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 مالصدرا دیدگاهبررسی وجود رابط معلول از 

 1تبارسينا علوي
 2اهلل سوريروح

 چکيده
 ته است.ر گرفها مورد استدالل و استشهاد قراالربط بودن معلول، از سوی صدرالمتالهین بارعین

م ، مقوّروشن است که از دیدگاه او وجود معلول در ذاتش محتاج به علت است و این احتیاج
حث چه مورد بمعلول است و ممکن نیست که معلول در وجود یا عدم، استقالل داشته باشد. آن

ه طور ش و بل را با قطع نظر از علتو کالم است، این است که آیا امکان دارد عقل، ذات معلو
قرار  ی عقلتواند مورد اشاره استقاللمستقل لحاظ کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا معلول می

افاتی با والت، منایم که اشاره استقاللی عقل به معلن ساختهتواند؟ ما در این مقاله مبیّگیرد یا نمی

والت لی معلصدرالمتالهین برای نفی استقالل عقالربط بودن در خارج ندارد و دالیل جناب عین

 باشد.تام نمی
 

 گانکليدواژ
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 مقدمه
غیره یا رابط تقسیم نفسه و وجود فیدر فلسفه اسالمی وجود، به وجود مستقل یا فی

مترین مباحث فلسفی است که نتایج فراوانی در مباحث شود. این مسأله یکی از مهمی
گوناگون فلسفی دارد. از جمله این مسائل مسأله رابطۀ علت و معلول در امور عامه و رابطۀ 
ممکنات با واجب تعالی در الهیات بالمعنی االخص است. بحث درباره وجود رابط و مستقل 

ق شروع شده و توسط میرداماد و در فلسفه اسالمی از فارابی، ابن سینا و شیخ اشرا
شود. وجود رابط در فلسفه اسالمی حداقل دارای چهار کاربرد است: صدرالمتألهین تکمیل می

نسبت حکمیه )پیوند دهنده دو مفهوم مستقل موضوع و محمول(، مطابق نسبت حکمیه 
معنای  اتحادی در قضایا، مطلق نسبت و اضافه خارجی، وجود رابط معلول، که از این میان

 چهارم مد نظر این پژوهش قرار دارد.
الربط بودن معلول مورد تقسیم موجود به رابط و مستقل و تعریف آن دو و همچنین عین

الربط بودن معلول آن است که ارتباط با قبول قاطبه فالسفه اسالمی است. مقصود از عین
وجود رابط و مستقل  چه در حکمت متعالیه دربارهعلت عین وجود خارجی معلول است. آن

الربط بودن وجود ابداعی و از اهمیت زیادی برخوردار است؛ تبیین جدیدی از مسأله عین
ای که در ذهن گونهمعلول است با این بیان که معلول در ذهن نیز عین ربط به علت است به

ن از وجود درتفسیر ابداعی صدرالمتالهی توان آن را به ذات و ربط به علت تحلیل کرد.نیز نمی
نفسه است؛ پس وجود رابط چیزی نیست جز همان رابط معلول، وجود رابط فاقد جنبه فی

ها. پس وجود رابط اگر خود ربط، وابستگی، قیام، حلول، صدور، ایجاد، عروض و امثال آن
بماهی هی لحاظ شود نه مفهوم اسمی وجود از آن حاکی و بر آن صادق است و نه مفهومی 

شود تا به حمل هوهو بر آن صادق م مستقل دیگری از آن در ذهن منعکس میماهوی یا مفهو
شود، و نه مناط تعدد و با آن موجود باشد ، بلکه با انواع مفاهیم حرفی به اقسام آن اشاره می

 (213-202، صص 1، ج1392و تکثر واقعیات است. )ر.ک: عبودیت، 

های ل را مطرح ساخته و در بحثصدرالمتالهین در آثار مختلف خود، وجود رابط معلو
کند که ما در این مقاله درصدد آن هستیم ابتدا تصویر اجمالی از مختلف از آن استفاده می

های جناب صدرالمتالهین را با چینش منطقی وجود رابط معلول ارائه کرده و سپس استدالل
 ها را مورد بررسی قرار دهیم.مطرح و آن

