدم از شیء دیگری که موضو آن اسوت .البتوه طورد
عدم از شیء دیگر ،طرد عدم از ماهیت شیء دیگر نیست ،بلکه منظور این اسوت
که طرد عدم از اعدام مربو به شیء دیگر ،غیر از عدم ماهیوت آن شویء دیگور
میکند؛ منظور از وجود فینفسه لغیره همان اعراض است.
اگر وجود اعراض را وجود رابطی بدانیم ،هرچند اعوراض مسوتقل از جوواهر
نیستند ،نحوهای استقالل برای خود دارند .در خصوص وجود صورت برای مواده
نیز میتوان این سخن را گفت .معلول نیز بوه یوک لحوا وجوود رابطوی اسوت.
توضی آنکه ،در نگاه اول ،وجود معلول ،مستقل از وجود علت ،ولی منتسوب بوه
آن است؛ یعنی در عین استقالل نمیتوان انتسا

معلول را به علت نادیده گرفت.

این نگاه ،نگاه مشائیان به معلول است و معلول با چنین مالحظهای وجود رابطوی
است (حسنزاده آملی .)3 :1833
تفاوت وجود رابط در قضیه و وجود رابطی

وجود «رابط» به معنای منطقی کوه در قضوایا وجوود دارد ،وجوود تعلقوی اسوت.
همانگونهکه گفته شد ،از نظر مفهوم مستقل نیست و نمیتووان آن را بوه معنوای
اسمی تبدیل و تصور کرد؛ اموا وجوود رابطوی در تعقول مسوتقل اسوت؛ زیورا در
ماهیتش تعلق به غیر نیست ،اما به لحا وجود خارجیاش متعلق به غیور اسوت.
وجود رابطی به خالف وجود رابط مفهومی ،معنای اسمی مستقل دارد.
وجود رابط در حکمت صدرایی

مالصدرا براساس مبانی فلسفی خود ،نگاه اول به وجود معلول را از ژرفاندیشی
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کافی برخوردار نمیداند ،بلکه وجود معلول را از هموه حیوث وابسوته بوه علوت
مییابد .انسان نمیتواند برای وجود معلول حیثیتی جدا از وجوود علوت در نظور
آورد و آن را مرتبط با علت معرفی کند یا بگوید معلول ذاتی دارای ارتبا است،
بلکه معلول اضافه به علت است ،نوه مضواف بوه علوت .همچنوانکوه در قضوایا،
مفهومیتِ مفهومِ حرفی ،چیزی جز اضافه به مفهومِ اسمی نیسوت ،در خوارج نیوز
وجود معلول برخالف وجود رابطی ،جز عین ربط و اضافه به وجود علت نیست؛
لذا او نگاه دیگری به وجود معلول دارد.
در نگاه دوم نزد مالصدرا ،وجوود معلوول بورای علوت مفیضوهاش ،وجوودی
غیرمستقل ،وابسته و عوین ربوط اسوت .در ایون نگواه ،اضوافه معلوول بوه علوت
مفیضهاش ،اضافه اشراقی است که معلول قائم به علت است .به معلوولی بوا ایون
میگویند.
لحا « ،وجود رابط» یا «عینالربط» 
منشل تفاوت تلقّی حکمت متعالیه و دیگر مشار

فلسوفی دربواره معلوول ،در

قول به اصالت وجود و تعلق جعل به آن است .در حکموت متعالیوه ،اصوالت بوا
وجود است و جعل به وجود تعلق میگیرد؛ اما در سوایر مکاتوب ،جعول ،یوا بوه
ماهیت تعلق میگیرد و یا به اتصاف ماهیت به وجود .اگر جعل به ماهیوت تعلوق
بگیرد ،به چیزی تعلق گرفته است که فینفسه مسوتقل از علوت اسوت و اگور بوه
اتصاف ماهیت به وجود تعلق بگیرد ،باز پای ماهیت در میان است و اسوتقالل از
علت برای آن قابل تصور است .به عقیده صدرا ،جعل به وجود تعلوق مویگیورد؛
یعنی حقیقت وجود معلول ،مجعول است .حقیقت وجود شیء ،امر بسیطی است
که غیر از ماهیت است .بنابراین ،وجوود معلوول ،یوا وابسوته بوه علوت اسوت یوا
غیروابسته .با قول به اینکه جعل به وجوود تعلوق مویگیورد ،وابسوتگی آن ثابوت
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میشود و هیچگونه استقاللی نخواهد داشت (صدرالمتألهین 1331م ج34 :1؛ هما،

