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 تقدیر
 

َذی  َ اله ْمُد ّلَِله حَ َب َإلَیه َو ُهَو َغَنیٌّ َعنِّیالْ َذی َأْغَنْیَتهُ )بخشید هب استقالل وجودی خویش غنارا  ممکنات راقت ف ا، خداوندی هک َتَحبه  (اْلَفقَیُر اله
  شعله اه را با وجودش راـبطه ستـ   فقیر آنست کو بی واسطه ستپس 

دانم هک رد این رساهل رماتب تقدری خود را تقدیم اساتید رگانقدر ربخود رفض می، و هب روال مقبوَل معمول و اّما هب رسم ادب
 اهی ارزشمندشان نمایم.جناب آاقی دکتر غالرمضا ذکیانی و همچنین خانم دکتر اقسمی بواسطه راهنمایی

گارش این رساهل یاری رساندند، سپاسگزردیغ همچنین از زخمات بی  ارم.همسر و دختر زعزیم هک با صبوری تمام رما رد ن
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 چکیده

یکی از دقایق عمیق نظری در منظومه فکری صدرالمتالهین بحث از وجود رابط است که در دو حوزه 

« غیرهوجود فی»حوزه به معنایی واحد یعنی  یابد و البته در هر دومباحث منطقی و مباحث فلسفی ظهور می

 شود.رود، لیکن فراخور کارکردش در هر حوزه احکام مختلفی بر آن بار میبکار می

ایا برخی قض وجود رابط در ظرف مطابَقتوان گفت، باالجمال می در مباحث منطقی و در مقام تحلیل قضایا

 موضوع و میان سبب اتحاد و ارتباط وجودی -لشیء استء مفاد آنها ثبوت شیکه  است قضایایی مقصود -

قابلیت محمول واقع شدن را  وجود رابط در این کارکرد در قبال وجود محمولی است که شود.می محمول

  است. ثبوت الشیء هاآنقضایای حاوی داراست و مفاد 

رای معالیل و ممکنات به شود که بقائل میصدرا اما در مباحث فلسفی و در تحلیل رابطه علت و معلول، 

امکان فقری هیچ جهت دیگری غیر از ربط محض به جاعل تام خود متصور نیست، فلذا وجود ایشان عین 

الربط به وجود حق تعالی است. باید گفت وجود رابط در این کارکرد در قبال وجود مستقل حقیقی واجب 

 .تعالی است

که عین فقر، احتیاج و ربط محض به  دهدتحلیلی که صدرا از وجود ممکنات بدست می با توجه به ،حال

اعل از ف یابد، چراکه صدور فعل اختیاری، اختیار رابطات توجیه سرراستی نمیوجود واجب تعالی است

ئون دانیم که تأثیر نیز از شبخشی و تأثیر فاعل در دیگر اشیاء است و میمختار از یک سو منوط به وجود

وقوع فعل اختیاری مستلزم مبادی و مقدماتی از قبیل علم و اراده و قدرت است  ،وجود است و از سوی دیگر

لذا، پیمودن هر مسیری در تحقق اختیار ما  یابند.در نزد صدرا تفسیری وجودی می نیز که جملگی این مبادی

لغیره و بغیره و تماماً منسوب به غیر غیره، وجودی فی ،رابطات ، در صورتیکه وجودرساندرا به وجود می

پس اختیار رابطات نیز با  ؛گونه استقاللی که مالک علیت و ایجاد است برای ایشان متصور نیستاست و هیچ

 بود.منسوب به غیر خواهد این فرض، تماماً

و اختیار به ممکنات دست  حقیقی وجود و فعل اد به انتسابِهمچنان از اعتق با همه این اوصاف، صدرا

، قهراً کشد، و با توجه به عدم توفیق دیدگاه مجازی یا منظری در انتساب حقیقی فعل اختیاری به ممکناتنمی

بنابراین، جهت تالش ما در پژوهش حاضر به این  یابیم.به سوی فرض حیث استقاللی برای رابطات سوق می

مضمون که ما به االرتباط رابط و مستقل عین ما به االستقالل ای با این سمت است که نشان دهیم که فرضیه

-امکان طرح دارد. فلذا آنچه وجودات بدان استقالل می ،آنهاست، مبتنی بر اصول فلسفه اصالت الوجود صدرا

 وجود است. مشککِ حقیقتِ ،واحد با آنچه ضامن ارتباطشان است یکسان است و آن امرِیابند 

 ها:کلید واژه

 بط، وجود مستقل، عین الربط، اختیار، امکان فقری، مالصدراوجود را
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 پیشگفتار

 طرح مسئله .1

ترین مباحث فلسفه اسالمی است که علیرغم طرح ترین و پردامنهیکی از دقیق« وجود رابط»بحث 

جه نصیر، سهروردی و آن توسط دیگر حکمای مسلمان پیشاصدرایی از جمله فارابی، ابن سینا، خوا