 لتبيين حقيقت وجود رابط معلو
کنند که ربط و وابستگی معلول به علت همانند ربط جسم به مکانش در فلسفه ثابت می
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نیست که عرضی و قابل زوال است وگرنه جایز بود که معلول و ممکن بالذات غیر وابسته 
ابن  ؛216-214، صص2، ج1981و مستقل از علت فاعلیش موجود باشد. )ر.ک: مالصدرا، 

کنند که ربط و وابستگی معلول به علت ذاتی معلول ت می( یعنی ثاب179، ص1972سینا، 
الربط به علت است وغیرقابل انفکاک از آن است؛ به تعبیر دیگر شکی نیست که معلول عین

یعنی ربط به علت ذات معلول است؛ ذاتاً لغیره، یعنی للعلۀ، است و ممکن نیست چنین 
فسه هم هست تا نحوه وجود آن رابطی ننباشد و سئوال این است که آیا، عالوه بر این، فی

ای است و در نتیجه رابط باشد و به تعبیر دیگر، آیا معلول وجود باشد یا فاقد چنین جنبه
للعلۀ دارد یا فقط وجود للعلۀ دارد و در یک کالم، آیا معلول وجود رابطی است یا فی نفسه 

 وجود رابط؟
اند، یعنی هر معلولی نسبت به ا برگزیدهفیلسوفان پیشین در پاسخ به این سوال، شق اول ر

علت فاعلی خویش وجود رابطی است، همان گونه که هر عرضی نسبت به جوهری که 
موضوع آن است وجود رابطی است، با این تفاوت که قیام معلول به علت فاعلی صدوری 

در  است اما قیام عرض به جوهر حلولی است، بنابراین، طبق این دیدگاه، اجماال معلول
نفسه به این معنا که مغایر علت و ثانی او است، به طوری که در خارج، واقعیتی است فی

دهیم، باید شمارش موجودات و اشیاء، همان طور که عددی را به علت فاعلی اختصاص می
عددی را هم به معلول آن نسبت دهیم، یعنی وجود دیگر و موجود دیگری است غیر از 

رت موجودات و اشیاست. چنان که صدرالمتألهین نوشته است: علت، پس علیّت منشأ کث
آنان چون قائل به دومی در وجود هستند برای ممکن وجودی مغایر وجود حق اثبات کرده »

 (. 330، ص1، ج1981)مالصدرا،  «اند
نفسه محدود است، ذهن از آن مفهومی بر این اساس به موجب این که این وجود فی

کند که از ربط و وابستگی به درخت و سفیدی و غیر این ها، انتزاع می ماهوی، مانند انسان و
شود: انسان موجود است، و شود و گفته میعلت حاکی نیست و موضوع هلیه بسیطه واقع می

به موجب این که این واقعیت فی نفسه، لغیره یعنی للعلۀ، هم هست با تعبیراتی همچون 
کنند می ها به آن اشارهبا علت، صادر از علت و امثال آنوابسته به علت، قائم به علت، مرتبط 

که این تعبیرات نسبت به وجود آن در خارج، به معنای وجود یا موجودی عین ایجاد یا عین 
است و به لحاظ ماهیت آن در ذهن،  «ذات هو الربط»ارتباط با علت و در یک کالم، به معنای 

ساس وجود یا موجود یا ذات یا شیء یا واقعیت بر است؛ بر این ا «ذات لها الربط»به معنای 
جنبه فی نفسه معلول تأکید دارد که در خارج به صورت امری مغایر واقعیت علت یافت 
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یابد. به شود و در ذهن به صورت مفهوم اسمی غیر حاکی از وابستگی و ربط ظهور میمی
چنان است که به با علت آن ی ارتباط معلولعبارت دیگر از دیدگاه فیلسوفان پیشین، نحوه

توان گفت: معلول مرتبط با علت است، با ارتباطی ذاتی و غیر قابل انفکاک از آن درستی می
آنان برای ممکن »که صدرالمتالهین نوشته است: (. چنان210، ص1، ج1392)عبودیت، 

به حق ای که آن وجود مرتبط لکن به گونهاند وجودی مغایر وجود حق تعالی اثبات کرده
ای که ممکن نیست که انتساب به معبود حق از آن منسلخ تعالی و منسوب به او است به گونه

