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*تحليل صفات فعل خداوند از طريق وجود رابط
    

  

  ***موسي ماليري  **مهدي دهباشي **حسن عزيزي    

  

  چكيده

از مهمترين مسائل كالمي و  تبيين صفات فعل خداوند به نحوي كه انتساب آنها به خداوند با اعتقاد به بساطت مطلق او سازگار باشد يكي
در اين مقاله سعي شده است تا با . اعتقادي اديان توحيدي است كه حل آن بدون در نظر گرفتن مباني منطقي و فلسفي ميسر نخواهد شد

صدرا . ي موجوديت اين صفات بررسي شوداستفاده از معناي خاصي كه از وجود و وجود رابط در حكمت متعاليه شده است، نحوه
ي اصلي مالصدرا در اين طرح، ربط مسئله. كندي وجود را تغيير داده و وجود رابطي را منحل در وجود رابط ميقسيم سه گانهت

. شونددر فلسفه مشاء مخلوقات كه مظهر صفات فعل خداوند هستند رابطي تلقي مي. موجودات متغير به خداوند بسيط الحقيقه بوده است
مالصدرا با بسيط انگاشتن قضايا . كنداي از هويت و استقالل را براي آنها در كنار حقيقت حق تعالي اثبات ميرابطي بودن موجودات نحوه

و رابط دانستن وجودهاي رابطي مبناي منطقي و فلسفي استواري را براي انقالبي بزرگ در نگرش به موجودات جهان هستي پايه ريزي 
قالل موجودات امري اعتباري تلقي شده و مانند رابط قضيه به صورت موجود در موضوع در نتيجه اين نگرش هويت و است. كرده است
  .تواند تعارض بين وجود صفات و بساطت ذات را از ميان بردارداين تحليل مي. يابدتقليل مي
  

  هاي كليديواژه

  .صفت فعل، وجود رابط، وجود رابطي، منطق صدرايي



  
  
 1394بهار و تابستان ، دهمسيز، شماره مششسال ) علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /  2

 

  مقدمه

فهم و تفسير بعضي از مفاهيم عميق متون وحياني و 
هاي ظاهري مشهود در اعتقاداتي كه از متن  رفع تعارض

هاي اصلي فيلسوفان  قرآن و سنت برآمده، يكي از دغدغه
ترين مسائل موجود در كالم  يكي از مهم. مسلمان است

هاي مختلف از آن سبب پيدايش  الهي كه برداشت
انتساب صفاتي به خداوند است هاي متعددي شده،  فرقه

كه نسبتشان به او مستلزم انفعال و تغيير در خداوندي 
است كه مطابق با اصول اعتقادات ديني و براساس مباني 

صفات خداوند، . فلسفي بسيط مطلق و تغيير ناپذير است
در يك تقسيم به صفت فعل يا اضافي و صفت ذات يا 

هاي  تعريفبراي صفت فعل، . شوند حقيقي تقسيم مي
ها  متعددي بيان شده است كه از جمله مشهورترين آن

عبارتند از؛ صفاتي كه متناسب با حال و شخص اختالف 
ماتريدي، . (چه كه قدرت بر آن واقع شود يا هر آن. پذيرد
1427 :50 ( 

مير سيد شريف جرجاني اين صفات را به صفاتي 
ف كند كه جايز است خداوند به ضد آن مّتص تعريف مي

. شود؛ مانند رضا، غضب، رحمت، سخط و مانند آن
ها  شيخ مفيد در تعريف آن) 58: 1412جرجاني، (

صفات فعل؛ در مقابل صفت ذات كه استحقاق : نويسد مي
ها بر خداوند شده است؛ صفاتي  ذاتي ذات؛ سبب حمل آن

وجوب اين . است كه منسوب به افعال خداوند هستند
وند كامال به وجود فعل ها به خدا صفات و انتساب آن

وابسته است و قبل از وجودآن افعال؛ صفات نيز تحقق 
  )41: 1413شيخ مفيد، (. يابند نيافته و وجوب نمي

موجودات جهان هستي كه از ديدگاه مالصدرا به 
شوند، داراي  عنوان مظهر صفت فعل خداوند محسوب مي

نحوه خاصي از وجود هستند كه از منظر وجود شناختي با 
فهم رابط بودن موجودات . جود رابط منطبق هستندو

ممكن، در گرو فهم و تحليل مفهوم وجود رابط بوده و 

اينكه اين اصطالح در نظر او چه معنايي داشته و تمايز اين 
 . وجود با وجودهاي ديگر در چيست

مالصدرا، از طريق باز تعريف وجود و به دنبال آن 
داوند با موجودات وجود رابط، بيان نويني از رابطه خ

دهد كه واكاوي مباني و لوازم ديدگاه او و  جهان ارائه مي
هاي ديگر به منظور فهم و  يافتن وجه تمايز آن با ديدگاه

در فلسفه . اثبات سازمندي دروني آن بسيار ضرورت دارد
حكيم مالصدرا، مسئله وجود از جهت وابستگي و 

يرد كه استقالل بايد از سه جهت مورد بررسي قرار گ
  : عبارتند از

تفاوت ديدگاه حكمت متعاليه درباره حقيقت وجود  -1
  . رابط و مستقل

معناي رابط و ارتباط اين مفهوم در تحليل  -2
 . موجودات ممكن

 . اي متناظر با اين ديدگاه نظام منطقي و گزاره -3

  

  تقسيم وجود
است  از گذشته در بين فيلسوفان مسلمان مشهور بوده

قسم؛ مستقل و رابطي و رابط تقسيم و كه وجود را به سه 
شكر، . (اند كرده هر كدام را نيز به اقسامي ديگر منقسم مي

ها را در قالب  ي آن كه حكيم سبزواري همه) 76: 1382
: 1379سبزواري، : (نظم بدين صورت خالصه كرده است

2 ،237.(  
 سي فهاك واضبطُثمت نفو رابطي                             ٔإنّ الوجود رابط

 فـي نفســه إما لـنفسه سما ألّنه في نفســه أو ال و مـا 

                                   هفـي نفسـه لنفسـه بنفســهاو غيره والحقّ نحــو أيس 

و  - 3رابطي  -2رابط  -1: وجود، بر سه قسم است
اين را به خاطر بسپار؛ زيرا وجود يا في نفسه است :نفسي

شود به  كه في نفسه است، خود تقسيم مي يا في غيره، و آن
خداوند، موجودي است كه موجوديتش في . لنفسه و لغيره

  . باشد نفسه لنفسه بنفسه مي
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به صورت نمودار  توان نظر مشهور درباره وجود را مي
  :زير نشان داد