یابد.این کارکرد در مالصدرا میترین تحلیل و بهترین کارکرد خود را در نزد شک شایستهمیرداماد، بی

فلسفه: در نوع  -2منطق: در نقش رابط میان موضوع و محمول  -1دو حوزه قابل ردیابی است: 

 ارتباط عالم خلق با خالق

د، چه ای داربدیهی است که هریک از این کارکردها در قاموس فکری صدرالمتالهین جایگاه ویژه

در تحلیل قضایا به موضوع، محمول و رابط و چه در تقسیم وجود به وجود رابط و وجود مستقل)از 

اند که به حسب هویت هیچ استقاللی این حیث که وجودات امکانی اعتبارات و شئون وجود واجبی

روی فلسفه اند( و فراخور هریک از این تحلیلها مسائلی پیش رند و در ذات خود عین فقر و تعلقندا

 گیرد.صدرا قرار می

مترین مباحثی است که در از جمله این مسائل، مسئله اختیار است که به خودی خود در زمره مه

ترین مسائل اعتقادی از ای که از سویی آبشخور کالنآموزهشود؛ شناسی به آن پرداخته میحوزه دین

ینی، ثواب و عقاب و ... و از دیگر سو از قبیل لزوم دین و ضرورت بعثت انبیاء، تکلیف و مسئولیت د

 -هایی چون ایمان و باور دینی، اعمال و آداب دینی، معاد و ...)در تفکراسالمیترین لوازم آموزهدهعم

 باشد.شیعی( می

استقالل وجودی که مالک علیّت و »سو کند که از یک حال مسئله اساسی در این نقطه ظهور می

و او تنها موثر حقیقی است و از  (198صش،1831)طباطبائی،1«ند استایجاد است تنها مختص خداو

و  و نفسیتی برخوردار نبوده دیگر سو وجود انسانی از نوع وجود رابط است که از هیچ گونه استقالل

و ربط محض به واجب تعالی ( نیاز صرف  غیرهوجود فیپذیرد ) در غیر تحقق می از آنجا که پیوسته

مجالی برای طرح نظریه تفویض و اسناد استقالل به انسان و دیگر این دو فرض باشد؛ پذیرش می

 ، چراکهاستاختیار ممکنات آن، تحت الشعاع قرار گرفتن دیگر  نتیجه اماگذارد، ممکنات باقی نمی

انسان که به تعبیر صدرالمتالهین فعل او به  ی چوناعل ممکن الوجودوفعل و اثر فبه این ترتیب، 

 ،از حیز انتفاع ساقط خواهد شد و فی الواقعنیز ، منسوب استوند ابه انسان و خد -مجاز نه -حقیقت

                                                           

 (198،ص1831طباطبائی،« )مالك العلية و اإليجاد الذي هوليس لغيره من االستقالل، » 1
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در و بالمآل اختیار او  لافعانقش انسان در صدور حقیقی و  این انتسابِ چگونگیتبیین منسجمی از 

 .استارائه نشده  فلسفه صدرا

انسان را در همه سطوح انکار در توضیح این مدعا باید گفت که اگر مطابق حکمت صدرا، استقالل 

مبادی و مقدمات فعل اختیاری نیز  حتی در و قائل نباشیمای از نفسیّت را برای آن هیچ مرتبه کنیم و

؛ او بدانیم ی منسوب بهفعل حقیقتاًتوانیم فعل انسان را چگونه میرا لحاظ نکنیم، علت موجده نفس 

از مراحل  یحداقل در یک ،انسان و تأثیر حقیقی اورسد که به رسمیت شناختن استقالل به نظر می پس

حقق فعل الهی خواهد بود و عمالً وگرنه انسان تنها مجرای ت ؛الزامی است ،فعل اختیاریمقدمات  و

و فعل حقیقی از آن خداوند خواهد  نخواهد داشت در تحقق افعال ایجابی یا سلبی تاثیر هیچ گونه

بلکه با  ،بدیهی است که این عقیده به جبرگرایی خواهد انجامید که نه تنها با صریح اظهارات او .بود

مبانی صدرا نیز ناسازگار است. چرا که با این تفسیر انسان تنها محل و موضوعی برای افعال خداوند 

اعلیتی نداشته . به دیگر معنا اگر انسان هیچ نوع فخواهد بود و تاثیری در وقوع فعل نخواهد داشت

 توان آن رااست که می فاعل حقیقیاین ، زیرا را مختار و یا حتی مجبور خواند اوتوان باشد، نمی

 .جز او حقیقتاً فاعلی وجود ندارد که بخواهد مختار و یا مجبور باشدست و نادمختار 

ه مسئله اختیار ما در این پژوهش برآنیم که با توجه به رویکرد مالصدرا نسبت ببا این توضیحات، 