 (. 330، ص1، ج1981)مالصدرا،  «شود
به عبارت دیگر رابط بودن وجود معلول به معنای آن است که معلول بر خالف وجود 

ت لغیره برخوردار است؛ شود تنها از حیثینفسه و لغیره تحلیل میرابطی که به دو حیثیت فی
نفسه لغیره واقعیتی است که وابستگی ذاتی به غیر که: وجود رابطی یا وجود فیتوضیح آن

دارد. به طوری که ممکن نیست وابستگی آن را از شیئی که به آن وابسته است قطع کرد تا 
گی از ممکن باشد که بدون وابستگی به آن یا وابسته به غیر آن موجود باشد. قطع وابست

 وجود رابطی مساوی است با انعدام آن.
نفسه بودن آن این است که یکم: مصداق، مفهوم اسمی وجود است خاصیت حیثیت فی

گویند؛ دوم: اگر این واقعیت محدود باشد، از آن که به آن وجود محمولی یا کون تام می
ر دیگر شود این واقعیت غیشود؛ سوم: موجب میمفهومی ماهوی در ذهن منعکس می

نفسه مناط تعدد و تکثر واقعیات است؛ و خاصیت واقعیات باشد و به عبارت دیگر حیثیت فی
شود؛ حیثیت لغیره بودن آن این است که فقط به صوت مفهومی حرفی در ذهن منعکس می

مانند مفهوم کسره در تعبیر رنگِ جسم. و به اعتبار این حیثیت مناط تعدد و تکثر واقعیات 
اند به این حیثیت ه ممکن است با مفاهیمی اسمی که حاکی از ربط و وابستگینیست. البت

 ها.اشاره کرد مانند مفهوم وابستگی، قیام، ربط، حلول، عروض، صدور، ایجاد و مانند آن
نفسه است و فقط لغیره است. پس وجود رابط چیزی ولی وجود رابط فاقد جنبه فی

وجود رابط اگر بماهی هی لحاظ شود نه مفهوم نیست جز همان خود ربط و وابستگی. پس 
اسمی وجود از آن حاکی و بر آن صادق است و نه مفهومی ماهوی یا مفهوم مستقل دیگری 

شود تا به حمل هوهو بر آن صادق و با آن موجود باشد؛ بلکه با از آن در ذهن منعکس می
و تکثر واقعیات است. البته با  شود. و نه مناط تعددانواع مفاهیم حرفی به اقسام آن اشاره می

توان به آن مفاهیمی اسمی مانند ربط، رابط، وجود رابط، وابستگی، قیام، صدور و ایجاد می
 (. 207-202، صص1، ج1392اشاره کرد )ر.ک: عبودیت، 
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 داليل نظريه وجود رابط معلول
ن وجود های متعددی توسط صدرالمتالهین و پیروان او برای اثبات رابط بوداستدالل

  شویم.ها را یادآور میمعلول اقامه شده است که برخی از مهمترین آن

 استدالل نخست:
  توان به صورت زیر تنظیم کرد:شکل منطقی این استدالل را می

 مستقل طور به و علتش از نظر قطع با را معلول ذات عقل، که باشد داشته امکان الف: اگر
 داشته ذاتی دارد علت به که ارتباطی و ربط از غیر علولم که آیدمی الزم گاه آن کند لحاظ
 تعقل علت، به ارتباط و ربط بدون و علتش تعقل بدون معلول که است آن فرض زیرا باشد
  است؛ شده

 ذات گاه آن باشد داشته ذاتی دارد علت به که ارتباطی و ربط از غیر معلول ب: اگر
 با ارتباطش و ربط با تنها است معلول که جهت نآ از معلول زیرا بود؛ نخواهد معلول معلول،

 شود؛می تعقل علت
 است؛ معلول معلولیت در خلف زیرا است محال تالی ج: ولی

 کند؛ لحاظ مستقل طور به و علتش از نظر قطع با را معلول ذات عقل که ندارد امکان پس د:
 مستقل طور به و لتشع از نظر قطع با را معلول ذات عقل که باشد نداشته امکان اگر هـ:
  (.300-299صص ،2ج ،1981)ر.ک: مالصدرا،  .ندارد خود از ذاتی معلول گاه آن کند لحاظ

 نقد و بررسي
 علت به آن ربط و معلول ذات غیریت از مقصود زیرا. رسدبه نظر نمی تمام استدالل این