13 :1824؛ مصبدح یدد)633 :1834 ،؛ اما با مجعول دانستن ماهیت که ذاتاً مرتبط به
مبدأ نیست و یا با مجعول دانستن اتصاف وجود به ماهیت ،زمینه نظر استقاللی به
معلول نفی نمیشود (ج،اد ،آملی  1835ج.)562 :1
گرچه مالصدرا گاه از وجود رابط معلوول و گواهی از وجوود رابطوی معلوول
سخن میگوید ،باید دانست این نحوه سخن گفتن ،تناقضگویی نیسوت؛ چراکوه
روش او آن است که ابتدای هر مسئله ،به ممشای قوم در مسیر فلسفه رایج مشی
میکند و در خاتمه از آنها فاصله میگیرد (حسنزاده آملی  .)85 :1834لذا او گرچه

گاه از وجود رابطی معلول سخن میگوید ،در آن متوق

نمویشوود ،بلکوه از آن

عبور میکند و به قول به رابط بودن معلول و در نهایت ،وحدت شخصی وجوود
میرسد و میگوید« :فالحقچقة واحدة ولچس غچرها اال شئونها و فنونهوا وحچثچایهوا و
اطوارها و لیعات نورها و ظالل ضوئها و یجلچات ذایها» (صدرالمتألهین 1331م ج:1

 .)13افزون بر این ،مالصدرا وجود را نزد دیگران رابطی میداند؛ اما آنچه خود او
به آن اعتقاد دارد ،همان وجود رابط است .تفاوت وجود رابوط و رابطوی در ایون
است که در وجود رابطی ،معلول واجد وجود فینفسه است؛ امّا در وجود رابوط،
معلول فاقد جنبه فینفسه است .مالصدرا معتقد است« :ان الییکن فی مریبة ذایوه
ال یکون موجودا اصال ،الفی نفسه وال بنفسه وال لنفسه  ،بل لوه الوجوود االعتبواری
النسبی الی الیبدأ االول القچوم الواجب بالذات وهو الیوجود فی نفسه بنفسه لنفسوه»
(هم.)88-86 :1851 ،
تفاوت دو دیدگاه

در خصوص تفاوت قول به رابط بودن معلول و قول به رابطی بودن آن موی تووان
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گفت معلول در تلقی وجود رابطی ،واجد وجود فینفسه است؛ چوون بوه ذات و
ماهیت خود اسناد داده میشود و ازاینرو ،در مفهوم خود استقالل داشته ،مستقالً
تعقل میگردد .بدین سبب ،ربط از خارج ذات عارض آن می شود؛ ماننود بیواض
که اضافه به غیر در ذاتش لحا نشده است ،بلکه از ناحیه وجوود کوه خوارج از
ذات و ذاتیات آن است ،عارض آن می شود (جا،اد ،آملای  1835ج .)563 :1امّوا
معلول در تلقی وجود رابط معلول ،فاقد جنبه فینفسه است و هیچگونه استقاللی
ندارد .ازاینرو ،می توان گفت نگاه استقاللی به معلوول و بواور بوه آن ،از فطورت
توحیدی و عقل سلیم بهدور است و به همین دلیل ،نمی تووان اعتقواد بوه وجوود
رابطی را بهآسانی و بدون تحقیق به فیلسوفان مسلمانی چون ابنسینا نسبت داد.
بررسی تطبیقی دو دیدگاه و نشان دادن نقاط اشتراک و اختالف

برای یافتن نقا اشترا و اختالف ابن سینا و مالصدرا در خصوص وجود رابوط
و مستقل ،بهتر است ابتدا بوه نحووه تقسویم وجوود از سووی هریوک از ایون دو
فیلسوف توجه کنیم.
بینیاز و نیازمند از دیدگاه ابنسینا
تقسیم وجود به 

آنچه امروز میتوان در تقسیم وجود به رابط و مستقل گفت ،حاصل ژرفاندیشی
مالصدرا در متون دینی و آثار گذشتگان و فلسفهورزی و کش

و شهود اوسوت.