  

  )دجود مقدس خداونو(بنفسه                                               
  )وجود نفسي -1(لنفسه                                       

  )لجود جواهر مانند عقو( رهيبغ                                                ه في نفس                  
  )وجود رابطي -2(لغيره                                     

           .دوجو
   )رابطوجود  -3( في غيره                  

  
يان فالسفه، حقيقت مالك اين تقسيم مشهور در م

اما با . باشد وجود به اعتبار وابستگي و استقالل آن مي
توجه به فهم متفاوت مالصدرا از حقيقت وجود، طبيعي 

. اي ديگر صورت گيرد است كه اين تقسيم نيز بايد به گونه
كه مبناي فلسفي حكمت متعاليه بر اشتراك معنوي  با آن

ت اسفار، تبيين او وجود است، اما بر اساس بعضي از عبارا
اي است كه با اشتراك لفظي  از اقسام وجود به گونه
شناختي حكمت  تبيين جهان. سازگاري بيشتري دارد

متعاليه، بايد بتواند يك مالك جامع و دقيقي را معرفي كند 
كه معناي واحد وجود در اقسام مختلف آن  تا در عين اين

. نيز باشدها  را توجيه كند، ضامن تمايز هر قسم از آن
بنابراين، ضرورت دارد با بررسي نگرش مشهور فيلسوفان 

ها و مقايسه آن با مالك و تقسيم  و مالك تقسيم آن
حكمت متعاليه، ابهام موجود را باز گشوده تا به فهم اصل 
  .جامع و مالك تقسيم از منظر حكمت متعاليه نايل گرديم

  
  وجود نفسي يا مستقل 

وجود نفسي يا مستقل از ديدگاه فيلسوفان مشاء به 
شود كه به تعبير حكيم سبزواري في  موجودي اطالق مي

نفسه لنفسه باشد؛ يعني هم در موجوديت و هم در ماهيت 
وابسته به خود بوده و داراي واقعيتي مجزاي از موجودات 

هاي مختلف قرار  باشد، موضوع صفات و نسبت ديگر مي

تي است كه بدون اتكاء به واقيعات ديگر در گرفته و واقعي
با اين بيان . مفهوم، ذات و موجوديت خود مستقل است

توانيم بيان  براي وجود مستقل، خصوصيات زير را مي
  :كنيم
  . وجودي در خود است -1
 . ماهيت مستقل دارد -2

 . داراي واقعيتي مجزاي از واقعيات ديگر است -3

 . بدون اتكاء به موجودات ديگر تحقق دارد -4

ها و محموالت  در قضايا، موضوع براي نسبت -5
 .  گيرد مختلف قرار مي

با اين حال بايد توجه داشت كه اين وجود هم در 
موجوديت و هم در مستقل بودن داراي مراتبي است، 

ي آن واقعيتي است كه از آن تعبير به  باالترين مرتبه
شود، موجود در اين  سه بنفسه ميموجود في نفسه لنف

اي است كه از هيچ جهت، به هيچ چيز،  مرتبه به گونه
ندارد، نه در موجود شدنش و نه در   گونه وابستگي هيچ

موجود بودن و چگونه بودنش، نه به فاعل وابستگي دارد 
نه در فاعليتش وابسته به غير است و نه در . نه به قابل

، مصداق كامل و چنين موجودي. اوصاف و صفاتش
حقيقي وجود مستقل بوده و لقب واجب بالذات فقط براي 

شود كه فقط يك موجود سزاوار  با براهين ثابت مي. اوست
چنين صفتي است و فرض كثرت براي آن مستلزم محال 

ذيل اين موجود مستقل، موجودات ديگري نيز . است
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مانند  كه داراي استقالل هستند، اما ها نيز با آن هستند كه آن
موجود واجب، بنفسه نبوده، بلكه في نفسه لنفسه بغيره 

باشند، مانند وجود جواهر مختلف، اعم از مادي و  مي
هستند ولي در   مجرد؛ يعني تنها در موجود شدنشان وابسته

ي  موجوديت وابسته به غير نيستند، به همين نحو در مرتبه
اض نيز تر موجودات مستقل، اعراض قرار دارند؛ اعر پايين
گاه در موجوديت، به صورت مستقل يافت  كه هيچ با آن
مانند ، شوند ولي داراي نحوي از استقالل هستند نمي

سفيدي كه هرچند هميشه نيازمند يك موضوع است، ولي 
باشد و از  در ذات خود داراي مفهوم و ماهيت مستقل مي

توان با نظر  اي از واقعيت برخوردار است و مي درجه
تواند صفتي  تر از همه؛ مي به آن توجه كرد و مهم استقاللي

  .براي چيزي و تاثيري در غير داشته باشد
  

  وجود مستقل در حكمت متعاليه

بر اساس نظام فلسفي حكمت متعاليه، اين كه وجود 
ي منطقي موضوع  مستقل محمولي هست و در قالب قضيه

هايي كه در  شود و ديگر ويژگي صفات مختلف واقع مي
ها اشاره شده است را دارد، مورد پذيرش است،  به آنباال 

اما در اين نظام فلسفي هم وجود و هم استقالل معناي 
ديگري دارد و دقيقاً همين تفاوت در مبنا است كه همه 

وجود در اين ديدگاه . كند صورت مسئله را دگرگون مي
حقيقتي مشكّك است و همين تشكيك در حقيقت، معناي 

العلل  بين وجود علت. كند يز دگرگون مياستقالل آن را ن
هايش به دليل ماهيت نداشتن واجب تعالي  با وجود معلول

و اعتباري بودن ماهيت، انفكاك ماهوي نيست، بلكه 
باشد، يكي است و  ها از آن جهت كه وجود مي حقيقت آن

در اين جهت وجود مخلوقات همانند وجود خالقشان 
شود، شدت و  از هم ميها  چيزي كه سبب تمايز آن. است

برخورداري بيشتر از حقيقت وجود در علت و ضعف 
بنابراين ديدگاه، وجود به ظاهر . باشد وجودي مخلوق مي

مسقل مخلوق، نه به خاطر ماهيت مجزايي كه متمايز از 
گونه است، بلكه از آن جهت كه وجود  علت خود دارد اين

ستقل دهد، م دارد و واقعيتي را به خود اختصاص مي
استقالل در وجود خالق و مخلوق داراي . شود قلمداد مي

با اين تحليل حقيقت مخلوق و . دو معناي متفاوت است
چه در  شود كه با آن استقاللش به نحوي ديگر تبيين مي

ديدگاه مشهور فالسفه گفته شده است تفاوت بنيادين 
معلول همان استقاللي كه علت دارد را دارا  دارد؛ زيرا