 ر صورت نخستاست یا غیریت در تحلیل عقل. د خارج در غیریت یا «الف» مقدمه تالیِ  در
 خارجی ترکیب مستلزم تحلیلی ترکیب هیچگاه زیرا نیست؛ صحیح مقدمه این در مالزمه
 آیدنمی الزم علت به وابستگی و ربط و ذات به معلول تحلیل از صورت این در یعنی نیست؛

 خود ذات در معلول آید الزم تا. باشد علت با آن ربط با مغایر خارج در معلول ذات که
 .شدنبا معلول

 و علم حیات، مانند ذاتی صفات و ذات از تعالی و تبارک اهلل تحلیلی ترکیب کهچنان
 و وجود از موجودی هر تحلیلی و ترکیب. نیست او خارجی ترکیب مستلزم... و قدرت
 از مرکب خارج در موجود آن که نیست آن مستلزم وجود اصالت پیروان نظر طبق ماهیت
 . باشد ماهیت و وجود

 غیریت علت به آن ربط و معلول ذات غیریت از مقصود اگر صورت دوم یعنیاما در 
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 از مقصود صورت دراین ولی. است صحیح «الف» مقدمه در مالزمه است عقل تحلیل در
است که معلول در خارج معلول نیست یا آن است که در ذهن  آن یا «ب» مقدمه در الزم

 معلول نیست. 
 و معلول ذات غیریت از زیرا. نیست صحیح «ب» مقدمه در مالزمه در صورت نخست

و در صورت دوم . نباشد معلول خارج در معلول که آیدنمی الزم ذهن در علت، به آن ربط
 در مالزمه نیست معلول ذهن در معلول که است آن «ب» مقدمه در الزم از مقصود اگر یعنی
 زیرا. نیست صحیح («ج» تالی)مقدمه بطالن صورت این در ولی است صحیح مقدمه این

 به که مشائیان نظر طبق که چنان. ذهن در نه است معلول خارج در معلول، که بوده آن فرض
 ولی است؛ علت به وابستگی و ربط عین خارج در معلول ذات. اندقائل معلول رابطی وجود
 به است( معلولیت)علت به وابستگی و ربط عین درخارج که را معلول همین است قادر ذهن

 که نیست آن مستلزم این و کند تحلیل( معلولیت)علت به ذات آن ربط و ذات مفهوم ود
 و نباشد معلول ذهن در معلول ذات که است آن مستلزم بلکه نباشد معلول خارج در معلول،

 .نیست خارج در معلول معلولیت فرض خالف این و. شود آن بر عارض معلولیت
 چه آن زیرا. نیست صحیح استدالل این در «ج» مقدمه گفت توانمی دیگر عبارت به
 از غیر باشد داشته مستقلی ذات خارج در معلول که است آن است معلول معلولیت در خلف
 مستقل ذاتش در معلول آیدمی الزم که است صورت دراین. دارد علت به که ارتباطی و ربط

 به را معلول ذهن که این از ولی. است ناسازگار معلول بودن معلول با این و باشد علت از
 الزم بلکه نباشد؛ معلول درخارج معلول که آیدنمی الزم کند تحلیل علت به ربط و ذات
 معلولیت ذهن در شده و تعقل علت بدون که باشد داشته ذاتی ذهن در معلول که آیدمی

  .شود آن بر عارض

 شرح استدالل صدرالمتالهين بر وجود رابط معلول
 نوشته استدالل این بیان و صدرالمتالهین سخنان شرح در ن معاصراندیشمندا از یکی

 شیئی به را ما باشدمی تحقیق دوم بخش که نیز معلول ناحیه در علیت مسأله تحلیل». است
 و است افاضه و اثر بالذات که شیئی او است ذات گوهر عین وی معلولیت که بردمی راه

 از غیر که نیست متصور ذاتی او برای و گیردمی رقرا او ذات متن بر که است عنوانی معلویت
 اعتبار و تحلیل حسب به معلول که آن تا شودمی افاضه فاعل از که باشد اثری و معلولیت

 اثری دیگری و معلول ذات متن دو، آن از یکی. باشد یکدیگر از ممتاز بخش دو دارای عقل
 جهت دو آن از یکی باشد عقلی جهت دو از مرکب معلول اگر. شودمی افاضه علت از که