و بحث وجود رابط و تبیین آراء او در این باب، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا حقیقتا انتساب فعل 

 اختیاری به فاعلی که از هرحیث غیر مستقل و وابسته است)وجود رابط( مجاز است؟

 شاید نمودار زیر بتواند مسائل مطروحه را به نحو بهتری دسته بندی نماید: 
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 اهمیت و ضرورت پژوهش .2

اهمیت و ضرورت این پژوهش در اهمیت و ضرورت بحث اختیار و مسئله وجود رابط نهفته 

است. مبحث اختیار و مسائل پیش روی آن شاید قدمتی به طول تاریخ تفکر مکتوب بشر دارد به 

های بیشتر ادیان و نیز مکاتب فلسفی یافت. چالشهایی که از آموزهتوان در طوری که رد پای آن را می

شوند نشان تضارب اختیار با توحید افعالی، علم پیشین الهی، قضا و قدر، علیت و موجبیت طرح می

باشند. از سویی دیگر مسئله وجود رابط که گرچه موضوعیت آن دهنده ابعاد پر دامنه این بحث می

-ترین نقش خود را در وجود شناسی صدرایی ایفا مینوردد، اما حیاتیا در میتاریخ فلسفه اسالمی ر

-پا نگه داشته است. تالقی این دو شاهراه میی که تا کنون حکمت متعالیه را سراشناسیکند، وجود 

تواند موجب تالشی یکی از آن دو شود چرا که اگر انسان موجودی باشد که جز تعلق و ربط محض 

بهره خواهد ونه استقالل، نفسیت و حقیقتی نداشته باشد، فعل او نیز از این جهات بیبه واجب هیچ گ

 بود.

 اهداف پژوهش  .3
 اهداف پژوهش حاضر از این قرارند:

 بررسی سازگاری یا عدم سازگاری اختیار انسان با عین الربط بودن ممکنات -الف

 جهت انتساب فعل اختیاری به او ،ضرورت لحاظ حیث استقاللی برای فاعل -ب

تقریر مواضع مالصدرا در بحث اختیار و تبیین جایگاه تقسیم وجود به رابط و مستقل در  -ج 

 حکمت متعالیه

 پژوهش الهایسؤ .4

 سؤاالت پژوهش در دو بخش سؤال اصلی و سؤاالت فرعی از این قبیلند:

 سؤال اصلی .4-1
 رابط در انتساب فعل اختیاری به آنها چیست؟ وجوداتِبر طبق مبانی فلسفه صدرا، حیث استقاللی 

 . سؤاالت فرعی4-2

 لوازم و عناصر اختیار و فعل اختیاری در فلسفه صدرا چیست؟ .1

 وجود رابط به چه معناست و چرا وجود ممکنات از قبیل روابط است؟ .2

ط( مُجاز آیا انتساب فعل اختیاری به فاعلی که از هرحیث غیر مستقل و وابسته است)وجود راب .8

 است؟ 

 پژوهشهای فرضیه   .5
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فرعی  هایفرضیهاصلی و  فرضیهدر دو بخش  های پژوهش نیز، فرضیهسؤاالت پژوهشناظر به 

 بدین شرحند:

 اصلی فرضیه. 1-1
 به محض آنها ربط به معنای موجودات همۀ خاصۀ وجوداتِ فقری امکان گرچه متعالیه حکمت در

وحدت تشکیکی وجود، تقابل فقر ممکنات و غنای واجب تقابل باشد، اما بر طبق  می واجب تعالی

باشد؛  داشته را ملکه مراتب سافل از برخی ملکه است که در آن کافی است طرف عدم شأنیت عدم و

 ندارد، را آن عالیه رتبه داشتن شأنیت واجب غیر که است اموری جمله از نیز به همین ترتیب وجود

 و سلب نسبت وجود، اصل با آن نسبت دلیل همین به و شود واجد دتوان می را آن دیگر مراتب ولی

 باشد، ممتنع ء شی یک برای آن مراتب همه و وجود مطلق اگر. است ملکه و عدم بلکه نیست ایجاب

 تشکیکی وحدت توان نتیجه گرفتممکن الوجود. با این وصف می نه است الوجود ممتنع ء شی آن

که در آن مراتب مختلف وجود بواسطه شدت و ضعف وجودی  است همراه تشکیکی وجود کثرت با

 تشکیک در چراکه  .ای که ما به االشتراک عین ما به االمتیاز استکن به گونهیل ،یابندتخصص می

در  وحدت سریان و ظهور حقیقی -8 کثرت حقیقی -2 وحدت حقیقی -1: دارد چهار رکن وجود

همین قیاس تقابل وجود رابط و مستقل نیز از نوع وحدت. به  بازگشت حقیقی کثرت به -4 کثرت

تقابل عدم و ملکه است چراکه وجود رابط، اگرچه فقر محض و عین الربط به وجود مستقل است اما 

