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چکیده
مبحث وجوب و امتناع سابق و الحق بر موجودات ،یکی از مباحث مهم و پر چالشی است که از دیربهاز موگهری را وها و دیهایاوهاا
مختلفی م ان انایشمناان اسالمی ایجاد کرده است .مشهور متکلمان مرتقانا علت و چ یاه توان گرورت بخش ان ب مرلولش را نهاارد.
در مقابل ،مشهور فالسف ا اسالمی مرتقانا اصل گرورت ،اصل بایهی است و بر این اساس ،وجود مرلول در فرض وجود داشتن علهت
تام اش گرورا و تخلف ناپذیر است .در این مقال سری بر این است تا با روش توص فی -تحل لی گمن توگ ح انواع وجوب و امتناع در
فلسف  ،ب تب ن وجوب و امتناع سابق و الحق بر موجود از دیایاه آیت اهلل جوادا آملی پرداخت شود.

کلیدواژگان
امتناع سابق و الحق ،جوادا آملی ،وجوب سابق ،وجوب الحق.

 نویسنده مسئول :استادیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmohirandoost@gmail.com :

 دانشجوی دکتری رشته فلسفه و کالم اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
مواد ثالث در منطق و فلسفه مورد بررسی قرار گرفته است .در منطق به هنگاام بااان نسامت مااان
موضوع و محمول از مواد ثالث سخن گفته اند .یعنی هرگاه محمولی را به موضوعی نسمت دهاام
آنگاه یا ضروری است یا ممتنع و یا ممکن .اما در فلسفه که بحث از موجاود و احکاام آن مطار
است ،مفاهام سه گانهی وجوب ،امکان و امتناع ،برای تقسامبندی موجودات باه دو قسام واجا
الوجود و ممکن الوجود و بتمع آن تقسامبندی معدومات به دو قسم ممکن الوجود و ممتنع الوجود
استفاده میشود .در مسائل فلسفه اسالمی ،مسألهی وجوب و امتناع ساابق و ححاق بار موجاودات
جایگاه ویژهای دارد ،که حلّ بسااری از مسائل فلسافی در گارو آن اسات .هار موجاودی کاه باه
حس

مقام ذات خود ممکن باشد ،پاوسته محفوف باه دو وجاوب اسات .و گویاا در آغاو

دو

ضرورت قرار دارد .که از آنها به وجوب سابق و ححق تعمار میکنند.
فالسوفان قاعدهی فلسفیای با این مضمون بااان کاردهاناد« :الشيء مايلمممجيي ممميوجي » (ابان ساانا،
154 :4631؛ همو63 :4636 ،؛ صدرالدین شارازی4344 ،م221 :.؛ طماطماایی .)54 :4632 ،باا نگااه
مواد ثالث ،هر گاه به موضوع قضاه ای توجه کنام که از نوع هلاه بساطه است ،یعنی قضاه ای کاه
دالّ بر اصل وجود یا عادم وجاود چاایی اسات( .سامیواری ،4633 ،ص .)252در ایان صاورت
موضوع قضاه برای اثمات وجود و یا عدم خود
الف) یا خود

سه حالت دارد:

برای اثمات هستی خود کافی است ،در این صورت آن موضوع واج

الوجاود

بالذات است.
ب) و یا خود

برای اثمات ناستی خود کافی است یعنی موضوع هلاه بساطه به خاودی خاود

کافی برای نفی وجود از موضوع باشد ،در این حالت ،موضوع ممتنع الوجود بالذات است.
ج) اما اگر موضوع هلاه بساطه به خودی خود نه برای اثمات وجود برای خود

کافی باشاد و

نه برای اثمات عدم ،در این صورت ،آن موضوع باید ماهاتی از ماهات باشد که ناه اقتضاای وجاود
دارد و نه اقتضای عدم .بنابراین ،ماهاات اموری ممکن میباشند که برای موجودیات خاود محتااج
علتاند .علت باید ماهات را از حد استوای نسمت به وجود و عدم به مرحلهی وجوب برساند ،تاا
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موجود شود .لذا ماهات در نفس احمر و تقرر ماهوی خود ،تا مادامی که خود

خاود

اسات و

مستند به علت نشده ،عقال نسمتش به وجود و عدم مساوی است و از این حال استوا باه مرحلاهی
وجود خارج نمیشود ،مگر از راه علت وجود .به باان دیگر ،علت باید او را از حالت استوا خاارج
کند و وجود

را راجح گرداند تا او را ایجاد کند و او موجود شود ،و تاا وجاود او راحا نشاده

باشد ،موجود نمیشود .بنابراین ،علت با ایجابش ،او را واج
و با ایجاد

میکند و از مرز استوا خارج میکند

موجود میکند و موجود میشود و گرنه ماهات در حد استوای خود باقی است.