 و بوده افاضه کنار در که بود خواهد ذاتی دوم و شودمی افاضه علت از که است اثری همان
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 و شودمی افاضه فاعل از که است اثری همان حقیقی معلول صورت این در. پذیردمی را اثر
 . باشدنمی معلول مجاز به جز معلول ذات متن

 عرض و است او الزم عرض یا و مفارق عرض نباشد لمعلو ذات عین معلولیت اگر
 معلول گاهی و است معلول گاه شیء که معناست این به معلولیت وصف بودن مفارق
 مرتبه از الزم چون باشد، او الزم عرض معلولیت اگر و نیست صواب گفتار این و نیست
 و نیست هارچ عدد ذات در که زوجیت نظیر نیست؛ ملزوم مرتبه در است متأخر ملزوم

 اگر و است معلول ذات از معلولیت سلب امر این نتیجه و است آن از متأخر و ذات الزم
 علیت انکار مستلزم این و آیدمی پدید تصادف و صدفه به یا نباشد معلول معلول ذات
 وجوب به امکان از ممکن ذات انقالب معنای به این و است مستقل تحقق در یا و است

 .است محال و باشدمی
 در چیزی تأثیر هنگام در که شودمی دانسته نکته این معلول ذات با معلولیت عینیت از
 معطی که علت برابر در زیرا گردد؛می باز تثنیه به تأثیر و معلول علت، مفهومی تثلیث چیزی
 و عطا عین معلول بلکه نیست؛ کندمی دریافت را عطا که معلول نام به دیگری شیء است
 آن به علت از که ایافاضه و معلول گانگی دو و شودمی افاضه علت از که است اثری
 اعطاء و معطی کنار در که آخذ و مستعطی و است مفهوم لحاظ و ذهن حسب به تنها رسدمی

، 2از ج 4، بخش1389)جوادی آملی،  «بندد.می بر رخت گردد محسوب سوم رکن
  (.494-495صص

 نقد و بررسي
ین بیان مغالطه به اشتراک لفظ صورت گرفته است؛ زیرا در صدر رسد در ابه نظر می

استدالل مقصود از عدم عینیت ذات معلول با معلولیت )ربط به علت(، عدم عینیت در ذهن 
که در تمام لوازم بعد نیز لحاظ شود ولی در این صورت استلزام بایداست پس همین قید می

 «اگر معلولیت عین ذات معلول نباشد»ته است: در آخرین مقدمه قابل پذیرش نیست زیرا گف
مقصود عدم عینیت در تحلیل عقل است شاهد این ادعا آن است که قبل از آن گفته است 

بایست همین قید پس در تمام لوازم بعد نیز می «اگر معلول مرکب از دو جهت عقلی باشد»
خواهد بود یعنی در این لحاظ شود و در این صورت استلزام در آخرین مقدمه قابل پذیرش ن

آید و این اگر ذات معلول معلول نباشد یا به صدفه و تصادف پدید می »مقدمه که گفته است 
مستلزم انکار علیت است و یا در تحقق مستقل است و این به معنای انقالب ذات ممکن از 

ول زیرا اگر ذات معلول در ذهن و تحلیل عقل معل «امکان به وجوب است که محال است
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آید که معلول در خارج به صدفه و تصادف پدید آید و علیت انکار شود و نباشد نه الزم می
آید که معلول در تحقق در خارج مستقل باشد و انقالب ذات ممکن الزم آید چون نه الزم می

 آید که ذات معلول در خارج معلول نباشد. این دو تنها در صورتی الزم می
 از که است اثری همان جهت دو آن از یکی باشد عقلی جهت دو از مرکب معلول اگر

 این در. پذیردمی را اثر و بوده افاضه کنار در که بود خواهد ذاتی دوم و شودمی افاضه علت
 به جز معلول ذات متن و شودمی افاضه فاعل از که است اثری همان حقیقی معلول صورت

 . باشدنمی معلول مجاز
 آیدمی الزم که است گاهآن نباشد معلول ذات عین خارج در لولیتمع به عبارت دیگر اگر

 در معلول معلولیت با این و. باشد آن عرضی معلولیت و نباشد معلول خود ذات در معلول
 معلول ذات با معلول معلولیت تحلیلی تغایر که ندارد وجود یعنی دلیلی .نیست سازگار خارج