  .اشدب نمي
در فلسفه مشاء، مخلوقات جواهر و ذوات مستقلي 
هستند كه ارتباطشان با خداوند رابطه عليت و معلوليت 

اما در حكمت متعاليه چنانكه بعد از اين خواهيم . است
گفت تنها خداوند است كه حقيقتاً مستقل است و 
مخلوقات عين ربط به خالق بوده و از هيچ استقاللي 

  .   ندباش برخوردار نمي

  

  جود رابط و رابطيو

ها  بنا بر تفكر اصالت ماهيت كه موجودات و واقعيت
گيرد با معيار  را به صورت حقايق نوعي در نظر مي

وابستگي و استقالل، سه نوع مختلف از موجودات به 
آيد؛ دسته اول، آن است كه استقالل ذاتي داشته  دست مي
نين چ. گونه وابستگي به هيچ موجودي ندارد و هيچ

نامند كه در باال به آن اشاره  موجودي را وجود مستقل مي
دسته ديگر آن است كه در موجوديت هيچ نحوي از . شد

اي است كه در ضمن  استقالل ندارد و حقيقت آن به گونه
شود اين قسم از وجود را  موضوع و محمول موجود مي

دسته سوم كه وجود محمولي ناميده . گويند وجود رابط مي
هاي دسته اول را دارد و از جهتي  ود برخي از ويژگيش مي

وجود محمولي حداقل در دو . نيز مانند دسته سوم است
با وجود » واقعيت داشتن«و » ماهيت مستقل«ويژگيِ؛ 

مستقل مشترك است، اما در دو ويژگي با آن اختالف 
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دارد؛ يعني در مقابل ويژگي چهارم كه در باال بيان شده؛ 
اتكاء به موجودات ديگر امكان تحقق اين وجود بدون 

ندارد، بلكه ضرورتاً مّتكي به يك موجود ديگر است، و در 
مقابل ويژگي پنجم، در قضايا محمول واقع شده و دائماً به 

اين دسته از وجود به . شود يك موضوع نسبت داده مي
هاي مختلفي تحقق دارد؛ گاه مانند جوهر وجود  صورت

ده و نيازمند علت است و گاهي نيز ها بغيره بو في نفسه آن
مانند سياهي در جسم، عالوه بر بغيره بودن وجودي للغير 

. هاي ديگري تحقق دارد نيز دارد و گاه نيز به صورت
؛ ميرداماد،  330-327و  79، 1: 1981صدرالمتالهين،(

 )114و  113: 1385
طور كه بيان شده اين تحليل كامال بر اساس  همان

كه با مبناي اصالت وجود  ست در حالياصالت ماهيت ا
وابستگي و تعلق به غير يا استقالل و در چيزي بودن يا 
نبودن مفاهيمي نيستند كه داخل در ذات و ماهيت وجود 

ها به انواع مختلفي تقسيم شود؛  بوده و وجود به واسطه آن
چرا كه وجود در اين ديدگاه بسيط بوده و داراي جنس و 

ت ذاتي در آن بتواند انواع مختلفي را فصل نيست تا تركيبا
  .تشكيل دهد

  
    اي وجود رابط تحليل گزاره

از زمان ارسطو مشهور بوده است كه علم را به دو 
اند، بر مبناي اين  كرده قسم تصور و تصديق تقسيم مي

بندي، علم كه خود ماهيتي از جنس كيف نفساني  تقسيم
 است، جنس تصديق بوده كه به انضمام فصلي، يك

ماهيات نوعي، . آورد ماهيت نوعي خاصي را به وجود مي
اند اما اين تركيب  هرچند از جنس و فصل تركيب شده

گونه نيست كه حقيقت  تنها در اعتبار ذهني بوده و اين
ب از جنس و فصل كه در نفس وجود دارد، مرّك نوعي آن

  .  باشد
واليخفى أن انقسام العلم إلى قسميه أعني التصور و «

ديق انقسام معنى جنسي إلى نوعين متقابلين و أن التص
لكل منهما وحدة طبيعية غير تأليفية و ال صناعية، بل إنهما 

، صدرالمتالهين(» بسيطتان موجودتان في النفس  كيفيتان
1371 :310( 

از ديدگاه صدرالمتألهين، بساطت ماهيت نوعي 
اختصاص به تصديق ندارد، بلكه همه ماهيات مركب 
بودنشان به سبب اعتبار بشرط شيء و بشرط اليي 

  . باشد، اما از جهت تحقق عيني، وجودي بسيط دارند مي
هرچند ماهيت جنسي تصديق، از سه تصور موضوع و 

اين تصورات محمول و نسبت تشكيل شده و از انضمام 
با حكم به عنوان فصلِ تصديق، ماهيت نوعي تصديق 

شود، اما بايد توجه داشت كه تحليل ماهيت، به  ساخته مي
اجزاء كوچكتر جنسي و فصلي آن، تنها در ذهن و با لحاظ 

گيرد و  اعتبارات بشرط شيء و بشرط اليي صورت مي
وجود خارجي تصديق مانند هر موجود ديگري بسيط 

  .    است
اي الكيفيات النفسانية و (و على أي الوجهين«

هما أمران بسيطان، أما على األول فألنهما ) المفهومات
نحوان من الوجود و كل وجود بسيط و مع بساطته 
يتشخص بذاته ال بأمر زائد، و أما على الثاني فهما نوعان 
من مفهوم العلم مندرجان تحت معنى العلم اندراج النوعين 

المعنى الجنسي، كالسواد و البياض تحت البسيطين تحت 
اللون، ال كاإلنسان و الفرس تحت الحيوان، و ال كاألسود و 
األبيض تحت اإلنسان من المركبات الخارجية، و كل ما هو 
نوع بسيط في المعنى فليس لجنسه تحصل إال بفصله، بل 

إذا عرفت هذه المقدمات .هما واحد جعال و تحصيال
قق أن كال من التصور و التصديق نوع إذا ثبت و تح: فنقول

  )همان(» بسيط من ماهية العلم الذي هو جنسهما
استدالل مالصدرا، بر بساطت ماهيت تصديق به جهت 

توان به صورت زير بيان  وجود ذهني و ماهيت نوعي را مي
  :كرد
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صور و تصديق از جهت وجود ذهني، مانند قدرت ت -
از حالت نفساني  و اراده، نحوه وجودي دارند كه عبارت

  .باشند مي
هر وجودي بسيط بوده و بساطتش نيز به امري زائد  -

كه هر كدام  نتيجه آن. باشد بر ذات نيست، بلكه ذاتي آن مي
 .باشند از تصور و تصديق ذاتاً بسيط مي