به تعمار دیگر ،وجود یافتن ماهات ،یک نوع تحقق رجحاانی اسات ،یعنای تاا رجحاان نااباد،
موجود نمیشود .یعنی در تحلال عقلی «وجوب» بر «ایجاد» تقدم دارد .به همان دلال از نظر عقلی،
راجع به ماهاتی مثل «آب» نمیگویند :تا «آب» موجود نشاود رجحاان و وجاوب نماییاباد ،بلکاه
میگویند تا «آب» رجحان و وجوب ناابد ،موجود نمیشود.
از همان نکته می توان نتاجه گرفت که «وجوب ماهات» مقدم و سابق بر «وجود»

و وجاود

آن ححق بر وجوبش است .از این رو ،گفتهاند تا شیء ممکن به مرحلهی وجوب و رجحان نرسد،
موجود نمیشود ،و برای رسادن به مرحلهی وجوب وجود باید علت آن را باه مرحلاهی وجاوب
وجود برساند تا موجود گردد .بنابراین ،اگر علت قمل از ایجاد هاچ کاری در ماهاات انجاام ناداده
باشد و ماهات همچنان در مرحلهی امکان باقی باشد ،هرگی موجود نخواهد شد .پس ،اگر مااهاتی
در خارج موجود شد ،بدین معناست که ابتدا علت او را ایجاب و به مرحلهی وجوب رساند و بعد
او را ایجاد و او موجود گردید .المته ،این تقدم و تأخرها در تحلال عقل است .اگر علت او را تا باه
سر حد وجوب نرساند ،یعنی او را ایجاب نکند و ماهاات باه مرحلاهی وجاوب نرساد و واجا
نشود ،هرگی موجود نخواهد شد.
لذا ضرورتی که با قاعده «الشيء مايلمممجيي ممميوجي » اثماات مایشاود ،ضارورت ساابق اسات ،ناه
ضرورت ححق و تقدم آن بر وجود معلول نای تقدم رتمی است؛ چنانکه رتمه ضرورت ححق ،مؤخر
از وجود و به این معناست که معلول حانالوجود هرگی معدوم نمیشود و وجود

ضرورت دارد؛

بنابراین نه وجوب سابق و نه وجوب ححق هاچ کدام زماناً بر وجود معلول ،تقدم یا تأخر ندارناد؛
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بلکه این دو با معلول همزمان هستند؛ ولی رتمتاً وجوب سابق ،مقدم بار وجاود معلاول و وجاوب
ححق ،مؤخر از آن است .بنابراین وجود معلول ،محفوف به دو ضرورت است.
مفاد قاعده آن است که تا چاایی ابتادا از ساوی علّات تاماه ضارورت نااباد ،هرگای موجاود
نمیشود؛ فاعل این قاعده در همه موارد خواه فاعل مختار و خواه فاعل غار مختار جااری اسات و
چون یک قانون عقلی است ،قابل استثنا ناست و در غار این صورت باطل خواهد بود؛ در حالیکاه
قاعده به بداهت عقلی صحاح است .از این نکته نای نماید غفلت کرد که علّت به وساله ایجاد ،هام
وجود میدهد و هم وجوب؛ زیرا وجوب معلول ،مساوی با وجاود اوسات؛ لاذا وجاود معلاول از
همان جهت که موجود است ،واج

هم هست و بالعکس.

با توجه به اهمات موضوع ،این پژوهش ،درصدد است تا به تمااان وجاوب و امتنااع ساابق و
ححق بر موجودات از منظر آیت اهلل جوادی آملی بپردازد.
مفهوم شناسي وجوب
اگر محمولی را به موضوعی نسمت دهام مثالً بگویام «الف ،ب است» ،رابطۀ «ب» با «الف» یکی از
کافات های سه گانه «وجوب ،امکان و امتناع» را خواهد

داشت.

یا این رابطه ،رابطۀ ضروری است؛ یعنی اجتناب ناپذیر و غار قابل تخلّف است ،و باه عماارت
دیگر ،عقل ابا دارد که خالف آن را قمول کند ،یا بر عکس است؛ یعنی رابطه ،رابطۀ امتناعی اسات؛
یعنی محال است که محمول ،عارض موضوع گردد
مثالً اگر رابطۀ عدد چهار را با جفت بودن در نظر بگاریم ،این رابطه ضروری و حتمی است ،و
آنچه بر این رابطه حاکم است وجوب و ضرورت است .ولی اگر بگویام عادد پان جفات اسات،
رابطه ،رابطۀ امتناعی است؛ یعنی عدد پن از جفت بودن امتناع دارد و عقل ما هم کاه ایان معناا را
درک می کند از قمول آن ابا دارد .پس رابطۀ حاکم ماان عدد پن و جفت باودن امتنااع و اساتحاله
است .اما اگر بگویام امروز هوا آفتابی است ،رابطه ،یک رابطۀ امکانی است؛ یعنی طماعات روز ناه
اقتضا دارد که حتماً آفتابی باشد و نه اقتضا دارد که حتماً ابری باشد .بر حس
طرف ممکن است .در اینجا رابطۀ ماان روز و آفتابی بودن رابطۀ امکانی

است.