 از غیر ذهن در معلول ذات اگر پس. است سازگارنا خارج در معلول معلولیت با ذهن در
 ذهن در معلول ذات که آید الزم و باشد آن بر عارض ذهن در معلولیت و باشد آن معلولیت

 که چنان. این مستلزم انکار علیت حقیقی در خارج نیست شود متصف معلولیت به مجازاً
 عین خارج در را معلول اتذ چه اگر اندبوده معتقدند معلول رابطی وجود به که مشائیان

 آن ربط) معلولیت و ذات به ذهن در را معلول ولی انددانستهمی علت به آن ربط و معلولیت
 و. دانستندمی معلول ذات بر عارض ذهن در را معلولیت یعنیاند کردهمی تحلیل( علت به

 معلولی علّی رابطه در چهآن زیرا دانستند.نمی ناسازگار خارج در معلول معلولیت با را این
نه ذاتی وجود آن در ذهن یا  باشد معلول خارجی وجود ذاتی معلولیت، که آن است الزم

 ذات که است آن است الزم معلولی _علّی رابطه در چهآن دیگر عبارت به تحلیل عقل.
 که این نه باشد؛ آنبه وابسته و علت( وجود)خارجی ذات معلول معلول،( وجود)خارجی

 باشد. علت ذهنی وجود به وابسته خود ذهنی وجود حیثیت از معلول ذهنی وجود

 استدالل دوم
 توان به صورت زیر تنظیم کرد:شکل منطقی این استدالل را می

 الف: علیت و معلولیت در وجود است زیرا ماهیت اعتباری است؛
ز ب: معلول، وجود شیء است نه صفتی از صفات شیء وگرنه معلول در ذاتش بی نیاز ا

 علت خواهد بود؛
 ج: ذات معلول متعلق و مرتبط به علت است؛

د: اگر ذات معلول چیزی غیر از تعلق و ارتباط به علت باشد آنگاه تعلق و ارتباط به علت 
 صفتی زائد بر ذات معلول خواهد بود؛
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هـ: اگر تعلق و ارتباط معلول به علت صفتی زائد بر ذات معلول باشد آنگاه وجود تعلق و 
ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت »باط معلول به علت بعد از وجود معلول خواهد بود زیرا ارت

 است؛ «مثبت له
چه معلول و: اگر وجود تعلق و ارتباط معلول به علت بعد از وجود معلول باشد آنگاه آن

فرض شده بود معلول نخواهد بود بلکه چیزی غیر از وجود معلول، معلول و مرتبط به علت 
 ؛خواهد بود

ز: اگر چیزی غیر از وجود معلول، معلول و مرتبط به علت باشد آنگاه وجود معلول 
 مستقل و در هویتش بی نیاز از علت خواهد بود. و این خالف فرض است؛
 ح: پس تعلق و ارتباط معلول به علت صفتی زائد بر ذات معلول نیست؛

ل نباشد پس ذات معلول ط: اگر تعلق و ارتباط معلول به علت صفتی زائد بر ذات معلو
چیزی غیر از تعلق و ارتباط به علت نیست یعنی معلول بذاته معلول است و علت بذاته علت 

 است و ذات معلول عین تعلق و ارتباط به علت است؛ 
ی: اگر ذات معلول عین تعلق و ارتباط به علت باشد آنگاه معلول هویتی مباین با هویت 

 ؛علت هستی بخش خود نخواهد داشت
ک: اگر معلول هویتی مباین با هویت علت هستی بخش خود نداشته باشد ممکن نیست 

ای که دو هویت که عقل، مستقل از هویت علت به هویت معلول اشاره داشته باشد. بگونه
مستقل در اشاره عقلی وجود داشته باشد یکی هویت مستقل علت و دیگری هویت مستقل 

لولیت است. وگرنه ذات معلول بذاته معلول نخواهد بود معلول یعنی هویتی که متصف به مع
و این خالف این اصل است که اثبات کردیم معلول بذاته معلول است و علت بذات علت 

 (. 63ص ،1ج ،1416همو،  ؛172-171، صص1393)ر.ک: مالصدرا،  است.