صور و تصديق ازحيث مفهومشان، مفاهيم و ت -
  .ماهيات نوعي هستند كه تحت جنس علم قرار دارند

ها امري  ين جهت نيز مفهوم و ماهيت نوعي آنز اا -
مانند مفاهيم سياه و سفيد كه انواعي بسيط . بسيط است

نتيجه آن كه مفهوم . قرار دارند» لون«تحت مفهوم جنسي 
 . و ماهيت نوعي تصور و تصديق، بسيط است

رسد اگر بحث منطقي فوق را با نظام  به نظر مي
گاه منطقي صدرا به اي دو جزئي منطق جديد كه ديد گزاره

تر خواهيم  تر است تطبيق دهيم، مسئله را آسان آن نزديك
  .تر خواهد شد يافت و درك مراد صدرا برايمان سهل

يك » خداوند خالق است«در منطق جديد، گزاره  
نشان داده  »Fm«ي اتمي است و به صورت  جمله
»  m«دهنده بخش محمولي جمله و  نشان»  F«.شود مي

در دستور زبان، . ي فوق است موضوع گزارهدهنده  نشان
. برند اصطالح نهاد و گزاره را براي اين دو جزء به كار مي

  ).150-148: 1383موحد، (
، در منطق »خداوند خالق است«صورت نمادين گزاره 
 (Gx & Fx)(x∃) : جديد بدين صورت است

ترجمه عبارت فوق به زبان طبيعي عبارت است از اين 
 . خالق استxخداوند است و xاي هست كه x: كه

مطابق با اين نطام زباني و منطقي؛ نسبت، بخشي از 
بر اين . محمول قضيه بوده و معنايي مستقل از آن ندارد

معناي اين قضيه آن است كه خالقيت و : توان گفت مبنا مي
ديگر صفات فعل خداوند، حقايقي هستند كه در خدا 

ها در صدد گزارش آن  به آنوجود دارد و گزارهاي ناظر 

از قضايايي مانند اين، به هيچ نحو به دست . هستند
، خود حقيقت »خالق است«در » است«آيد كه مفهوم  نمي

جا هيچ ثبوتي ندارد،  رابطه در اين. مجزاي ديگري است
چه كه در حقيقت براي موضوع ثابت است صفاتي  بلكه آن

فت نيز گيرند و ص هستند كه محمول قضيه قرار مي
  .اي از وجود موضوع است مرتبه

اي براي يك  مالصدرا، اين بحث منطقي را مقدمه
دهد و معتقد است همان نسبتي كه  نتيجه فلسفي قرار مي

رابط قضيه با موضوع و محمول دارد همان نسبت را 
توان  با شناخت نحوه وجود رابط مي. مخلوق با خالق دارد

او نسبت به وجود  نحوه وجود موجوداتي كه از ديدگاه
  .شوند را تحليل كرد حق رابط محسوب مي

با توجه به مباني وجودشناختي، وجود رابط از ديدگاه 
حكمت متعاليه و از تحليلي كه مالصدرا درباره رابط 

رسيم كه  دهد به اين نتيجه مي قضيه و وجود رابط ارائه مي
در  اي تبيين او از گزاره و قضيه بيشتر با نظام منطق گزاره

. منطق جديد مطابقت دارد تا به منطق سنتي ارسطويي
اصوالً تأسيس نظام مابعدالطبيعي مستقل كه مالصدرا 
مدعي آن است، بدون داشتن نظام منطقي متناسب با آن 

بر اين اساس نگرش كثرت محور . باشد امكان پذير نمي
فلسفه ارسطويي، منطقي دارد كه طبيعتاً نظريات مبتني بر 

توان از طريق آن به  د حكمت متعاليه را نميوحدت وجو
رسد بسياري از مشكالتي كه  به نظر مي. خوبي تبيين كرد

هاي خود با آن مواجه  صدرالمتألهين در تحليل ديدگاه
شده و در بعضي از موارد مانند مسئله حمل و تصديق،  مي

مجبور به كنار نهادن قالب منطق ارسطويي شده و يا به 
ته، مهمترين دليلي است كه نشان از آن تكميل آن پرداخ

بر . دارد كه منطقِ بيان حكمت متعاليه منطقي ديگر است
توان بر اساس اصول فلسفي حكمت متعاليه و  اين مبنا مي

استفاده از موازين منطقي منطق جديد، نظام منطقي 
اي جديدي متناسب با فلسفه متعاليه تأسيس كرد كه  گزاره
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ن حكمت متعاليه را در زمينه هاي نوي بتوان ديدگاه
  .شناسي از طريق آن تبيين كرد خداشناسي و جهان

  

  نحوه وجود رابط

مسئله وجود رابط، به دو صورت مختلف در دو علم 
توجهي به  گيرد كه بي فلسفه و منطق مورد بررسي قرار مي

منطقي . اين تمايز عامل اصلي ابهام در اين بحث است
كند، به  ، را تحليل مي»خداوند خالق است«وقتي گزاره 

لحاظ صوري سه جزء موضوع، محمول و رابطه را در آن 
سه جزئي بودن يك قضيه در صورتي . كند ازهم جدا مي

است كه از جهت معنايي مفاد آن هل مركب باشد؛ و اگر 
مفاد قضيه هل بسيط باشد، قضيه داراي جزء نبوده و رابط 

منطقي   ي جزئياتش جنبه اين بحث با همه .نيز وجود ندارد
جا از وجود داشتن يا وجود  دارد، ولي چون در اين
م گمان فلسفي بودن بحث گويي نداشتن رابط سخن مي

جا قضيه، كه  شود كه در اين رود واز اين غفلت مي مي
در . معقول ثاني منطقي است، موضوع قرار گرفته است

فلسفه اوصاف اموري كه در خارج وجود دارند واصطالحا 
شوند، مورد بحث قرار  معقول ثاني فلسفي گفته مي

رابط در منظور از : پس با اين بيان بايد گفت. گيرند مي
كه در قضيه وجود دارد، نبوده » است«اقل مفهوم  جا ال اين

  . باشد ، حاكي از آن مي»است«بلكه چيزي است كه مفهوم 
تبيين مالصدرا در كتاب اسفار از وجود رابط به  
اي است كه پذيراي دو برداشت مختلف و در عين  گونه

حال متضاد اختالف و اشتراك نوعي، بين وجود رابط و 
  :آن عبارت اين است. تقل استمس

االتفاق النوعي في طبيعة الوجود مطلقا عندنا ال ينافي «
ها  ها الذاتية و مفهومات التخالف النوعي في معاني