طماعتِ روز هار دو
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فالسفه که بحثشان دربارۀ وجود است ،می گویند هر «معنا» و «مفهوم» را که در نظر بگااریم و
موضوع قرار دهام و «وجود» را به عنوان محمول به آن نسمت دهاام از یکای از ساه قسام خاارج
ناست :یا رابطۀ وجود با آن مفهوم و معنا ،وجوبی است؛ یعنی ضارورتاً و وجوبااً آن چاای وجاود
دارد ،که آن را «واج

الوجود» می نامند .و اگر رابطۀ وجود با او منفی و امتناعی است؛ آن چاای را

«ممتنع الوجود» می نامند؛ مانند جسمی که در آنِ واحد هم کروی باشد و هام مکعا  .و اماا اگار
رابطۀ وجود با آن معنا رابطۀ امکانی باشد؛ یعنی آن معنا ،ذاتی است که نه از وجود ابا دارد و ناه از
عدم ،که آن چای را «ممکن الوجود» می گویند .همۀ اشااء عالم مانند :انسان ،حااوان ،درخات ،آب
و ...که به حکم یک سلسله علل پدید می آیناد و ساپس معادوم مای گردناد ،ممکان الوجودناد»
(مطهری ،4641 ،ج  ،5ص )441
بنابراین واژه «وجوب» در فلسفه عمارت است از ماهاّت و چایی که «هستی» و «وجود بالفعل»
آن غار قابل انکار بوده ،ناستی و «عدم» در آن راه ندارد .اصطال «وجوب بالذات» ،یعنی موجودى
که بدون استناد به هاچ علّتى موجود بوده و قائم بالذات باشد و عدم بر ذات او محال باشد ،چناان
موجودى را «واج

الوجود» می نامند (طماطمایی ،4634 ،ج  ،6ص . )31

ضرورت یا وجوب ،به چند معنا قابل تأمل و بررسی میباشد:
 ضرورت بالذات  -ضرورت بالغار. ضرورت سابق -ضرورت ححق. ضرورت غاری و ضرورت در قااس با غار. ضرورت ذاتی منطقی -ضرورت ذاتی فلسفی.در توضاح اقسام مذکور اشاره می شود که هر یک از مواد سهگانه عقلى بحس

فرض ابتادائى

یا «بالذات» است یا «بالغار» .بنابراین «ضرورت» هم یا بالذات است یا باالغار« .ضارورت بالاذات»
یعنى اینکه موجودى بدون استناد به هاچ علتى موجود بوده و قائم بالذات باشد و عادم بار ذات او
محال باشد چنان موجودى را حکما واجا
موجودى در وجود
ضرورت وجود کس

الوجاود ماى نامناد« .ضارورت باالغار» یعناى اینکاه

مستند بغار باشاد و از ناحااه آن غاار کاه علات وجاود او اسات وجاود و
کرده

باشد.
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«امتناع بالذات» یعنى اینکه چایى بالذات وجود بر او محال باشد مثل اجتماع نقاضان و صادفه
و طفره و غاره .و «امتناع بالغار» یعنى بواسطه نمودن علتش ،امتناع وجود پاادا کارده و چاون ایان
امتناع از ناحاه عدم علت است آنرا امتناع بالغار

مىخوانام.

«امکان ذاتى» عمارت است از اینکه شىء بحس

ذات هم قابل موجود شدن است و هام قابال

معدوم شدن .مثل همه امورى که در این جهان پدید مىآیناد و از باان ماىروناد امکاان ذاتاى باا
ضرورت بالغار و امتناع بالغار منافات ندارد زیرا اشکالى ندارد که شىء بحس
یعنى نه ضرورت وجود داشته باشد و نه امتناع وجود لکن بحس

ذات ح اقتضا باشاد

اقتضاء غار ضارورت یاا امتنااع

پادا کند و چون علت ضرورت دهنده به معلول است هر ممکن بالذاتى در حاال وجاود ضارورت
بالغار دارد و در صورت عدم امتناع بالغار .و اما «امکان بالغار» معنا ندارد یعناى معقاول ناسات کاه
امکان از ناحاه غار براى شىء حاصل شود و از اقسام شش گانه فرضى ابتدائى ما پن قسم معقاول
و یک قسم غار معقول است .
یک اصطال دیگر در لسان حکما کاربرد دارد و آن «ضرورت بالقااس» است.کاه باا ضارورت
بالغار متفاوت است .قوام این ضرورت به مقایسه و سنجادن دو چای با یکدیگر است .این مقایساه
ماان علت و معلول است .المته درضرورت بالقااس ،با این مسئله که ضرورت «ب» ،از کجاا آماده،
آیا از ناحاۀ «الف» است یا غار «الف» ،کاری ناست ،بلکه هدف اصلی باان این مطل

است کاه باا

فرض وجود «ب» ،وجود «الف» نای ضرورت دارد .حاصل آنکه ،هار علتای اعام از تاماه و ناق اه
نسمت به معلول خود

«ضرورت بالقااس» دارد و همچنان هر معلولی نسامت باه علات تاماها

«ضرورت بالقااس» دارد .اصطال دیگر در بحث ضرورت ،همان ضرورت سابق و ححق است که
در این پژوهش بحث از وجوب سابق و ححق مطر است ،که در ذیل بدانها پرداخته میشود.
وجوب سابق

نظریه مشهور فالسفه اسالمی در باب «وجوب سابق» در قلمرو معلول مطار اسات .از نظار آناان
«معلول» تا وجوب ناابد ،موجود نماگردد .به باان دیگر با تمام شدن علت تاماه ابتدا وجود معلول،

واج  ،و سپس موجود ماشود .ازهمان روی قاعاده مشهوری باان شده با عمارت «الشيء مايلمممجيي م
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مميوجي » که در واقع به «جمارفلسفی» مشهور است .المته این تقادم و تاأخر رتمای اسات ،ناه تقادم
زمانی .بدین معنا کاه هرچناد این وجوب و وجود با هام و در یاک زماان عاارض شایء ممکان
مااشاوند ،از نظار عقلای «مرتمه وجوب» همواره قمل از «مرتمه وجاود» اسات و باه هماان دلااال