در حصول این توفیق ،مبانی مستحکم فلسفی مالصدرا ،از جمله اصوالت وجوود،
تشکیک وجود ،تعلق جعل به وجود و  ...نقشی مؤثر دارند .آنچه مهم است اینکه
بعضی از این مبانی در آثار ابن سینا مشوهود اسوت و حوداقل خوالف آن بوا روح
فلسفه او ناسازگار است .لذا براساس مال نیاز و عدم نیاز وجود به غیر ،که هور
دو فیلسوف به آن توجه داشتهاند ،میتوان گفت وجود ،یا بینیاز است یا نیازمند.
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وجود بینیاز ،وجود مستقلی است که خودش به هیچ چیزی نیاز ندارد ،بلکه تمام
هستیِ وجود غیرمستقل را اعطا کرده است .وجودات غیرمستقل از وجود مستقل
میگیرند و در نهایت بوه وجوود مسوتقل منتهوی مویشووند؛ نیواز وجوود
هستی 
غیرمستقل یا رابط به وجود مستقل دائمی است .مویتووان گفوت ایون تقسویم در
معارف اسالمی و قرآن کریم ریشه دارد .خداوند متعال در قرآن کریم میفرمایود:
«يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَميدُ؛ اى موردم! شوما بوه خودا
نیازمندید و خداست که بىنیازِ ستوده است» (فدطر.)15 :
یکی از دستاوردهای مهم و اساسی فلسفه اسالمی ،توجه به فقر وجودی است
که در پرتو آیه یادشده جلوه کرده ،بوه رشود ،بالنودگی و غنوای فلسوفه اسوالمی
افزوده است .برایناساس ،میتوان گفت قبل از مالصدرا ،ابن سینا در پرتوو آیوات
الهی به فقر و غنای وجود توجه و با الهام از آن ،وجود را براسواس نیواز و عودم
نیاز به غیر ،به وجود فقیر و غنی تقسیم کرده بود .او مینویسد:
الوجود إما أن یکون محتاجا إلى الغچر ،فتکون حاجته إلى الغچور مقوموة لوه ،و
إما أن یکون مستغنچا عنه ،فچکون ذلك مقوموا لوه .و ال یصو أن یوجود الوجوود
الیحتاج غچر محتاج ،کیا أنه ال یص أن یوجد الوجود الیستغنى محتاجا ،و إال قود

یغچر و یبدل حقچقتهیا (ابنسینا4141 ،ق471 :؛ نیز نک :همو.)22 :4131 ،

همانطورکه از این عبارت استفاده میشود ،او فقر را عوین ذات وجوود فقیور
بیان می کند و معتقد است عدم استغنای وجود فقیر تبدیلپذیر نیست؛ همچنانکه
غنا تمام واقعیت و عین ذات غنی است که هرگز به فقر تبدیل نمیشود .اگر ایون
دگرگونی ایجاد شود ،ذات وجود غنی مطلق تغییر کرده و از سوی دیگر ،وجوود
فقیر غنی شده است .او در عبارتی دیگر ،وجود مستفاد از غیر را ،وجودی میداند
که تعلق به غیر در ذات او نهفته و عین آن است ،نه الزم آن ،و استغنای از غیر را
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نیز عین ذات واجب می داند .شیخالرئیس در عبارت قبل از تبودلناپوذیری مقووم
ذات سخن گفت ،ولی در این عبارت به زوالناپذیری آن تصری می کند (ابن سیند

1141ق.)133 :
پس قوام وجود فقیر ،تعلق به غیر اسوت کوه مطوابق بوا اصوطالحات فلسوفی
حکمت متعالیه ،همان امکان وجودی یا امکان فقری است و هرگز تبودل و زوال
نمی پذیرد .ابن سینا از واقعیّت وجودی و درون خود سخن می گویود .او در پرتوو
آیات نورانی قرآن کریم به این نتیجه رسیده است که انسوان ،فقیور و عوینالوربط
محض است ،نه آنکه ذاتی دارای فقر و ربط است .او دریافته اسوت همچنوان کوه
خدای متعال غنی محض است و غنا وص
نه وص

زاد او نیست ،فقر ذاتی انسان اسوت،

او .به بیان ابن سینا ،غنا حقیقت خدای متعوال و فقور حقیقوت انسوان و

ماسویاهلل است که تبدیلپذیر و زوالپذیر نیست؛ زیرا اگر فقر در حقیقت و ذات
چیزی راه نداشته باشد ،آن حقیقت و ذات ،غنوی و مسوتقل اسوت (هماد )133 :؛
درحالیکه انسان عدم استقالل و دگرگونی جبری خود و ماسویاهلل را میبیند.
ابن سینا واقعیّت غنی تام و تموام را غیرمتعلوق بوه غیور معرفوی مویکنود و از
استقالل ذاتی او سخن می گوید و وجودی را که در ذات ،صفات ذات و صوفات
کمالی به غیر متعلق نباشد ،وجودی تام میداند .غیر از او هر وجودی عین ربوط،
عین تعلق و عین فقر و محتاج کسب است( 1هم.)114 :1835 ،
تقسیم وجود از دیدگاه مالصدرا