االنتزاعية كما سيتضح لك مزيد إيضاح علي أن الحق أن 
، 1: 1981المتالهين، صدر(» .االتفاق بينهما في مجرد اللفظ

79.(  

  اختالف نوعي

در يك تبيين مطابق با مباني فيلسوفان سلف صدرا، 
. كند وجود را به سه قسم؛ مستقل، رابطي و رابط تقسيم مي

دهد و از  كه رابط را در ميان يكي از اقسام قرار مي او از آن
كه وجود رابط  طرفي با توصيفاتي سلبي از قبيل اين

باشد،  نفسه ندارد و داراي ماهيت نيز نمي وجودي في
چه كه بر ابهام اين  دهد آن م از آن ارائه ميتصويري مبه
اطالق : نويسد افزايد اين عبارت اوست كه مي مسئله مي

وجود درباره وجود رابط و وجود مستقل اشتراك لفظي 
اي از محققين با كنار هم قرار دادن اين عبارات  عده. است

اختالف نوعي بين وجود رابط و وجود مستقل را از 
اند، اما با رجوع به  ليه نتيجه گرفتهديدگاه حكمت متعا

توان منشأ اين مغالطه را كشف  مباني حكمت متعاليه مي
در ابتدا بايد متذكر شويم . كرد و گره از اين ابهام برگشود

  :وجود در حكمت متعاليه داراي سه جهت مختلف است
با هم اتفاق نوعي  :حقيقت يا طبيعت وجودات، اول

دارند؛ يعني داراي يك حقيقت واحدند وهيچ اختالفي بين 
  .مراتب آن نيست

هاي خارجي و يا  از مصداق :معناي ذاتي وجود، دوم
شود واين همان معقول ثاني فلسفي  ها انتزاع مي ماهيت آن

  .است
مصداق معقول ثاني منطقي است  :مفهوم وجود، سوم

  .گيرد ر ميو در منطق مورد بررسي قرا
با توجه به تمايز اين سه جهت مختلف وجود، 

به اين . اختالف نوعي بين مفهوم و مصداق وجود است
معنا كه وقتي ما لفظ وجود را درباره وجود رابط در قضيه 

بريم معنايي دارد كه با كاربرد اين لفظ درباره  به كار مي
 حقايق و واقعيات خارجي كامال با هم متفاوت است؛ زيرا
اولي اشاره به يك اصطالح منطقي دارد كه رابط در قضايا 

كنيم، اما دومي  به آن اشاره مي» است«هست و با مفهوم 
مشعر به حقيقت عيني است كه به معناي تحقق داشتن 
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است و اين لفظ با دو معناي مختلف در اين موارد به كار 
بنابراين عبارت فوق، براي اثبات اين مطلب است . رود مي
كه وجود را به جهت حقيقت و عينيت به مستقل و  آنان كه

اند؛ زيرا در  اند دچار مغالطه شده رابطي و رابط تقسيم كرده
اين تقسيم بين مفهوم و مصداق خلط شده و وجود از 

معناي رابط در قضيه . جهت واحد تقسيم نشده است
حكم به ثبوت داشتن چيزي براي موضوع و ربط نسبتي به 

كه معناي وجود، تحقق داشتن و عيني  حاليآن است، در 
تقسيم وجود، به مستقل و رابطي و رابط از . بودن است

جهت لفظ و اجزاء تشكيل دهنده آن است كه حتي از اين 
جهت نيز چنان كه خواهيم گفت رابطي و رابط دو قسم 
مجزا نيستند، ولي اگر بخواهيم وجود را از جهت استقالل 

اين تقسيم به اعتبار مصداق وجود و وابستگي تقسيم كنيم 
  . است

توان سه معناي مختلف زير از  از عبارات مالصدرا مي
  :رابط را استنباط كرد

اين معنا : وجود رابطي در مقابل وجود محمولي -1
كه از معقوالت ثاني منطقي است، مفهوم وجود را مورد 

  .توجه قرار داده است
ود در اين وج: وجود رابطي در مقابل وجود نفسي -2

معنا از معقوالت ثاني فلسفي است و به مصداق وجود 
مالصدرا براي جلوگيري از خلط بين اين دو . نظر دارد

نامد  معنا اولي را وجود رابط و دومي را وجود رابطي مي
كند وجود معلول نسبت به علتش رابطي  و اضافه مي

 )72، 1: 1363طباطبايي،. (است
اص حكمت متعاليه وجود رابطي در اصطالح خ -3

  .موضوع يا علت است» براي«و » در«كه به معناي تحقق 
 

  حقيقت وجود رابط

بر اساس مباني حكمت متعاليه وجود رابط داراي دو 
سنخ است؛ سنخي در قضايا كه موضوع نظر منطقي است 

كه مطلق وجود به سه  و سنخ ديگر در فلسفه؛ و مبناي اين
شود معناي فلسفي  ميقسم مستقل، رابطي و رابط تقسيم 

در معناي فلسفي، وجود رابط حقيقتي عيني . آن مراد است
وجود را در مقابل يك  وخارجي است پس اگر لفظ

حقيقت عيني قرار دهيم و منظور ما از اين لفظ حقيقت 
عيني باشد؛ در اين صورت مصاديق متعدد آن با هر تنوع 

ي اولي؛  دهو اختالفي كه داشته باشند، از باري تعالي تا ما
  همه داراي يك معنا و يك حقيقت بوده ومشترك معنوي

كاربرد لفظ : توان گفت هستند، پس در اين معني نمي
وجود، بر وجود رابط مشترك لفظي است به اين اعتبار كه 
در استعمال بر وجود رابط مفهوم وجود مراد است و 

نفسه مصداق آن؛ زيرا اگر به اين دليل  ي وجود في درباره
گونه نيست، بلكه اگر  باشد تنها در مورد وجود رابط اين

مفاهيم   مفهوم وجود مورد نظر باشد؛ كاربرد وجود در همه
آن مشترك لفظي است نه فقط بين وجود رابط و وجود 

  )529، 1: 1386جوادي آملي،. (نفسه في
از ديدگاه مالصدرا، حقيقت عيني وجود بر دو قسم 

بنا بر مبناي تشكيك و . بطاست؛ وجود مستقل و وجود را
اشتراك معنوي وجود، وجود رابط داراي حقيقتي عيني 
است و از آنجايي كه وجودات داراي شدت و ضعف 

باشند، هستي وجود رابط در عين اينكه حقيقي است  مي
ولي با وجود مستقل از اين جهت متفاوت است كه 

كه  حقيقت آن، انتساب به موجود مستقل است و جز اين
تي براي آن باشد حقيقت ديگري ندارد و اين وجود نسب