از آنجاییکه )مطابق اشتراک معنوی وجود و تشکیک وجود( شأنیت مراتب ضعیف وجود را داراست 

االرتباط رابط و مستقل عین ما به االستقالل آنهاست.  حائز نوعی استقالل است، با این قید که ما به

شود و همین حیث استقاللی لذا حیث استقاللی رابطات عین حیث ارتباطی آنها در وجود خالصه می

 سازد.انتساب فعل اختیاری حقیقی به آنها را ممکن می

 های فرعیفرضیه. 1-2

و  شوقتوان به قدرت، علم، را میاز لوازم و عناصر اختیار و فعل اختیاری در فلسفه صد -1

-رسند، فاعل مختار نیز میکه اشیاء بوسیله وجود به کماالت خود مییاشاره کرد و از آنجایاراده 

 مند باشد.هبایست از حقیقت وجود بهر

ر آن وجود رابط به یکی از تقسیمات وجود، تقسیم وجود به رابط و مستقل است که د -2

یکه ممکنات شئون وجود و از آنجائ ،نفسه استبرابر وجود مستقل و فیغیره در معنای وجود فی

به بنابراین اند، رند و در ذات خود عین فقر و تعلقاند که به حسب هویت هیچ استقاللی نداواجبی

 باشند.روابط و تعلقات به غیر خود می ،حقایق خویش



5 
 

ابسته است، فعل و اثر او است و از هرحیث غیر مستقل و وا فاعلی که عین الربط به خد  -8

توانیم فعل نیز عین الربط به خدا و از جمیع جهات غیر مستقل خواهد بود. پس با این فرض نمی

 فعل او بدانیم. ،انسان را به حقیقت

 پیشینه پژوهش .6
بحث وجود رابط در اندیشه حکمای مسلمان از جمله فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر و میرداماد 

حکمت متعالیه تنقیح کامل می یابد و شارحان و پیروان صدرا از جمله مالهادی  طرحی است که در

اصرین عالمه سبزواری، حکیم هیدجی، مالعلی نوری، مدرس زنوزی، عالمه طباطبایی و در میان مع

جوادی آملی و دکتر ابراهیمی دینانی نیز به این مسئله پرداخته و آن را مورد  حسن زاده آملی، استاد

 در تحقیقات مستقلی رابط وجود یاند. گفتنی است حول محور مسئلهتفصیلی خود قرار دادهبررسی 

 بدین قرارند: که برخی از آنها است شده انجام مقاله نیز و کتاب قالب

 از مدرس زنوزی رسالۀ فی الوجود الرابطی -1

 آملی زاده به قلم عالمه حسن الرابط و الرابطی فی الضابط العمل -2

 نوشته دکتر ابراهیمی دینانی رابط و مستقل در فلسفه اسالمیوجود کتاب  -8

 نوشته دکتر شکر در حکمت متعالیهوجود رابط و مستقل  کتاب -4

 شکر نوشته عبدالعلی« المتالهین صدر از قبل فیلسوفان نزد مستقل و رابط وجود»مقاله  -1

 رضا احسان نیااز علی امینی نژاد و « آن پیامدهای و رابط وجود عرفانی تفسیر»مقاله  -6

 .محمدی و..نوشته اکبریان و علی« وجود رابط از دیدگاه مالصدرا و عالمه طباطبایی»مقاله  -7

در موضوع اختیار و مسائل پیش روی آن نیز آراء حکمای مذکور در آثار ایشان قابل پیگیری است 

شد در زمینه جبر و اختیار  )البته باید متذکر توان به این آثار اشاره کرد:و از پژوهشهای متاخر نیز می

خارج از حوصله  مقاالت و رسائل بسیاری در دسترس است که ذکر تمام آنها مبتال به آنو شبهات 

 هایی از آنها اکتفا شده است(به ذکر نمونه روبحث حاضر است، از این

 آملی زاده عالمه حسننوشته  قدر و جبر رد در االثر خیر کتاب -1

 اثر محمد سعیدی مهر اختیار انسانعلم پیشین الهی و کتاب  -2

 نوشته محمدحسن قدردان قراملکی نگاه سوم به جبر و اختیارکتاب  -8

 امجدیان قاسم نوشته  «اختیار مسئله با آن ارتباط قدر و و قضا»ی  مقاله -4

 پروین نبیان نوشته «شیعه نظر از اختیار و جبر مفهوم بر نو تحریری»  ی مقاله -1

 از مهران رضائی و حسین هوشنگی «افعال اختیاری انسانفرآیند صدور » ی مقاله -6

 و ... به تألیف بهرام علیزاده  «است؟ توهم آگاهانه اراده آیا - اختیار مسئلۀ» ی مقاله -7
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اما آنچه مسلم است در بررسی آثار مختلف در این دو حوزه، تبیین یا تقریری از پرسش اصلی این 