مالصدرا نیز در تقسیمبندی وجود همین راه را پیموده و همین کلمات کلیودی را
به کار برده است .او برای اثبات واجب الوجود برهوانی ارائوه موی دهود کوه آن را
شایسته نام «برهان صدیقین» می داند .این برهان مبتنی بر تقسیم وجود به غنوی و
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فقیر است« :الوجود امّا مستغن عن غيره و امّا مفتقرر لذاتره الري غيرره و االول هرو
واجب الوجود الذی ال اتمّ منه و ال يشوبه عدم و ال نقص و الثاني هو ما سرواه مرن
افعاله و آثاره و ال قوام لما سواه الّا به» (صدرالمتألهین 1331م ج.)11 :2
تطبیق دو دیدگاه

کالم و عبارات شیخالرئیس از نظر تقدم لفظ فقر بر غنی به آیه مذکور نزدیوکتور
است؛ امّا مالصدرا فقر وجودی غیر واجبالوجود را گویواتر بیوان کورده اسوت؛
چون مالصدرا موی خواهود از ذات خودا بوه ذات او برسود و برهوان خوودش را
شایسته نام صدیقین بداند .عبارت «الوجود اما مستغن عن غيره» را که همان وجود
مستقل است ،در اول بیان کرده است؛ و الّا تفواوت چنودانی در عبوارات ایون دو
فیلسوف بزرگ دیده نمیشود .برهان صدیقین ابنسینا ،هم در رسیدن مالصدرا به
وجود مستقل و رابط مؤثر واق شده است و هم به او کمک کرده است تا برهوان
صدیقین مورد قبول خودش را که بر مبانی فلسفی وی بنا شده است ،ارائوه کنود.
برهان صدیقین ابن سینا چنین است :وجود ،یا واجب است یا ممکن .اگر واجوب
باشد ،مطلو

ما ثابت است و اگر ممکن باشد ،نیازمند غیر اسوت و آن غیور نیوز

باید به واجب منتهی شود؛ درغیراینصورت ،سلسلهای تحقق مییابد که یوا هموه
معلول و نیازمندند یا در سلسله یک علت غیرمعلول هست؛ پوس مطلوو

ثابوت

است (همد .)62-13 :
مالصدرا گویی در توضیح تکمیلی ،درباره ممکنی که ابن سینا در برهان خوود
از آن سخن میگوید ،آورده است« :واالصل مما ذکرنا ان الممکن في مرتبه ذاتره ال
يکون موجودا اصال ،الفي نفسه وال بنفسه وال لنفسه ،بل له الوجود االعتباری النسبي
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الي المبداء االول القيوم الواجب بالذات و هو الموجود في نفسه بنفسه لنفسه» (هما،

.)86: 1851

بنیانگذار برهان صدیقین ،ابنسیناست .او بعد از اثبات وجود خدا و بعضوی از
صفات او ،یادآور شد که از آثار و افعال خدا در اثبات خدا کمک نگرفتوه اسوت،
بلکه از طریق وجود به مشاهده وجود نایل شده است:
یأمّل کچف لم یحتج بچاننا لثبوت األول و وحدانچته و براءیه عن الصیات إلوى
یأمّل لغچر نفس الوجود -و لم یحتج إلى اعتبار من خلقه و فعله -و إن کان ذلوك
دلچال علچه -لکن هذا الباب أوثق و أشرف أی إذا اعتبرنا حال الوجود -فشوهد بوه
الوجود من حچث هو وجود  ...ثم یقول أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّوكَ أَنَّوه عَلوى کُول شَویْءٍ
شَهِچدٌ -أقول إن هذا حکم للصدیقچن -الذین یستشهدون بوه ال علچوه (ابنن سنینا،

 ،4171ج.)33 :1

عبارت مالصدرا در تفسیر قرآن کریم ،بیانگر مدعای ابن سیناست و گویا آنچه
را ابن سینا با تمسک به قرآن کریم میگوید ،مالصدرا به وسیله اذکار وارده تلییود
میکند :او همانگونهکه وجود مستفاد از غیر را ،غیرمسوتقل در وجوود مویدانود،
1