 نقد و بررسي
 «د»لول در تالی مقدمه استدالل باال تمام نیست. زیرا اگر مقصود از صفت زائد بر ذات مع

صفت زائد در خارج است؛ یکم: استلزام در این مقدمه صحیح نیست زیرا ممکن است ذات 
معلول در تحلیل غیر از تعلق و ارتباط به علت باشد ولی تعلق و ارتباط در خارج صفت زائد 

صحیح  «ط»بر ذات معلول نباشد. بلکه عین آن باشد چنان که مشائیان قائلند؛ دوم: مقدمه 
نیست. زیرا ممکن است که تعلق و ارتباط به علت در خارج زائد بر ذات معلول نباشد ولی 

 در تحلیل عقل زائد بر ذات معلول باشد.
در  «ه»و اگر مقصود از آن صفت زائد در تحلیل عقل است آنگاه استلزام در مقدمه 
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تحلیل عقل باشد ولی صورتی درست خواهد بود که مقصود از بعدیت در تالی آن بعدیت در 
چه در این مقدمه صحیح نیست. زیرا در این صورت آن «و»در این صورت استلزام در مقدمه 

غیر معلول به حساب آمده)یعنی تعلق و ارتباط معلول به علت( غیر معلول نیست بلکه در 
 خارج عین معلول است. 

 استدالل سوم
 ن صورت معلول آن نخواهد بود؛باشد در غیر ای. وجود معلول مرتبط با علتش می1
 . این ارتباط از نوع نیاز وجودی معلول به علت است؛2
. هر وجودی که به علت نیازمند باشد احتیاجش عین ذات آن خود بود؛ )مقصود از 3

 ذات، وجود معلول است نه ماهیت آن( زیرا:
معلول در . اگر این احتیاج وجودی معلول زاید بر اصل وجود و ذات معلول باشد 3-1

 اصل وجودش نیازمند به علت نخواهد بود و در نتیجه مستقل خواهد بود؛
 . مستقل بودن ذات معلول خلف در معلولیت آن است.3-2
. هر موجودی که نیازش به علت، عین ذاتش باشد ذات و اصل وجودش نیز عین نیاز و 4

 تعلق به علت خواهد بود؛
نیاز و تعلق به علت باشد وجود رابط . هر موجودی که ذات و اصل وجودش عین 5

 (. 319، ص1، ج1395است؛ زیرا معنای وجود رابط همین است )ر.ک: نبویان، 

 بررسي نقد و
تواند وجودی مغایر از اگر چه وجود معلول مستقل و منقطع از علت نیست ولی می

دن معلول وجود علتش داشته و در عین حال به علت مرتبط باشد، به تعبیر دیگر مستقل نبو
به معنای آن نیست که تنها علت، وجود حقیقی داشته و ما سوای آن شئون آن باشند، بلکه 

 که: ممکن است معلول وجود ثانی داشته باشد ولی عین ارتباط با علت نیز باشد. توضیح آن
( وجود فی غیره یا رابط، یعنی وجودی که معنای 1دو معنا برای ارتباط وجود دارد: 

( ارتباط و انتساب یک موجود با غیر، روشن 2که همان نسبت حرفی است؛  حرفی دارد
است که این معنا، معنایی اسمی است زیرا ارتباط داشتن یک شی با شیئی دیگر از مقوله 

این نحو که وقتی یک موجود )معلول( با موجود دیگری )علت( ارتباط داشته اضافه است به
شود که به عین هرکدام از آنها موجود وصفی حاصل می باشد برای هر کدام از آن دو موجود

است، یعنی مرتبط بودن موجود اول )معلول( عین وجود آن و مرتبط إلیه بودن موجود دوم 
)علت( نیز عین وجود آن است، این وصف همان ارتباط است که معنایی اسمی و اضافی به 
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کند که وجود می شده صرفا اثبات آید پس برهانی که برای رابط بودن معلول اقامهشمار می
معلول عین ارتباط با علت است به نحوی که هیچ حیثیتی در وجود آن نیست که مرتبط با 

. وجود 1کند. و اساسا از اقسام سه گانه معلول )علت نباشد ولی رابط بودن را اثبات نمی
. 3جسمیه و اعراض،  نفسه لغیره مانند صور نوعیه و. وجود فی2نفسه لنفسه مانند عقول، فی