 ین الربط بودن آن است، بدست نیامد.رساله که حاصل تالقی اختیار انسان و ع

 جنبه نوآوری پژوهش .7
همانطور که ذکرش گذشت مبحث وجود رابط و مبحث اختیار هر یک بطور جداگانه، تا کنون 

های نوآوری این پژوهش است که این خود یکی از جنبه اند وموضوع پژوهشهای مختلفی بوده

کشد را در گرانیگاه بحث وجود رابط به چالش میمبحث اختیار انسان و انتساب فعل اختیاری به او 

 دهد.ای مجزا مورد بررسی قرار میوآن را به عنوان مسئله

رسد که اگر مطابق حکمت صدرا، استقالل انسان را در همه سطوح انکار در نگاه نخست به نظر می

تحقق فعل الهی  جرایانسان تنها م لذا و ،نسبت دهیم او حقیقتاً بهتوانیم فعل انسان را کنیم نمی

و فعل حقیقی از آن خداوند  نخواهد بود متصورانسان  ی برایثیرهیچ گونه تأ خواهد بود و عمالً

خواهد بود. بدیهی است که این عقیده به جبرگرایی خواهد انجامید که نه تنها با صریح اظهارات 

زوم بازخوانی فلسفه صدرا در صدرالمتالهین در دیگر مواضع بلکه با مبانی او نیز ناسازگار است. ل

 های نوآوری این پژوهش باشد.تواند از دیگر جنبهپاسخگویی به این مسئله می

توان به جعل اصطالح حیث استقاللی برای نشان دادن از دیگر جنبه های نوآورانه این پژوهش می

ضرورت وجود حداقل یک جنبه مستقل در فاعل جهت انتساب فعل اختیاری به او و نیز فرضیه 

-حیث استقاللی رابطات عین حیث ارتباطی آنها به وجود باز می»که در عبارت  -اصلی این پژوهش 

 اشاره کرد. -شودخالصه می« گردد

 وهشروش انجام پژ .8
انتقادی است. به این معنا که -تحلیلی-روش بکار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی

شود و پس از له مورد بحث تبیین میشارحین او و دیگر فالسفه حول مسأ نخست مواضع مالصدرا،

 هایشان را در قبال مسائلتفسیر و تحلیل آراء و نظرات ایشان، با رویکردی انتقادی استحکام پاسخ

 مطروحه خواهیم سنجید و در انتها نظریه مختار را ارائه خواهیم کرد.
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 فصل اول

 کلیات
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 کلیاتفصل اول: 

 فهوم شناسیم .1

 وجود .1-1
عبور است. مفهوم وجود از بدیهی ترین امور است، گرچه نیل به کنه حقیقت آن منزلگاهی بی

 می گوید: جی سبزواری نظر به همین معناحا

 (4صش،1834،زواری)سب و كنهه في غاية الخفاء              أعرف األشياء مفهومه من

سازد چراکه از همین بداهت و اعرف بودن مفهوم وجود است که آن را از هرگونه تعریفی مستغنی می

شرایط تعریف این است که معرِّف باید اجلی و اعرف از معرَّف باشد حال آنکه چیزی اعرف از 

 1شود.نمیمفهوم وجود یافت 

که تعریف توان آن را تعریف حقیقی صرف تعریف لفظی است و نمی 2وجود ازهر تعریفی بنابراین 

 به حد و رسم است، دانست.حاجی سبزواری در بیت زیر اشارتی بجا به این مطلب دارد که:

 (همان)  و ليس بالحدّ و ال بالرسم             ف الوجود شرح االسممعرِّ

 ید:گو، آنجا که میتوان مؤیّد این معنا دانسترا نیز می شفابیان ابن سینا در 

شوند و این ارتسام محتاج به به ارتسام اولیه در نفس مرتسم می ،مفاهیم موجود، شیء و ضروری»

ای وجود دارد مبادی اولیه ،باشد. لذا همانطور که در باب تصدیقاتاکتساب مفاهیمی اعرف از آنها نمی

بالذات ای وجود دارند که باب تصورات مبادیشود...، همین طور در بدانها واقع میکه تصدیق بالذات 

اسم متصورند و هرگونه نشانگری به ایشان تعریف حقیقی نخواهد بود، بلکه تنبیه و یادآوری بواسطه 

تری دارد، ه دالیلی داللت روشنیا عالمتی خواهد بود که ای بسا خود اخفای از معرَّف باشد، لکن ب

 ،)ابن سینا «بوجهی که استعمال آن عالمت معنای مفهوم بالذات مذکور را یادآور خواهد شد ...