مااگویناد« :العليهُمالتلايهُمتوج  .فیوج مفیوج مفتوج مفیوج »
این نظریه مشهور در نید برخی از متکلمان ناصواب تلقی مایشاود ،زیارا متکلماان باا انگاایه
صاانت از اختاار فاعل مختار که نید اکثریت آنان منح ر به خدا ماشاود ایان قاعاده را نفای و در
مقابل «نظریه اولویت» را مطر کرده اند؛ بدین معنا که با آمادن علات تاماه ،وجاود معلاول اولای
ماشود ،لاکن به حد وجوب نمارسد .به عقاده آناان باا آمادن وجاوب ،اختااار رخات مای بنادد.
(عالیی ،4633 ،ص.)1
به تعمار دیگر «وجوب معلول» از ناحاه علت را «وجوب سابق» مای گویناد و ایان وجاوب و
ضرورت کامال با وجوب ححق متفاوت است« .وجوب ححق» را در مواردی «ضارورت باه شار
محمول» هم می گویند .و مفاد آن چنان است که هر معلاولی مثال (الاف) کاه در خاارج موجاود
است .در همان ظرف وجود ،عدم برای (الف) محال و ممتنع است.
با وجود این نظر مشهور ،مسألهی وجوب سابق در کت

فلسفی به دو صورت مطر است:

وجوب سابق علّی :این ضرورت وصف علت شیء است و به ضارورت ساابق وجاودی هام
موسوم است .در واقع این وجوب و ضرورت به علت بر میگردد ،و حس

الشء مايلمممجيي م
قاعده « ّ

مميوج » بایاد گفات":الشيءم مايلمممتتق يلمتلّتيهمالتّلايهممميوجي "(جاوادی آملای ،4635 ،ج.)253 ،251 :3
یعنی تا علّت تامه معلول تحقق ناابد ،معلول ایجاد نمیشود .این ضرورت متعلق به علّت و مارجّح
تام است و ضرورت سابق وصف علّت شی ء است ،نه وصف خود شیء(همان ،ج.)241 ،231 :3
وجوب سابق معلولی :این ضرورت وصف خود شیء یا معلول اسات و باه ضارورت ساابق
ماهوی هم موسوم است .وقتی وجوب وصف معلول شد .باان وصاف و موصاوف تعادد ناسات.
بلکه این دو با تحلال عقلی از هم جدا اعتمار می شوند .یعنای هرگااه وجاود معلاول را باا اعتماار
علتش مالحظه کنام در این صورت حاثات وجوب از آن انتایاع مای شاود .و معلاول مت اف باه
«وجوب سابق» می شود .به تعمار دیگر این ضرورت از جهت انتساب وجود ماهات به وجود علّت
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است (عالمه طماطمائی .)43 :4632 ،مرحوم عالّمه طماطمائی در تماان قاعاده :الشي مايلمممجيي ممميوجي .
با ذکر مقدماتی به آن اشاره مینمایند:
 ماهات در ذات خود نه موجود است و نه معدوم و در عقل نسمت به وجود و عدم در حادّاستواء است.
 -گرایش ماهات به یکی از دو جان

وجود یا عدم از ناحاه خود

ناست.

 تلّمس ماهات به وجود یا عدم بدون علّت امکان پذیر ناست. -ترجا ح جان

وجود یا عدم از ناحاه علّت تحقق نمی یابد ،مگر هنگامی که علت وجود یاا

عدم ،معلول را واج
 -اگر وجود ماهات واج

سازد.
نگردد ،همچنان جائی الطرفان باقی خواهد ماند(همان.)43 :

علت ،هاچگاه ماهاتی را وجود نخواهد بخشاد مگر آن گاه که قمال از ایجااد وجاود معلاول را
واج

ساخته باشد ...علّت وجود در علّات خود کامل نخواهاد باود مگار هنگاامی کاه وجاود را

ایجاب کند و علّت عدم نای تمام نخواهد بود ،مگر آنکه وجود معلول را ممتنع سازد.بر این اسااس
تا شی ء واج

نماشد ،موجود نمی شود و تا ممتنع نماشد ،معدوم نمی شود (همان.)43 :

وجوبی که معلاول بادان ملامّس مای گاردد ،وجاوب غااری(باالغار)اسات و ایان وجاوب از
وجودمعلول انتیاع می شود ،نه از چای دیگر و محال است که معلول در وجاود علّات خاود ماؤثر
باشد ،علّتی که معلول ،قائم بر آن و متأخر از آن و مترتّ

بر وجود آن است (همان.)43 :

بنابراین وقتی گفته میشود علت معلول را ایجاد میکند ،به این معناست که علت فعل خود ،
یعنی ایجاد ،را ایجاب میکند و با ایجاد ایجابی علات معلاول واجا

و موجاود مایشاود و ایان

وجوب همان وجوب سابق از ناحاهی علت است .طمق ایان بااان ،فرقای باان فاعلهاای مختاار و
فاعلهای موج

ناست .انکار ضرورت علی انکار اصل علات است .به عمارت دیگر ،اگار وجاوب

سابق معلول پذیرفته نشود ،حزم میآید تر بالمرجح واقع شاود ،در حاالی کاه تارجح بالمارجح
محال است ،زیرا اگر ماهات در هنگام موجود شدن از حاد اساتوار خاارج نشاده و باه مرحلاهی
وجوب نرساده باشد ،در این صورت ،ماهات ممکن بدون مرجح و باه ث اورت صادفه و اتفااقی
موجود شده است و صدفه و اتفاق به معنای ترجح بال مرجح است ،که هماان نفای علاات اسات.