در مقايسه با وجود مستقل، بسيار ضعيف و كم فروغ 
به طور مثال صفت خالقيت، نسبتي حقيقي در . است

خداوند است اين نسبت به واسطه آن است كه خَلق و 
ذهن انسان، مفهوم . اي از ظهور او هستند مخلوقات جلوه

ظهور حق تعالي انتزاع كرده و  خالقيت را از اين نحوه از
ازديدگاه خاص . دهد صفت خالق را به او نسبت مي

نفسه  صدرا، وجود صرف فقط يك مصداق دارد كه في
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شئون اين وجود هرچه از اين  مراتب و. لنفسه بنفسه است
يابد، قيدهاي مذكور را از دست  صرف تنزّل مي  مرتبه
دهد كه  ست ميدهد، در مرتبه اول قيد بنفسه را ازد مي

آيد، در مراحل بعد وقتي  دراين مرتبه جواهر پديد مي
كه به  ها گرفته شود، تا اين نفسه از آن قيدهاي لنفسه و في
شود، وجودي  رسد كه رابط ناميده مي همان موجودي مي

. شود كه ازآن به نسبت صرف و تعلقِ صرف تعبير مي
  ) 184: 1386دهباشي، (

: اند توان اشكال كساني كه گفته اكنون با اين توضيح مي
اگر وجود رابط ثبوت داشته باشد منجر به تسلسل 

ها معناي  شود، را بر طرف كرد؛ زيرا آن نهايت مي بي
منطقي وجود رابط كه در قضايا هست و جزو معقوالت 
ثاني منطقي بوده و فقط در ذهن وجود دارد و به اعتبار 

آن؛ كه به عنوان يك معتبِر وابسته است را با معناي فلسفي 
. اند حقيقت عيني است َخلط كرده و دچار مغالطه شده

  ).321-327، 1: 1981صدرالمتالهين،(
رابط، هرچند داراي حقيقتي عيني است ولي عينيت آن 

سهم آن براي . همان وجود در موجود مستقل است
حضور در هستي به همين اندازه است كه فاقد وجود في 

وجود مستقل تحقق داشته   سايهنفسه باشد و فقط در 
ان المحمول بما هو «: البته حكماء سلف كه گفتند. باشد

» محمول ليس وجوده في نفسه اال وجوده لموضوعه
منظورشان وجود رابطي يا محمولي نيست، ) 328: همان(

ها وجود رابط است، وجود في نفسه آن؛  بلكه مراد آن
موضوع  ، چيزي جز ثبوت براي يعني همان عينيت آن

البته بايد توجه داشت كه منظور از موضوع در . باشد نمي
شود،  جا لفظي كه در قضيه حكم براي آن صادر مي اين

  .بلكه مصداق خارجي موضوع مراد است, نيست
به معنايي كه امروزه در ميان » وجود رابط«اصطالح 

فيلسوفان مسلمان رواج دارد، مفهومي است كه بعد از 
اين اصطالح با معنايي كه در . است مالصدرا جعل شده

فلسفي به خود گرفته   حكمت متعاليه پيدا كرده و جنبه
است، مفسر ديدگاه صدرالمتألهين درباره وجود معلول و 

. ها و نسبتشان با حق تعالي است جايگاه وجودي آن
حكما اصطالح وجود رابط را براي : نويسد مالصدرا مي

ي مفهوم رابطه در حمليات يكي برا: برند دو چيز به كارمي
  . و ديگري براي چيزي كه وجود للغير داشته باشد

دهد كه معلول از نظر جمهور  وي در ادامه توضيح مي
فالسفه وجودي رابطي دارد، اما در فلسفه من وجود 

) 80، 1: 1981صدرالمتالهين،. (معلول، وجود رابط است
شارحان صدرا، براي شناخت و تحليل معلول بر آن 

اند تا دريابند وجود رابط چيست كه معلول داراي اين  شده
ترين راه براي فهم  رسد ساده نظر ميبه . نحو وجود است

چيستي وجود رابط آن است كه مبنايي كه او در 
كند را در نظر  مابعدالطبيعه براي وجود معلول اتخاذ مي

آورده تا از اين طريق دريابيم كه منظور او از وجود رابط 
مالصدراي متقدم هرچند معتقد به تشكيك وجود . چيست

تأخر خود از يك نوع هاي م است اما همو در ديدگاه
كند كه با مبناي منطقيِ بساطت  وحدت وجود دفاع مي
  . قضايا قابل تبيين است

بنابراين با توجه به تقسيم مالصدرا، در مقابل نمودار 
  :       توان اين گونه ترسيم كرد قبلي، نمودار صدرايي را مي

  ).ستقلم(نفسي، في نفسه، بنفسه               
  وجود                     

نامند،  كه حكما آن را رابطي مي(رابط               
  ).باشد موجودي است كه هم لغيره وهم به غيره مي

  
  صفات فعل 

تعريف و تحليل مالصدرا از وجود و استقالل آن 
كند كه با آن  نگرش نويني در اعتقادات ديني ايجاد مي

از . توان تبيين كرد يترين مسائل خداشناسي را م پيچيده
  .ها نحوه ارتباط خداوند با موجودات است جمله آن
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ها صفاتي به  در قرآن كريم آياتي وجود دارد كه در آن
ها با  خداوند نسبت داده شده كه معناي رايج عرفي آن

  : وحدت ذات و بساطت او ناسازگار است
»قُ كُلِّ َشيخال اللَّه  16: رعد. (»ء(  

كند آيا خلقت شرور  مه چيز را خلق مياگر خداوند ه
ها نيز منتسب به اوست؟ چگونه خداي مهربان  و زشتي

ها و  بايد منشإ پليدي هاست  وحكيم كه خالق خوبي
ها نيز باشد؟ آيا افعال انسان را نيز او خلق  ناراستي

كند؟ اگر چنين است پس مسئله اراده و اختيار انسان را  مي
  ؟توان توجيه كرد چگونه مي

»رِيدلُ ما يْفعي 14: حج. (»إِنَّ اللَّه(  
معناي مريد بودن خداوند چيست؟ آيا او نيز مانند 

خواهد؟  خواهد يا نمي انسان در اثر شرايطي چيزي را مي
  ارادة او از جنبه حدوث و قدم چگونه است؟

»شاءنْ يي مدهي و شاءنْ يم لُّ اللَّهضمدثر. (»َكذلك ي :
31(  

َفمنْ يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشْرَح صدره للْإِسالمِ و منْ «
يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضَيقاً حرَجاً َكأَنَّما يصعد في 