 (84-29 ب، صص-ق1444

ها کسب تصوراتى هستند که متصور و معلومند بالذات و تصورات مجهوله از آنپس از نظر ابن سینا 

یاج به منبّه و اخطار به بال داشته باشد و مخاطب را متوجه ند و ممکن است مفهوم بدیهى احتشو مى

                                                           

 .136-176ص ص،1-1 ش، ج1836)جوادی آملی، :ی بداهت وجود بنگرید بهبرای مالحظه بحثی مستوفی در ادلّه 1
دیگر: اند: الذى یمکن أن یخبر عنه. و بعض  اند: الثابت العین. و بعضى از حکما گفته وجود گفته  متکلّمین در تعریف 2

الذى یکون فاعال و منفعال. و بعض دیگر: الذى ینقسم الى الفاعل و المنفعل. و بعضى دیگر: الذى ینقسم الى الحادث و 

توان مراجعه نمود به: )ابن (. همچنین برای بحثی کاملتر پیرامون تعریف وجود می32،صالف-ش1868 ،صدراالقدیم )

/  434-479ش، صص1869، شیرازی/ 12، ص1، جالف-ق1411خرالدین رازی، / ف9-3ص،صالف-ش1838،سینا

 (.111-118ش، صص1832/ همو،  27-21، صص1ش، ج1863 / مالصدرا، 27-26ص ص، 8،جش1838،شهرزوری
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وسیله تصور امرى که به حسب جالء و ظهور و معروفیت، در مرتبه  بدیهى به  سازند به آن مفهوم

ف نباشد و لکن در نزد مخاطب به واسطه ممارست و انس ذهن احتیاج به منبه نداشته باشد، این معرَّ

هم در تصورات و هم در تصدیقات،  خالصه این که هم در تصدیقات.معنى هم در تصورات است و 

منتهى شود به تصور و تصدیق بدیهى و در بین مفاهیم در  باید جمیع تصورات و تصدیقات نظری

ترین مفاهیم مفهوم وجود است و در تصدیقات، تصدیق به اینکه نقیضان مجتمع  تصورات، بدیهى

 .(84-23صص، ش1832،سبحانی/ 88-82ص،صش1876آشتیانى،د)شون نمى

د ذکر تعبیر یابمی نضجاز آنجاییکه رطب و یابس مباحث مربوط به وجود در فلسفه صدرا 

تواند راهگشا می« فى بیان أنّه غنىّ عن التعریف» ،المشاعرمالصدرا در مشعر اول از کتاب گرانسنگ 

 باشد:
-ماهیتش از لحاظ کنه و تصوّر پنهانانیّت وجود از حیث حضور و کشف آشکارترین چیزهاست و »

و  از تعریف ترین اشیاءنیازترین اشیاء است؛ و مفهوم وجود از این جهت که روشن و واضح است بی

 (.6الف،ص-ش1868صدرا، ) «1باشدمی شاملترین آنها

چیز اجلى و اظهر است،  ت وجود و تحقق آن از همهیّچنانکه در بیان صدرا تصریح شده است انّ

کس مکشوف و ظاهر است که تمام اشیاء متحقّقند بوجود، پس وجود باید متحقّق  زیرا که بر همه

باشد بنفسه. و معلوم است که أشیاء قبل از وجود در حال عدم مخفى و مستورند، و بوجود ظاهر و 

شیاء ظاهر بدو؛ و ظاهر بنفسه اجلى و اظهر است از هویدا شوند. پس وجود ظاهر بنفسه است، و ا

؛ و (73،صهمانء در ظهور و کشف است)شیاأجالى ا ن حيث االنّيّة و التحقّقمظاهر بغیر؛ پس وجود 

نفس تحقق و صیرورت در اعیان یا اذهان است لذا مفهومی بدیهی التصور  مفهوم وجود از آنجاییکه

الصيرورة في األعيان أو في األذهان و هذا المفهوم العام البديهي الوجود نفس التحقق و   مفهوم» است:

التصور عنوان لحقيقة بسيطة نورية و هو أبسط من كل متصور و أول كل تصور و هو متصور بذاته فال 

 .(14ص ش،1814)همو، «يمكن تعريفه بما هو أجلى منه لفرط ظهوره و بساطته

کند ظرافتی است که صدرالمتالهین در اطالق معنای در عبارت فوق جلب نظر می دیگری که مطلب

به وجود بکار گرفته است هرچند که معنای خاص  -است «هو هو ء الشی به ما» که همان -عام ماهیت

یابد، و البته روشن است که از در مورد وجود مصداق نمی است «هو ما جواب فی یقال ما»ماهیت که 

                                                           

أنّيّة الوجود أجلى االشياء حضوراً و كشفاً و ماهيّته أخفاها تصوّراً و اكتناهاً؛ و مفهومه أغنى االشياء عن التعريف ظهوراً و  1

 ، و أعمّها شموالًوضوحاً
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 تصوّر و اکتناه ری ممتنع است، پس ماهیت وجود ازحیثآنجاییکه در ذهن آمدن حقیقت وجود ام

 اخفای اشیاست.