تبیین وجوب و امتناع سابق و الحق بر موجودات از منظر آیت اهلل جوادی آملي00 .........................................................

بنابراین ،نفی وجوب سابق نفی علات و پذیر
تا واج

صدفه و ترجح بالمرجح است .همانطور که شایء

نشود ،معدوم نمیشود .از اینرو ،قاعده را به این صورت گیار

جي ممميوج مومالممممیتنعممميع م».

میکنند که «الشيء مايلممم

حزم به ذکر است که وجوب معلول از ناحاهی علت را وجوب سابق ماینامناد و ایان غاار از
وجوب ححق معلول یا ضرورت به شر محمول معلول است(طماطمایی.)34 :4632 ،
وجوب الحق

این ضرورت عمارت از "اتّ اف ماهات شی ء به وجود است .به قول مرحاوم ماالّ محسان فاا
کاشانی :فلّميلموجي موجي موجيو ( .جوادی آملی ،4635 ،ج )231 :3این ضرورت را ضرورت به شار
محمول نای می گویند .یعنی محمول برای موضوع به شر حمل ضاروری اسات و صافت بارای
موصوف هنگام اتّ اف واج

است"(ابراهامی دینانی ،4631 ،ج.)5 :2

"باید دانست که وجوب ححق نای وجوب بالغار است.همچنانکه وجوب سابق بالغار بود.ایان
از آن جهت است که این وجوب نای منتیع از وجود ماهات است ،با این تفاوت که وجوب ساابق
از جهت انتساب وجود ماهات به وجود علّت بود و این وجوب از جهت اتّ اف ماهات به وجاود
است"(طماطمائی.)43 :4632 ،
بنابراین ،مفاد ضرورت به شر محمول معلول یا وجوب ححق این است که هار معلاولی کاه
موجود است ،در ظرف وجود

عدمش ممتنع است .بنابراین ،عدم بر معلول پس از تحقق معلاول

از سوی علتش ،ممتنع است و این م داقی از وجوب به شر محمول است ،زیرا هر موجودی از
آن جهت که موجود است ممتنع است که معدوم باشد ،خواه موجود واج

بالذات باشد یا ممکان

الوجود(طماطمایی.)34 :4632 ،
از اینرو ،ضرورت وجود ممکن الوجود اخص از ضرورت به شر محمول و یکی از م ادیق
آن است .از اینرو گفتهاند که شیء ممکن یا ماهات موجود محفوف به دو وجوب ساابق و ححاق
و ماهات معدوم محفوف به دو امتنااع ساابق و ححاق اسات (صادرالمتألهان221/4 ،؛ طماطماایی،
.)34 :4632
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مسألهی امتناع
ضرورت عدم؛ یعنی امتناع .از جمله تعاریفی که برخی صاح

نظران باان داشته اند این اسات کاه

ممتنع چایی است که ممکن ناست و ممکن چایی است که ممتنع نماشاد ،ایان دو تعریاف دارای
دور ظاهر است .و اینکه واج

حقاقتی است که از فرض عادم آن محاال حزم مایآیاد و ممکان

امری است که از فرض وجود و عدم آن محال حزم نمیآید .بر این تعاریف دو اشکال وارد اسات؛
اشکال اول همان دور است و اشکال دوم ،خلل و نابسامانی است که درون تعاریف مذکور وجاود
دارد .تنها راه رهایی از این اشکال این است که اینگونه از مفاهام همانند مفااهام وحادت ،کثارت،
وجود ،علات و ...از زمرهی مفاهام بدیهی و اولیاند و بر این اساس تعاریفی که در مورد آنها ذکار
می شود تنها تعاریف لفظی است که در حد تنمّه مورد استفاده قرار میگارند( .جوادی آملی،4635 ،
ص .)44
تبیین وجوب و امتناع سابق و الحق بر موجودات از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملي
آیت اهلل جوادی آملی معتقد است که تحقق وجود مطلق در خارج اثماات نشاده اسات .واجا
ممکن بودن هر موجودی ،فرع بر تحقق آن است و چایی که م داق ندارد ،نه بالفعل واج

یاا

است و

نه ممکن (جوادی آملی ،4643 ،ج .)616 :6آنچه تاکنون ثابت شده ،اشتراک مفهوم و اصالت وجاود
است و این اعم از آن است که م داق این معنا واحد شخ ی باشد یا واحد تشاکاکی (هماان ،ج:4
 .)116و واحد تشکاکی ابطال و وحدت شخ ی آن اثمات نشده است .بنابراین ،برای رد این استدحل
ماگویام اگر مراد از وجود ،حقاقت وجود دربرابر مفهوم وجود است ،ممکن بودن آن باطل ناسات و
اگر مراد مفهوم آن است ،ممتنع بودن آن باطل ناست؛ زیرا مفهوم وجود ،مفهوم اعتماری ذهنای اسات
که تحقق آن ممکن است در خارج محال باشد .اشکال دیگر آن است که امکان ماهوی قمول وجود و
عدم ماکند ،نه امکان وجودی .از نفی امکان ماهوی وجود ،نمیتوان وجوب وجود را نتاجه گرفت و
فرض این است که بع

مرات

وجود ،ممکن وجودی است و این فرض هنوز باطل نشده است.