غیره( فقط قسم سوم وجود رابط است و گرچه هر سه قسم چون معلولند عین وجود فی
 (. 315-319، صص1، ج1395ارتباط با علت هستند )نبویان، 

توان سؤال کرد مقصود از عینیت به عبارت دیگر در باره مقدمه سوم در این استدالل می
 عینیت در عالم خارج است یا در ذهن «ت آن خود بوداحتیاجش عین ذا»در تالی یعنی جمله 

و عالم مفاهیم یا هر دو. اگر شق نخست مقصود باشد ادعایی بدون دلیل و اثبات نشده 
دانستند ولی خواهد بود. زیرا مشائیان نیز احتیاج معلول به علت را در خارج عین ذات آن می

نفسه شود یعنی حیثیت فیت تصور میکه معلول در عالم ذهن مستقل از علاند معتقد بوده
دانستند. یعنی حیثیت لغیره معلول را در نفسه لغیره میدارد و به همین خاطر آن را وجود فی

دانستند. و اما شق دوم عین مدعایی است که قرار است با نفسه آن میخارج عین حیثیت فی
دالل مصادره به مطلوب این استدالل به اثبات برسد از این روی در این صورت این است

 خواهد بود. 

 گيرينتيجه
،  الربط بودن معلول اتفاق نظر دارند ولی در تفسیر آن اختالف دارندقاطبه فالسفه در عین

فرماید: رابط بودن الربط بودن معلول را به معنای وجود رابط بودن گرفته و میمال صدرا عین
نفسه و ف وجود رابطی که به دو حیثیت فیوجود معلول به معنای آن است که معلول بر خال

تواند ذات شود تنها از حیثیت لغیره برخوردار است و عقل هیچ گاه نمیلغیره تحلیل می
معلول را با قطع نظر از علتش و به طور مستقل لحاظ کند ، جناب صدرالمتالهین برای اثبات 

اند ولی در این مقاله روشن مه کردهالربط بودن معلوالت استدالل هایی را اقااین تبیین از عین
توان شود و میگشت که عین الربط بودن در خارج لزوما منجر به عدم استقالل در ذهن نمی

های ذکر شده از سوی صدرالمتالهین و استدالل معلول در ذهن مورد اشاره عقلی قرار گیرد
و در ذهن معلول ذات لها تواند اثبات کند الربط بودن معلول در خارج را میتنها ذات هو

 باشد و اگرالربط است و به عبارت دیگر معلول در تحلیل عقلی مغایر علت خودش می
 خود ذات در معلول آیدمی الزم که است آنگاه نباشد معلول ذات عین خارج در معلولیت

 .نیست سازگار خارج در معلول معلولیت با این و. باشد آن عرضی معلولیت و نباشد معلول
 معلولیت با ذهن در معلول ذات با معلول معلولیت تحلیلی تغایر که ندارد وجود یعنی دلیلی
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 و باشد آن معلولیت از غیر ذهن در معلول ذات اگر پس. است ناسازگار خارج در معلول
 معلولیت به مجازا ذهن در معلول ذات که آید الزم و باشد آن بر عارض ذهن در معلولیت
 وجود به که مشائیان کهچنان زم انکار علیت حقیقی در خارج نیست؛این مستل شود متصف
 به آن ربط و معلولیت عین خارج در را معلول ذات چه اگراند بوده معتقدند معلول رابطی
 تحلیل( علت به آن ربط) معلولیت و ذات به ذهن در را معلول ولی انددانستهمی علت

 معلولیت با را این و. دانستندمی معلول ذات بر عارض ذهن در را معلولیت یعنی کردندمی
 که آن است الزم معلولی علّی رابطه در چهآن زیرا دانستند.نمی ناسازگار خارج در معلول

 به نه ذاتی وجود آن در ذهن یا تحلیل عقل. باشد معلول خارجی وجود ذاتی معلولیت،
( وجود)خارجی ذات که است آن است الزم معلولی ـ علّی رابطه در چهآن دیگر عبارت
 معلول ذهنی وجود که این نه. باشد آن به وابسته و علت( وجود)خارجی ذات معلول معلول،

 باشد. علت ذهنی وجود به وابسته خود ذهنی وجود حیثیت از
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