صرفا با  مفهوم وجود، به جهت بداهت تصوریِ هر تالشی در جهت تعریف وجود حاصل آنکه

اما آنچه در این پژوهش مطمح نظر  است. هدف تنبّه و یادآوری و در قالب تعریف لفظی معنادار

و هر واقعیتی مصداقی از  یابدنسج میماست آن معنایی از وجود است که در بافت فلسفه صدرالدین 

 .مفهوم آن است و حقیقت هر چیزی بواسطه ثبوت آن است

 وجود رابط  .1-2
 از دام مغالطۀ ز محققین برای گریزرهزنی کارکردهای مختلف وجود رابط تا بدانجاست که برخی ا

اند که وجود رابط را مشترک سوق یافته طریق خلط میان این کارکردها و تبیین بهتر آن ها به این

خورند از که در ادبیات بحث با اصطالح دقیق وجود رابط به چشم می کارکردهایی لفظی قلمداد کنند.

 این قرارند:

 مرکبه است. قضایای هلیهدر  یء لشیءثبوت ش یاحرفی وجود که مفاد کان ناقصه معنای  -1

اختصاصی حکمت متعالیه نیست و صدرالمتالهین در این مورد وارث این کارکرد از وجود رابط 

ابن سینا  ،2المنطقیاتو  1التعلیقاتباشد، چنانکه برای نمونه، فارابی در کتاب حکمای پیش از خود می

 مصنفاتدر  7و میرداماد 6و نیز سهروردی 1اساس االقتباس، خواجه نصیر در 4التعلیقاتو  8ءشفاالدر 

 اند.ذیل مباحث مربوط به تحلیل قضایا از آن یاد کردهخود 

 و ربط محض به اوست. عین ایجادکه  خویش تامّه وجود معلول نسبت به علت فاعلی -2

وی از تحلیل نحوه  ، مبدع این کارکرد صدرالمتالهین است.وجود رابط برخالف کارکرد پیشین

هیچ حیثی  للعلّةبرد که معلول جز حیثیت مهم پی میوجود معلول و نسبت آن با علّت فاعلیش به این 

، 1، جش1863، مالصدراندارد و جهتی برای او متصور نیست جز همین ارتباط محض با جاعل تامّش)

جز صدور از  ت نام دارد، نیست؛به دیگر بیان معلول جز قیام و ربط به واقعیتی دیگر، که علّ (.34ص

                                                           

  899ق، ص 1418فارابی، ر.ک: 1

  89-86ص، ص2 ، جق1443همو، ر.ک:  2
 89، ص 1، جق1441ابن سینا، ر.ک:  8

 141، ص الف-ق1444، همور.ک:  4

 66-61ص ص، ش1861نصیرالدین طوسی، ر.ک:  1
  21، ص2ش،ج1871 سهروردی، 6

 118، ص2ج،ش1831 میرداماد،ر.ک:  7
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ایجاد و کار و  علّت نیست؛ همان ایجاد و کار و فعالیّت علّت است، نه اینکه واقعیتی است که در اثر

  (.213،ص1،جش1894یّت علّت موجود است)عبودیت،فعال

و  اندمورد ذکر نموده 4برخی از محققین این کارکردها را تا شود و اما بحث به همین جا ختم نمی

به نظر  لیکن. 1اندحتی وجود رابطی)وجود فی نفسه لغیره( را نیز ذیل معانی وجود رابط برشمرده

میان وجود رابط و رابطی یا ناعتی  2، پس از آنکه صدر المتالهین به تبع استاد خود میردامادنگارنده

وجود رابط بدانیم و یا ، روا نیست که وجود رابطی را در زمره معانی مشترک اللفظ 8گذاردتمییز می

که جزو معانی  دیگری وردمگذشته از این،  .4بالعکس وجود رابط را از اقسام وجود رابطی بدانیم

 است: الحكمه نهاية وجود رابط به حساب آمده حاصل سوء برداشت از عبارات عالمه طباطبایی در

این، » هفت گانه نسبیمیان مقوالت نسبت هایی که چهارمین معنای وجود رابط عبارت است از »

 (.21-24ص، صش1839)شکر،« وجود دارد« وضع، جده، فعل، انفعال و اضافه

منظور نظر عالمه است این است که  نهایه آنچه در فصل شانزدهم از مرحله ششم کتاب شریف

اعراض »را  فعل و انفعال که آنها، وضع، جده ،، متىاضافه، أین یعنی گانه هفت مقوله از مقوالت ده

که از  خود هایى هستند قائم به موضوعات این مقوالت هیئت اند کهنسبى گویند، بدین معنا« نسبى

هاى وجودى  که این مقوالت همان نسبت نه آنآیند  وجود در آن موضوعات پدید مىهاى م نسبت

 .(144ش،ص1831طباطبایی،)باشند

نسبتهای قائم به یک شیء، برای مثال مقوله هایی هستند ماخوذ از بنابراین مقوالت مذکور هیئت