از نظر جوادی آملی ،وجوبِ سابق از وجود علّّت تامه انتیاع میشود؛ بنابراین حقاقتاً وجوب،
وصف علّت تامه است و اگر معلول مت ف به وجوب می شود ،از باب وصف به حال متعلق

تبیین وجوب و امتناع سابق و الحق بر موجودات از منظر آیت اهلل جوادی آملي05 .........................................................

است(عشاقی .)54 :4632 ،او میگوید :بر اساس اصالت وجود ،در خارج چاایی جای وجاود
ناست و آنچه نشان از ماهات است ،در ذهن وجود دارد ،در نتاجه ماهات چایی جی مفهوم
ناست ،ولی چون ما تواناایی نداریم خاود آن وجاود را (باا علام حضاوری) درک کنام ،ناگییر
معانی آنهاا در آیناۀ ذهن ،باه صورت ماهات جلوهگر میشود .به عنوان مثال انسان وقتی در برابر
درخت خارجی قرار میگارد ،از طریاق حواس شرایطی را فراهم میکند تا صورت ماهوی آن
درخت در ذهن نقش بمندد وگرنه ماهات درخت در خاارج حقاقتا موجود ناست .از طرفی ،اگر
انساان موجاودی شود که از غمار ذهن رهایی یابد و این قدرت را پادا کند که عان خارجی را
بدون واسطه مشاهده کند ،دیگر از ماهات سخنی در ماان نخواهد بود .در این مقام ،دیگر سخن از
علم ح ولی ،ت ور و ت دیق ،قضاه ،معرفت و قول شار (حد و ماهات) نخواهد بود .انسان
چون به مرتمۀ کمال نفس و حتی فوق آن رساده است ،دیگر سخنی از ماهات مطر نمیکند،
بنابراین ،ماهات مرتمۀ ضعافی است که ذهن آن را انتیاع کرده (و مساوی با مفهاوم است) و باا
تکامل نفس ،انسان میتواند با خود وجود مرتمﻂ شود ،ولی ایشان میگوید :به یک اعتمار میتوان
گفت کاه مقاام فوق تجرد دارای ماهات است و آن به لحاظ انحطاا از مقام وجود واجمی است.
به طور خالصه ،میتوان گفت ماهاتی که در مقام فوق تجردی نفی شده است ،همان مفهوم ذهنی
است که مرتمهای ضعاف است ،ولی ماهات به معنای انحطا از وجود واج

تعاالی در این مقام

وجود دارد(جوادی آملی ،4631 ،ج.)331 :6
از نظر جوادی آملی ،عدم را ماهاتی جی رفع و سل

هستی ناسات .ماهاات هماانطور کاه باه

معنای «المي للمفءمجوابمالمهو» است به معنای «المبهمالشء مهومهو» نای هست ،و «ايلمبيهمالشيء مهيومهيو»،
دارای سه م داق است :اول :ماهات م طلح که همان ما یقال فی جواب ما هو و چایی است کاه
در پاسخ از پرسش نخستان میآید .دوم :هویت وجودی که خارجات عاان ذات آن اسات .مانناد
حق تعالی که ماهات آن انات و هستی آن میباشد «احللمالهیتيهمنییتيه» سوم :مفاهام و از جمله مفهاوم
عدم و اطالق ماهات بر عدم در این اصل به همان لحاظ است(جوادی آملی.)11 :4635 ،
هر چند رو قضایای سلمی به ناافتن است ،نه به یافت عدم؛ لاکن این ناافتن هاچ گااه نااافتن
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عدم مح