ماء125: أنعام(» الس(  
تواند مانند  چگونه خداوند بخشنده و مهربان، مي

هاي  نده باشد؟ آيا نافرمانيها انتقامجو و گمراه كن انسان
شود كه او از سر خشم نافرمانان را به  ها سبب مي انسان

گمراهي و تباهي بكشاند؟ هدايت و اضالل در خداوند به 
  چه معنا است؟

توان در دو مسئله كلي قرار داد؛  همه مسائل فوق را مي
هايي غير از ذات خداوند كه  مسئله نخست وجود ذات

ها هر چند  آن. شوند وب ناميده ميمخلوق، مرزوق، مغض
هايي مغاير  برخاسته از آفرينش خداوند هستند، اما واقعيت

تر است اين است  مسئله دوم كه پيچيده. با ذات او هستند
آيد  كه هستي اين صفات در اثر شرايط و عواملي پديد مي

بزرگي اين . كه مستلزم انفعال و تغيير موصوف است

اي است كه مسلمانان در  به اندازه ها مسائل و پيچيدگي آن
  . اند هاي مختلفي تقسيم شده ها به فرقه مواجهه با آن

از تحليل وجود رابط، مسئله نخست به آساني قابل 
كه بگوييم موجوداتي كه مخلوق و  حل خواهد بود به اين

مرزوق و مغضوب هستند، عين ربط به خداوند بوده و 
رازق و غاضب اوصاف خالق، . ذات مستقلي ندارند

اّتحادي با ذات موصوف دارند كه در حكمت متعاليه 
تحت تأثير عرفان وحدت وصفي ناميده شده و مربوط به 

به اين وحدت، وحدت نسبي، اضافي . مقام واحديت است
اين وحدت، مرجع جميع . شود و اعتباري هم اطالق مي

: 1382آشتياني، . (كثرات بوده و با كثرت سازگار است
206( 
اسخ مسئله دوم نيز از طريق توجه به مباني حكمت پ

كه هر چند وجود، حقيقت  شود، به اين متعاليه داده مي
واحد است اما اين حقيقت واحد ذو مراتب بوده و ظهور 
بعضي مراتب نازل آن به جهت ضعف وجودي به صورت 

يكتايي اين . تدريجي بوده و وابسته به ماده و مدت است
شود كه  ، وحدت فعلي ناميده ميمراتب با اصل خود

عبارت است از واحدي كه ظهور و تجّلي او وابسته به 
همه اين شرايط و اسباب و . وجود شرط يا شرايطي است

علل چون از تعينات وجود واحد حقّند و فقط به او 
اين وحدت از شؤونات . ارتباط دارند، وحدت فعلي دارند

ي نيز ظهور وحدت اسمايي و وصفي بوده و وحدت وصف
 )همان. (وحدت ذاتي است كه در همه اشياء سرايت دارد

بر اين اساس، وجود با همه مراتب و اطوار خود 
همه قيدها و . مستند به حق بوده و عين ربط به او هست

لوازمي كه موجود متغير مادي دارد جزء حقيقت و ذات او 
است و به خاطر مرتبه وجودي آن بوده و اين موجودات 

حقّ . باشند با اين نحو از وجود عين ربط به علتشان مي
رف و بسيطي است كه منزّه از همه متعال، وجود ص

يك از حدود مفاهيم و   حيثيات ماهوي بوده و هيچ
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از طرف . كنند ماهيات، حقيقت وجود او را محدود نمي
شان  ديگر معاليل و افعال صادر از او با همه كثرت حقيقي

كه فعل و معلول او باشند، بايد با علّت خود  براي اين
ز حقّ، وجود صرف عاري از صادر ا. سنخيت داشته باشند

هرگونه حد و تعين است و اين وجود منبسط حق كه 
سراسر عالم را در برگرفته است عامل حفظ سنخيت بين 
علّت و معلول است و چون مطلق بر مقيد احاطه قيوميه 
دارد، وجودات مقيد ظهورات و تجليات آن وجود بسيط 

راهت جلوه و غضب و سخط، اراده و ك. باشند صرف مي
تعين خاصي از وجود مطلق است كه موجود ممكن به 

وجودات . كند سبب قيود و شرايطي آن را دريافت مي
امكاني كه ذاتاً مجعول حقّند عين ربط و تعلّق به وجود 

العلل خود هستند و چون مقيد، در رتبه مطلق نبوده و  عله
هاي آن  در مرتبه آن حضور ندارد، نواقص و محدوديت

نيز مربوط به مرتبه وجود خود بوده و در مرتبه عّلت 
  )همان. (حضور ندارد

در نظر صدرا، اطالق مشتقاتي مانند خالق و رازق بر  
، به سبب »خداوند خالق و رازق است«ي  خداوند در قضيه

نيست كه » رزق«و » خلق«هاي مستقلي مانند  وجود ذات
بر موضوع، شوند تا در حمل آن  به خداوند نسبت داده مي

اي ثالثيه مركب از موضوع و محمول و نسبت  قضيه
تشكيل شود كه مفاد آن ثبوت شيئٍ لشئٍ باشد، بلكه وجود 
محمول براي موضوع در اين قضايا مانند وجود اعراض 
براي موضوعاتشان است كه وجودشان همان ثبوت براي 

اي  به عنوان مظهر و جلوه» رزق«و » خلق«. موضوع است
تنها وجود حق تعالي حق . شوند او منتسب مي از حق به

است وحقيقتاً موجود است، ماسوي كه مظهر وجود او 
هستند داراي ذات مستقلي نبوده و هستي جداي از هستي 

  .خداوند ندارند
پس رابط نه در مفهوم و نه در مفادش ثبوت و وجود 
  . في نفسه نداشته، بلكه فقط براي موضوع خود ثبوت دارد

ف ب ليس مفهومه و ال مفاده هو وجود ب فكون أل
في نفسه و لكن للموضوع كوجود األعراض و الصور 

حتى يستلزم وجوده في نفسه بل  -لموضوعاتها و محالها
» إنما هو اتصاف ألف و ب أي الرابط بينهم 

 ).328: 1981صدرالمتألهين،(

به همين نحو ماهيات امكاني نيز داراي ذاتي نيستند كه 
 .ا را به دو جزء وجود و نسبت تحليل كرده بتوان آن

أن الممكن ال يمكن تحليل وجوده إلي وجود و « 
 ).همان(» نسبة

ي ممكنات نسبت به وجود حق رابط و  بنابراين همه
 . شود نسبت محض محسوب مي

» فيكون وجود الممكن رابطيا عندهم و رابطا عندنا«
  ).328، 1: 1981صدرالمتالهين،(

باني اصالت وجود و تشكيك وجود صدرا، مطابق با م
مشهور؛   چه كه در فلسفه دارد؛ آن و فقر وجودي اظهار مي
ما وجود رابط   شده، در فلسفه وجود رابطي تلقي مي