شناخت آن را نیز تنها با مالحظه ناممکن برمیشمارد (صدرالمتألهین 1113ق ج:1

 .)21صرفنظر از مبانی فلسفی مالصدرا در برهان صدیقین ،این وجود است کوه
در آثار ابن سینا به واجب و ممکن ،و به غنی و حاجتمند (إمرا أن يکرون محتاجرا
إلى الغير ،فتکون حاجته إلى الغير مقومة له ،و إما أن يکون مستغنيا عنه) تقسیم شده
است و نیز در آثار مالصدرا ،همین وجود به «امّا مستغن عن غيره و امّا مفتقر لذاته
الي غيره» تقسیم گردیده است .قسم اول تقسیم وجود در برهان صدیقین ابن سینا،
همان قسم دوم در تقسیم دوم است که بر استغنای وجود از غیر تلکیود موی کنود؛
پس همان وجود مستقل است .همچنین قسم دوم وجود ،یعنی وجوود ممکون در
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برهان صدیقین ،همان قسم اول تقسیم دوم ابن سیناسوت کوه عوین نیواز ،ربوط و
وابستگی به غیر است.
واقعیت و مصداق قسم اول تقسویم مالصودرا ،عوین وجوود واجوب ،غنوی و
مستقل است و قسم دوم آن نیز عین ربط بوه قسوم اول اسوت .مالصودرا برهوان
صدیقین ابنسینا را به دلیل تمسک به مفهوم وجود ،درخور نام صدیقین نمیداند،
ولی باور دارد که برهان او ،نزدیکترین برهان به برهوان صودیقین اسوت (هما،

1331م ج.)63 :2
گویی گذر از مفهوم وجود و رسیدن به مصوداق آن ،هنور مالصدراسوت .اموا
شایسته است توجه شود که ابن سینا به مفهوم وجود از آن حیث که مفهوم است،
تمسک نجسته است ،بلکه مانند مالصدرا به حقیقت خارجی وجوود نظور داشوته
است و بر فرض که به مفهوم وجود تمسک یافته باشد ،از آن به لحوا حکایوت
کردنش از حقیقت عینی وجود استفاده کرده است (ناک :رارد فیروزجادیی :1838

 .)638لذا برهان صدیقین مالصدرا که بر اساس اصالت وجود ،تشکیک وجود و
تقسیم وجود به وجود رابط و مستقل اقامه شده است ،از سویی در تلقی ابن سوینا
از وابستگی و فقر معلول و از سوی دیگر ،در برهان صدیقین ابن سینا ریشه دارد.
فلسفه ابن سینا را نمیتوان جدا از اصالت وجود و تشوکیک وجوود تفسویر کورد؛
زیرا وقتی او از استکمال نفس سخن می گوید و نیز هنگامی که کاملترین وجوود
را از یکسو ،و هیولی را از سوی دیگر به تصویر می کشود و از قووس صوعود و
نزول سخن می گوید ،نمی توان پذیرفت که او به تشکیک در وجود معتقد نیسوت
(همد .)38 :
یکی از اندیشمندان مسلمان که معتقد است ابن سینا بوه تشوکیک در وجوود و
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اصالت وجود قائل است ،پس از اثبات ایون مطلوب کوه ابون سوینا و بهمنیوار بوه
تشکیک در وجود باور دارند ،با طرح پرسشی ،ذهن را متوجه اعتقاد ابون سوینا و
شاگرد او بهمنیار به اصالت وجود می کند .او می پرسد :چگونه می تووان پوذیرفت
که شخصی به تشکیک در وجود و ذومراتب بودن هستی باور داشوته باشود و بوا
قول به اصالت وجود خصومت ورزد؟ (ابراهیمی دیندنی .)886 :1831
اثبات ربط ماسویاهلل