هیئت حاصل از نسبت شیء به « متی»هیئت حاصل از نسبت شیء به مکان است و یا مقوله « أین»

یا رابط است که هیچ نوع استقاللی « فی غیره»وجود  ،نسبت دانیم که وجودِزمان است. البته می

نه بر چیزى حمل » شد و به تصریح عالمهباموضوع خود می« نفسه فی»نداشته و قائم به وجود 

چه در  آنچراکه ماهیت عبارت است از  گردد؛ و لذا ماهیت ندارد؛ شود و نه چیزى بر آن حمل مى مى

و از طرفى مقوالت یک سرى ماهیات جنسى  گردد ء بر آن حمل مى پاسخ سؤال از چیستى شى

 ،1ج ،ش1837طباطبایی، «)باشد قوله مىهستند. بنابراین، نسبت نه مقوله است و نه مندرج در یک م

 .(437ص

                                                           

 246،ص1ش،ج1837/  مصباح،  21-19صص، ش1839نک: شکر، 1

 116 -118صص ،2ج، 1831میرداماد،برای مالحظه بحث میرداماد در تمایز میان وجود رابطی و رابط بنگرید به:  2
  32 ، ص1، جش1863صدرا، نک:  8

 124-121 صص، 1-1 ش،ج1836نک: جوادی آملی،  4
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های حاصل از نسبت نیستند، بلکه هیئت خودشانلبّ مطلب عالمه این است که مقوالت نسبی 

این نسبتهای میان اشیاء هستند که وجود رابط اند نه  ،گذشت بنا بر آنچهنسب قائم به اشیاء هستند و 

وجود رابط که فوق الذکر از  وجود رابط در کارکرد اولِ، که این قسم از نسبتهای میان مقوالت نسبی

 شود.و مفهوم جدیدی از آن ایفاد نمی بندی است، قابل دستهپیوند دهنده دو مفهوم مستقل است

 که وجودو این بحث  هر تقدیر آنچه مسلم است وجود رابط دارای کارکردهای مختلفی است به

ل قائلین به هریک از اقواست که بعداً به آن پرداخته و ایائلهرابط مشترک لفظی است یا معنوی، غ

در باب وجود رابط باید  به اختصار فعالً و شقوق این منازعه را به تفصیل بیان خواهیم کرد؛ اما آنچه

 یا« نفسه بودن ال فی»آن  مختلف گفت این است که مفهوم مشترک قابل حمل به همه کاربردهای

که در  1است مشهور وجودو  ایمرتبهسه  خوذ از تقسیمکه این معنا مأ ،است« وجود فی غیره»همان 

 به نفسه فی وجود ثانوی تقسیمدر  و ،2کندتقسیم می غیره فی و نفسه فی به اوّل وجود را یمرتبه

 .8شودمنقسم می بغیره و بنفسه به لنفسه وجود ثالثی تقسیمدر  و لغیره و لنفسه

 
 .ای وجودتقسیم سه مرتبه :1-1نمودار

                                                           

توان در آثار حکماء مشاء و اشراق یافت. اصطالحاتی مشابه میهای فرعی آن را با از این تقسیم یا شاخه ردپایی 1

تر و امروزین (. شکل مترقی117،ص2ش ،ج1871/ و سهروردی،41ش،ص1878 برای مثال مراجعه کنید به: )ابن سینا،

ل تقسیم فوق بتدریج در آثار مالصدرا و شارحان او از جمله سبزواری، طباطبایی، جوادی آملی، مطهری و مصباح قاب

-287، صص2ش،ج1869/ سبزواری، 32-34، صص1ش، ج1863پیگیری است. برای نمونه بنگرید به: )مالصدرا، 

 69-62،صص14ش،ج1839/ مطهری،  862،ص8ش، ج1837؛/ جوادی آملی، 41-44الف،صص-تا/ طباطبایی،بی 241

 (. 288-229،صص1ش، ج1837/ مصباح، 

و تسرّی آن به عالم عین و  دانندمی و مفهوم وجود عالم ذهن برخی از محققین تقسیم اول را صرفاً مربوط به 2

دانند شمرند، و در عوض تقسیمات ثانوی و ثالثی را راجع به عالم عین و خارج میحقیقت وجود را مجاز نمی

(. ما در مبحث تقسیمات وجود 284،ص1ش،ج1837مصباح،  / 67-66،صص14ش،ج1839مطهری،  )بنگرید به:

 ته باز خواهیم گشت. مجدداً به این نک

در  است که نکته دیگری ( لغیره و لنفسه )از قبیل تقسیم وجودِ فی غیره به، این تقسیم جهات در از فقدان برخی 8

 جای خود به آن خواهیم پرداخت.

بنفسه

لنفسه

بغیرهفی نفسه

لغیرهوجود

فی غیره