  . شود قلمداد مي
  

  مقايسه ديدگاه مبتني بر حكمت متعاليه و اشاعره

قوت و استحكام مباني و تحليل مبتني بر آن از مقايسه 
هاي ديگر به خوبي  اليه با تحليلديدگاه حكمت متع

الحرمين جويني متكلم  به طور مثال امام. شود دريافت مي
ق در كتاب األرشاد درباره 478اشعري متوفاي سال 

شود يا آن را نفي كند يا قائل  خالقيت خداوند مجبور مي
اگر گفتيم خدا : نويسد وي در اين باره مي. به مجاز شود
معناي اين است كه ثبوت صرف به ) اهللا خالق(خالق است 

ضرورت دارد و خالق به » َخلق«و مطلق آن اسم يعني 
البته خلق صفتي . معناي كسي است كه داراي خلق است

نيست كه در ذات محقق باشد، بلكه فقط همين قدر 
هست كه بگوييم چيزي به عنوان خلق ثبوت دارد و لذا از 

: گفتند ي ميتوان فهميد كه پيشوايان ما وقت اين طريق مي
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خداي تعالي در ازل مّتصف به صفت خالق نبوده است 
منظورشان چيست؛ زيرا در ازل خلقي وجود نداشت، 
حتي اگر بگويي خداوند در ازل مّتصف به اين صفت 
بوده، به اين اعتبار كه او در ازل قادر به ايجاد خلق بوده 

: 1416جويني. (است، اين بيان نيز نوعي مجاز است
هاي خداوند به دو  گيرد كه نام سپس نتيجه مي) 18و17

  :شوند دسته كلي زير تقسيم مي
ثم جميع أسماء الرب سبحانه تنقسم إلى ما يدل على «

الذات، أو يدل على الصفات القديمة، و إلى ما يدل على 
األفعال، أو يدل على النفي فيما يتقدس الباري سبحانه 

  )همان(» .عنه
هايي هستند  ذات دارند و نام هايي كه داللت بر نام -1

  .كه بر صفات قديم خداوند داللت دارند
هايي كه بر افعال داللت دارند كه داللت بر  نام -2

 . شوند صفاتي دارند كه از ذات مقدس خداوند نفي مي

با اين بيان، اگر صفات فعل از خداوند نفي شوند بايد 
ند ، اين نيست كه خداو»خداوند خالق است«معناي : گفت

صفت خالقيت را دارد، بلكه معناي اصلي اين گزاره آن 
هاي  اين تحليل با تناقض .است كه خلقي وجود دارد
توان پرسيد كه اين خلق چه  فراواني مواجه است؛ زيرا مي

توان وجود خلق با  نسبتي با خداوند دارد؟ چگونه مي
ويژگي حدوث و تغيير را با وحدت و بساطت خداوند 

خلق، در اثر فعلي پديد آمده است و جمع كرد؟ اگر 
صفات فعل هم بايد از خداوند نفي شوند؛ پس اين فعل 

  به كدام فاعل مستند است؟
ضعف و سستي در مباني و مقدمات است كه سبب 
شده است تا صفاتي مانند؛ خالق و متكّلم را گاه نفي كرده 

باقالني، . گردانند خداوند بر مي  و گاهي به قدرت و اراده
كلم مشهور اشعري الزمه ايمان به خداوند را سلب مت

 .كند صفات نقصي كه دالّ بر حدوث دارد، معرفي مي
  .)98: 1425باقالني، (

  نتيجه 

وقتي مالصدرا معيارهاي ميرداماد را در تمايز  -1
گيرد به اين نتيجه  وجود رابطي از مفهوم رابط پي مي

بين رسد كه با حذف اصل اصالت ماهيت، تمايزي  مي
بنابراين وجود . ماند وجود رابطي و مفهوم رابط باقي نمي

رابطي، به عنوان يك موجود مستقلِ داراي ماهيت مجزا 
تواند تحقق داشته باشد؛ چون فرض وجود رابطي كه  نمي

داراي استقالل باشد، بنا بر مباني مالصدرا باطل است، 
ن چه كه درباره موجودات جهان واقعيت دارد اي بلكه آن

بنابراين ديدگاه همان نقشي . ها را رابط بدانيم است كه آن
توان براي موجودات جهان  كه رابط در قضايا دارد را مي

كه به عنوان موجوداتي كه صادر از حق تعالي و فعل او 
شوند، قائل  هستند و نسبت به وجود او رابطي تلقي مي

 الوجود، مانند شان را نسبت به واجب شده و نحوه هستي
بر اين اساس . هستي رابط براي موضوع و محمول دانست

طور كه مبناي زباني و منطقي، از جمله بسيط يا  همان
مركب بودن قضاياي حملي، جايگاه رابط را در قضايا 

دهد، به همين نحو، مبناي  تبيين كرده و يا تغيير مي
وجود آن و موجوداتي   فلسفي، جايگاه وجود رابط و نحوه

 .كند شوند را نيز تعيين مي اشته ميكه رابط انگ
هستي آن را به عنوان فعل   رابط بودن معلول، نحوه -2

كند؛ يعني هرگونه استقالل  خداوند تبارك وتعالي تبيين مي
كه -دارد واين وجود را و ماهيت را از وجود او بر مي

سراسر جهان هستي غير از وجود حق تعالي را در بر 
ذات او يا شأني از شئون او  مانند پرتوي از -گيرد مي
انگارد و با اين معيار وجود معلول مّتحد با وجود  مي

  .    علتش خواهد شد
در قرآن كريم صفات فراواني به خداوند نسبت  -3

داده شده كه هم تحليل معنايي و هم تبيين وجودشناختي 
در . هاي فكري مسلمان بوده است آن دغدغه اصلي گروه

كيه بر مباني اصالت و تشكيك وجود، حكمت متعاليه، با ت
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شود كه با تكيه بر آن  استواري تأسيس مينظام فلسفي 
اعتقادات ديني به ويژه مسائل مربوط به صفات خداوند 

غير از مباني . شوند به نحو دقيق و سازمندي تبيين مي
فلسفي ذكر شده مالصدرا، در منطق نيز نگرشي دارد كه 

تار گزاره و بساطت يا تركيب در بعضي از مباني مانند ساخ
غير از نظام منطقي ارسطويي كه  پيمايد آن راهي را مي

  .است
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