هنگامی که معلول از هرگونه استقاللی بیبهره باشد ،برای علت مفیضه اش ،ربوط
محض است .در حکمت متعالیه به این ربط محض« ،وجود رابط» مویگوینود .در
اندیشه صدرایی تمام ماسوای حق معلوول و از شوئون آن ذات یگانوه بوه شومار
میروند .وجود معلول از حیث خودش ،وجود بعینه برای علت فاعلیه تامه اسوت
و ازاینرو ،برای وجودات معلول ،عنوان روابط محض که هیچ استقاللی ندارنود،
به کار میرود «و اضافه آنها به علت مفیضه شان ،به نحو اضافه اشراقیه اسوت کوه
قائم به یک طرف عینی میباشد کوه آن یوک طورف عینوی ،هموان وجوود علوت
وجودات معلول و جلّ شلنها و میباشد» (حسنزاده آملی .)3 :1833
از آنجا که ماهیت اعتباری و وجود اصیل است ،علیّوت و معلولیوت در نفوس
وجود ند ،نه در نفس ماهیت ،و از آنجا که علت ،معلول را افاضه کرده اسوت ،نوه
صفتی از صفات آن را ،معلولیت معلول عین ذات معلول است ،نه امری زایود بور
ذات معلول؛ وگرنه ،معلول در ذات خود بینیاز از علت باشود؛ بنوابراین ،معلوول
ذاتاً عین فقر و عین ربط به علت است ،نه مرتبط و منتسب به علت.
مالصدرا برای رسیدن به اصل واحد از ابطال تسلسل که در بیانات ابنسینا نیز
آمده است ،سخن گفته است( 3صدرالمتألهین  )13 :1824و همانگونهکه اشاره شد،
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از مطالب و کلمات کلیدی او نهایت بهره را برده است .مسئلهای که همچنان باید
به آن اندیشید این است که :آیا ابن سینا نیز ماننود مالصودرا مویتوانود از وجوود
رابطی معلول گذر کند و به وجود رابط برسد یا مانند سوایر مشوائیان بوه وجوود
رابطی میاندیشد؟
تعلق جعل به وجود

عالمه حسن زاده آملی وجود رابطی مدنظر مشوائیان را خوالف فطورت توحیودی
می داند و می فرماید« :جز اینکه مراد قوم مشاء در فلسفه رایج از انتسوا

معلوول

به علت ،همان اضافیه اشراقی باشد» (حسن زاده آملی  .)3 :1833همانگونهکه گفته
شد ،تفاوت رابط بودن معلول و رابطی بودن آن در این است که در وجود رابطی،
معلول واجد وجود فینفسه است؛ زیرا در این تفکر جعل به ماهیوت یوا اتصواف
وجود به ماهیت تعلق میگیرد و ماهیت از استقالل برخوردار است؛ امّا در وجود
رابط ،معلول فاقد جنبه فینفسه است؛ زیورا جعول بوه وجوود تعلوق مویگیورد و
مجعول که حقیقت بسیط است ،فاقد استقالل است و عین ربط میشود .مالصدرا
معتقد است« :ان الممکن في مرتبه ذاته ال يکون موجودا اصال ،ال في نفسه وال بنفسه
وال لنفسه  ،بل له الوجود االعتباری النسبي الي المبدأ االول القيوم الواجب بالرذات و
هو الموجود في نفسه بنفسه لنفسه»( .صدرالمتألهین .)86-88 :1851
با مراجعه به آثار مالصدرا ،موی بینویم او گواه از وجوود رابوط معلوول سوخن

می گوید و گاهی از وجود رابطی آن؛ اما سخن گفتن از وجوود رابطوی در اسوفار
مقدمه رسیدن به وجود رابط اسوت و از آن عبوور مویکنود و بوه دیودگاه نهوایی
می رسد و می گوید« :فالحقيقة واحدة وليس غيرها اال شئونها وفنونهرا وحيثياتهرا و
اطوارها و لمعات نورها و ظالل ضوئها و تجليرات ذاتهرا» (هما1331 ،م ج.)13 :1
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افزون بر این ،مالصدرا وجود را در نزد دیگران رابطی می داند ،اما آنچوه خوود او
به آن اعتقاد دارد ،همان وجود رابط است .مالصدرا ،ابن سینا را نیز در این اعتقواد
متمایز از دیگران می داند و می گوید« :هر عاقل لبیبی که دارای قوه حدس باشود،
حقایقی که ما پس از این درصدد اقامه برهان بر آنیم ،از سخن شیخالورئیس در
میکند و می فهمد که تمام وجودهای امکانی به جهت نیاز ذاتی هویچ اسوتقاللی
ندارند ،بلکه آنها تاب حقیقت واحد هستند و غیر او ،هموه شوئون او و پرتوهوای
نور و تجلیات ذات او به شمار میآیند»( 1همد ).
آنچه پشتوانه سخن مالصدرا در خصوص وجود رابط و اسناد آن به ابن سوینا
قرار گرفته ،استداللی است که ابن سینا در تعلیقات آورده است« :الوجود المسرتفاد
من الغير :کونه متعلقا بالغير ،هو مقوم له ،کما أن االستغناء عرن الغيرر مقروم لواجرب
الوجود بذاته .و المقوم للشىء ال يجوز أن يفارقه ،إذ هو ذاتى له» (ابن سایند 1141ق:

.)133
گرچه گفتهاند« :این سخن جز معنای وجود رابطی معلول نیسوت» (عب،دیا،

 1834ج ،)616 :1اما تشکیک در وجود ،اصالت وجوود و تقسویم طوولی وجوود،
روح فلسفه ابن سینا را آماده تعالی و پیوند به حکمت متعالیه صدرایی کرده است.
او معتقد است احتیاج و تعلق معلول به علت ،دائمی است و وابستگی بوه علوت،
مقوم معلول است .سخن ابنسینا در تعلیقات چنین است:
لیا کان معلول محتاجا الی العله و متعلقا بها من هذ الجهة ،وجوب ان یکوون
مثل هذا الوجود دائیا محتاجا الی العلة و هذ الصفة مقومة لیثل هذا الوجود ،اعنی
الحاجة الی العلة ،فاذن الیعلول فی انه یحتاج فی وجود الی العلة مقووم ذلوك و
الّا کان واجباً بذایه و لم یکن واجباً بغچر  ،فواذن العلوة علوة الوجوود (ابنن سنینا،

4141ق.)241 :
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هنگامی که فیلسوفی معتقد باشد :علت ،مفید وجود معلول است و معلول در
هستی خود نیاز دائمی به علت دارد ،راه برای عبور از وجود رابطی به سوی
وجود رابط بازمیشود.
بهطورکلی در نظر ابن سینا جعل به وجود تعلوق مویگیورد؛ زیورا او در مووارد
گوناگونی تصری کرده است که علت یک شیء ،علت وجود آن است و معلوول
در وجود خود به علت وابسته است (هم1113 ،ق .)621-624 :نیز تصوری کورده
است که علت وجود یک شیء ،خود باید موجود باشد و ماهیت معدوم نمیتواند
علت وجود چیزی باشود (هم 336-331 :1163 ،و  .)635-631بنوابراین ،مویبینویم
ابن سینا بر آن است که آنچه از سوی علت افاده می شود ،وجود است (ناک :رارد

فیروزجدیی .)146 :1838
نظر به اینکه در نظر ابن سینا ،حقیقتِ وجودِ معلول و قائم به غیور را قیوام بوه
غیر و وابستگی تشکیل میدهد ،میتوان گفت در نظر ابن سینا ،وجود معلول عین
وابستگی و ربط به علت است ،و این همان نظریه وجود معلول مالصدراست.
هنگامی که علت ،وجود معلول را افاده میکند ،چنانکه ابن سینا معتقود اسوت
(ابن سیند  )66 :1828چیزی غیر از وجود افاده نشده اسوت کوه ثوانی باشود .پوس
معلول شلنی از شئون علت و عین ربط است ،نه ثانی علت؛ به عالوه ،ابن سینا که
وجود را به غنی بالذات و فقیر بالذات تقسیم کرده است ،در تعلیقات به تشکیک
در وجود و وحدت وجود تصری میکند و میگوید« :الوحدة من االسماء مشککة
کالوجود و هي من اللوازم» (هم1141 ،ق .)21 :پوس نوه تقسویم وجوود در فلسوفه
ابنسینا تقسیم ثنایی واقعی میتواند باشد ،نه معلول ،رابطی است.
ابنسینا در خصوص فاعل الهی معتقد است چون معلول عین نیاز اسوت ،هوم
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در حدوث و هم در بقا نیازمند علت فاعلی خویش است؛ لوذا روح بلنود فلسوفه
ابنسینا در کالبد وجود رابطی نمیگنجد.
نتیجهگیری

ابن سینا به تشکیک و اصالت وجود قائل است و در برهان صدیقین نیز به مفهووم
وجود بما هو مفهوم نظر ندارد .او استغنا از غیر را مقوم وجود واجوب و نیواز را
مقوم وجود معلول میداند که به سبب ذاتی بودن ،هرگز تبدل و زوال نمیپذیرند.
لذا غالباً روح بیانات ابن سینا دربواره وجوود معلوول ،هموان عوین الوربط بوودن و
وابستگی دائمی معلول ،هم در حدوث و هم در بقا به علت است .اموا چوون بوه
ربط و همسویی مطالب برهانی و عرفانی ابن سینا کمتر توجه شده است ،بعضوی،
از اعتقاد او به عین الربط بودن معلول غفلت کرده اند .این نتیجوه ،هوم بوا فطورت
توحیدی ژرفاندیشی مانند ابن سینا سازگار است؛ چراکه او نیز مانند مالصودرا از
توجه استقاللی به ثانی برائت میجوید ،و هم نشان میدهد که شیخالرئیس به تعوالی
بهویژه در رسیدن به عین الربط بودن معلوول کموک کورده اسوت و
فلسفه مالصدرا ،
شاید بتوان ادعا کرد که او ،راه رسیدن به وحدت وجود را هموار ساخته است.
پینوشتها:

« .2أ تعرف ما الغني -الغني التام هو الذی يکون غير متعلق بشيء -خارج عنه في أمور ثالثرة
في ذاته -و في هيئات متمکنة من ذاته -و في هيئة کمالية إضافية لذاته -فمن احتراج إلرى شريء
آخر خارج عنه -حتى يتم له ذاته أو حال متمکنة من ذاته -مثل شکل أو حسن أو غيرر ذلر

أو

حال لها إضافة ما -کعلم أو عالمية أو قدرة أو قادرية -فهو فقير محتاج إلى کسرب» (ابان سایند
.)114 :1835
« .2فعلي هذا يتبين وينکشف معني ما ورد في االذکار الشريفه االلهيه"يا هو ،يا من هو  ،يرامن
ال هو الّا هو" اذ قد ثبت انّ الهويات الوجودية التي بعد الهويه االهية  ،کما ال يمکرن حصرولها فري
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الخارج منحازه عن الذات االحدية بل هي مقومة قوامها و مقررة حقائقها ،کذال

ال يمکن للعقل ان

يشير اليها اشارة عقليّه او حسّيه بحيث ينالها االشارة منحازة عن االشارة الي قيومها االحردی ،برل
هو مشار اليه في کل اشارة( »...صدرالمتألهین 1113ق ج.)21 :1
« .3فإذن المعلول بالجعل البسيط الوجودی ال حقيقة له متأصلة سوى کونه مضرافا إلرى علتره
بنفسه و ال معنى له منفردا عن العلة غير کونه متعلقا بها أو الحقا و تابعا لها و ما يجری مجراها کما
أن العلة کونها متبوعة و مفيضة هو عين ذاتها.فرإذا ثبرت تنراهي سلسرلة الوجرودات مرن العلرل و
المعلوالت إلى حقيقة واحدة ظهر أن لجميع الموجودات [أصل واحد] أصال واحدا ذاته بذاته فيرا
للموجودات و بحقيقته محقق للحقائق فهو الحقيقة و الباقي شئونه» (هم.)13 :1824 ،
« .4إن العاقل اللبيب بقوة الحدس يفهم من کالمه ما نحن بصدد إقامة البرهان عليه حيث يحين
حينه من أن جميع الوجودات اإلمکانية و اإلنيات االرتباطية التعلقيرة اعتبرارات و شرئون للوجرود
الواجبي و أشعة و ظالل للنور القيومي -ال استقالل لها بحسب الهوية و ال يمکرن مالحظتهرا ذواترا
منفصلة و إنيات مستقلة ألن التابعية و التعلق بالغير و الفقر و الحاجة عين حقائقها ال أن لها حقرائق
على حيالها -عر

لها التعلق بالغير و الفقر و الحاجة إليه بل هي في ذواتها محض الفاقة و التعلق-

فال حقائق لها إال کونها توابع لحقيقة واحدة فالحقيقة واحدة و ليس غيرهرا إال شرئونها و فنونهرا و
حيثياتها و أطوارها و لمعات نورها و ضالل ضوئها و تجليات ذاتها» (هم1331 ،م ج.)13 :1
« .5أن وجودات جميع الممکنات في فلسفتنا من قبيل الروابط لوجود الحق تعالى فوق ما وقرع
في کالم بعض أئمة الحکمة الدينية و أکابر الفلسفة اإللهية أن وجود الطبائع المادية فري نفسرها هرو
بعينه وجودها لموادها و أن الوجود المعلول بما هو معلول مطلقا هو وجوده لعلته و أن وجود السافل
مطلقا هو وجوده لدى العالي المحيط بجملة السافالت فقالوا إن الممکنات طرأ مادياتها و مفارقاتهرا
موجودات ال لذواتها بل لغيرها الذی هو فوق الجميع و وراء الجملة و هو الواجب تعرالى.و ال يسرع
ألولئ

األکابر و لم يتيسر لهم إال هذا القدر من التوحيد و هو کون وجود الممکن رابطيرا ال رابطرا

ألنهم لما قالوا بالثاني في الوجود أثبتوا للممکن وجودا مغايرا للوجود الحق لکن على وجه يکرون
مرتبطا إلى الحق و منسوبا إليه بحيث ال يمکن أن ينسلخ منه االنتساب إلى المعبود الحرق تعرالى»
(همد .)863 :
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