ناست ،بلکه هماشه ناافتن عدم مضاف است و عدم مضاف همواره به برکت وجاودی

که مضاف الاه آن است ادراک می شود و باه وسااطت هماان وجاو ِد مضااف الااه صادق و کاذب
برمی دارد؛ مثالً وقتی که از عدم قاام زید خمر می دهام ،در ابتدا مفهوم قاام را باا م اداق خاارجی
زید میسنجام و در پرتو این سنجش عدم آن مفهوم را انتیاع کرده و سپس از آن خمر میدهام.
بنابراین مماحث مربو به عدم همواره به تمع وجود شکل گرفته و در فلسفه که محاور اصالی
آن وجود است مطر میشوند .م داق حق بودن آن واقعات نامحدودی که همگاان باه قماول آن
مضطرند بدون شک هاچ یک از واقعاتهای محدودی ناست که محفوف به عادم ساابق و ححاق
بوده و احتمال شک در اصل وجود آنها میرود ،چنانکه جامع ذهنی آنها هم ناست کاه فقاﻂ در
ذهن یافت می شود ،چون اذهان هم متعددند و هم محدود؛ همچنان مجموع واقعاتهای محدودی
که هر یک دارای ضرورت ذاتی هستند نمی تواند م داق آن باشد ،زیرا عنوان «مجموع اموری کاه
کثرت حقاقی دارند» تنها یک امر انتیاعی ذهنی است و هرگی تحقّق خارجی ندارد تا آنکاه بتواناد
م داق برای حق بودن آن واقعات مطلق ازلی و ابدی باشد .خالصاه آنکاه مطاابق حاق باودن آن
واقعات ازلی نه جماع واقعاّتهای محدود است و نه جامع ذهنی آنها و نه مجماوع آنهاا ،بلکاه
موجود شخ ی است که همه امور یادشده به او قائماند(جوادی آملی ،4631 ،ج.)613-645 :6
وجود هر شیء ،نفس هویت آن است و این اصل بر اساس اصالت وجود است زیرا بار ممناای
اصالت وجود ،ماهات اعتماری بوده و هویت هر چایی جی وجاود آن ناسات .باه عماارت دیگار،
وجود هر شیء عان هویت آن است .هویت هر شیء باش از یکی ناست ،پاس وجاود هار شایء
باش از یکی ناست(جوادی آملی.)15 :4635 ،
همچنان عدم هر شیء ،حقاقتی جی رفع وجود همان شیء ندارد .وجود هر شیء باش از یکای
ناست ،پس عدم شیء حقاقتی جی رفع یک وجود واحد ندارد؛ یعنای چاون بارای یاک شایء دو
وجود ت ور نمیشود برای آن ،دو رفع نای قابل ت ور ناست .پس هر شایء بااش از یاک رفاع و
یک عدم ندارد(همان).
ذهن انسان بعد از مشاهدهی یک شیء مانند درخت ،مفهوم عدم را به آن اضاافه ماینمایاد ،و
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عدم که همان ناستی است ،مفهوم واحد است که از ناحاهی اضافهی به موجاودات و هساتیهاای
مختلف تکثر مییابد ،و تا هنگامی که هستی خاصی طرف اضافهی این مفهوم واقع نشود ،تکثاری
در آن پدید نمیآید .و چون قمل و بعد از هستی ،ذات و واقعاتی ناست ،عدم نمیتواند از ناحااهی
اضافهی به آنها تکثر یافته تا آن که از آن پس در مورد وحدت و تعدد و تماثل آن پرسش شود .باه
عنوان مثال ،قمل از وجود درخت و یا بعد از آن ،وجودی ناست ،تا عادم از ناحااهی اضاافهی باه
شجر و اضافه ی به آن چه که قمل و بعد از آن است تکثر پادا کند و بعاد از آن در ماورد وحادت
این اعدام متکثره و یا تعدد و تماثل آنها سخن گفته شود(همان.)13 :
المته عقل ،عدم را به ذاتی که وجود آن مختص به یک زمان خاص است قمل و بعاد از وجاود
آن اضافه میکند و آن را در قمل و بعد از وجودی که دارد معدوم میخواند و لاکن حاصال اخماار
او این است که وعاء وجودی آن شیء محدود بوده و استعداد استمرار و گستر

سابق و ححق را

ندارد .و عقل از خمر خود باش از این مقدار را نمیفهمد و به همان دلال عدم در نید او برای مثال
درخت ،جی عدم واحد ناست و آن عدم بالذات ،به سمق و لحوق نهمیتواناد مت اف شاود و اماا
وهم ،که مرحلهی نازل عقل است ،گمان میبرد شیء محادودی کاه نظاار فاا

منمساﻂ ،مت ال

الطرفان ،گسترده و عام ناست ،و حادث زمانی است ،قمل از حدوث ،عدمی ازلای داشاته و ایناک
موجود بوده و از این پس نای ،معدوم میباشد .و حاصل تال

وهم این میشود که وجود در باان

دو طرف ،یعنی عدم سابق و ححق ،قرار گرفته است ،و اوهام عوام از مردم که از کنترل و نظاارت
عقل محروم میباشند گمان می برند که عدم چایی است که وجود را از متن واقع محاو کارده و از
بان میبرد(همان.)54 :
پندار عاماانهی وهم ناشی از بیتوجهی به این حقاقات سات کاه وجاودات اشاااء عماارت از
تجلاات ابداعی حق و اشعهی نورانی و شوؤن ذاتی ممدأ نخست هستند ،و هاچ یک از آنها از آنچه
که به قلم تقدیر الهی رقم خورده خاارج نگشاته و از آچاه کاه جمار علای مقتضای اسات ممادل
نمیگردد .محجوبی که از احاطهی به سلسلهی هستی محروم است ،گمان میبارد کاه هار یاک از
عناصر وجود میتواند در متن هستی باطل و تماه شده و غار آن در جای او قرار گارد.
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بنابراین اگر عدم به مرتمهی وجود شیء و در ظرفی که مختص به تحقق آن است اساتناد پاادا
کند ،اجتماع نقاضان در مرتمه و زمان واحد حزم میآید .و اما اگر عدم به غار از مرتماهی وجاود و
ظرف تحقق شیء استناد یابد ،آن عدم در حقاقت مربو به آن شیء نمیباشد ،زیرا شیء نمیتواند
جی در مرتمهی تحقق و ظرف فعلات و ظهور خود ،وجود داشته باشد(همان.)52-54 :
هر شائی نحوهای خاص و مرتمهای معان از وجود را دارد ،و از توابع و لوازم و صافات هماان
وجود برخوردار است ،مانند زمان و مکانی که مربو به آن وجود بوده و به غار آن تعدی نمیکند.
و چون یک شیء باش از یک وجود ناست که از ممدأ تعالی به اقتضای اسماب و شرائﻂ ساابق بار
آن پدید میآید ،پس برای شیء غار از هستی مربو آن به وجودی دیگر نمیتوان ت ور کرد تا آن
که عدم را طاری بر آن و رافع آن دانسته و یا آن که جایگیین و دافع آن شمرده شود.
شیء در قمل و یا بعد از مرتمهی خود به نظر وهم ،معدوم شمرده میشود ،و دو عادم ساابق و
ححق در حقاقت عدم شیء ناستند .زیرا اگر عدم شیء باشند اجتماع نقاضان حزم مایآیاد(هماان:
.)52
استحالهی عدم شیء ،وجوب و ضرورت وجود آن را به دنمال مایآورد ،و ایان مساأله ممکان
است با گفتار اهل حکمت ممنی بر إبا نداشتن ذوات امکانی از عدم ،در همهی حااحت و از جملاه
در حال وجود ،منافی دانسته شو .ولاکن این پندار نای ،صحاح ناست ،زیرا مراد حکماا از ایان کاه
ممکن در حال وجود نای ،ابائی از عدم ندارد ،ناظر به ماهات امکانی با قطع نظر از امور خاارجی و
از جمله وجود علل و اسماب و یا تجلااتی است که در فلسفه و یا عرفان برای آنها در نظار گرفتاه
میشود.
حقایق وجود یه که از مظاهر اسماء حسنی و از رشحات صفات علاای الهی هساتند ،چاون باه
نفس ذات آنها که از ماهاات امکانی و مفاهام عقلی است نظار شاود ،مفهاوم و معناای آنهاا تنهاا
مشتمل بر ذات و ذاتاات آنها میباشد و غار از ذات و ذاتاات ،نظار وجود ،عدم و یا دیگر صافات،
خارج از معنای آن بوده و المته ذات آنها میتواند هر یک از آنها را بپذیرد و دلال ایان امار ،هماان
است که وجود و دیگر صفات در حد ذات آنها اخذ نشده و به ذات آنها نای ،وابسته ناسات .پاس
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ذات آنها حتی در حالی که به لحاظ غار از نور وجود بهره میبرد ،با صرف نظر از غاار نسامت باه
عدم ،إبا امتناع ندارد.
و اما حقایق وجودی چون با نظر به افاضهی حق و تجلی خداوند در صور اساماء و صافات و
ابقاء الهی نسمت به حقایق مالحظه شوند ،همهی آنها به غایتی که رد علم احاطی خداوناد سامحان
معلوم است ،باقی هستند و عدم بر آناه ممتنع بوده و فساد را بر آنها راهی ناسات .المتاه ضارورت
وجود برای آناه در این حال ضرورت ذاتی به اصطال منطق است و ضرورت ذاتای باه اصاطال
منطق بر خالف ضرورت ذاتی فلسفی ،در مقابل ضرورت ازلی است.
ضرورت ازلی مختص به واج

تعالی است و ضرورت ذاتی ناظر به امتناع زوالی است که هار

شیء در ظرف وجود و تحقق از آن برخوردار است ،پس هاچ یک از حقایق وجودی به لحااظ باه
لحاظ افاضه ی الهی جایی العدم ناست ،و تجویی عدم برای هر یک از موجودات که به لحاظ برخی
از مرات

و درجات دیگر وجود ،انجام مای شاود ،باه دخالات وهام باوده و از خطاهاای متخالاه

است(همان.)56-52 :
بنابراین ،از دید جوادی آملی ،آن چنان که در رحاق مختوم باان میدارد ،قملات وجوب معلاول
قملاّت ذهنی است (نه رتمی)؛ امّا در خارج وجوب مقارن وجود معلاول اسات و بارای آن تقادمی
ناست؛ بلکه چنان تقدمی فقﻂ در ذهن است .یعنی در ذهان ،ابتادا وجاوب معلاول و پاس از آن
وجود

محقّق میشود(جوادی آملی ،4635 ،ج.)215 :4

با توجّه به آنچه مطر گردید ،میتوان گفت که قاعده «الشءم مايلمممجيي ممميوجي » که در توجاه و
تماان «تقدّم وجوب» معلول بر وجود

باان میشود ،در چارچوب نظریه اصالت الماهاّاۀ کاارآیی

دارد .در این نظریه چون «ماهات» ح اقتضاء بان وجود و عدم اسات و نسامتش باه وجاود و عادم
مساوی است ،برای خروج از حدّ استواء به ضرورتی علّی و معلولی نااز دارد.
يیجب» زماناهی
يیجبمبيرما ّ
يیجب» و «ااتنيل مت ّ
در این نظریه اسات کاه دو قاعادهی «ااتنيل متيیجیبمبيرما ّ

توجاه و تماان قاعدهی «الشء مالمممجي ممميوج » میگاردد و در کالّ رابطاهی علّای و معلاولی یاک
وجوب سابق علّی و یک وجوب سابق معلولی و یک وجوب ححق معلولی ،مطار اسات و از دو
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کلمممکنمحمفوفمابلوجوبنی» هر ممکنی(مااهاتی)
وجوب معلولی ،قاعدهی دیگری به دست میآید که « ّ
که در حد ذات ممکن است هماشه مقرون به دو وجود است :یکی وجوب سابق معلاولی و یکای
وجوب ححق معلولی ،و تا وجوب سابق تحقق ناابد ،وجوب ححق تحقّق نمییابد.
طمق قاعدهی «الشء مالمممجيي ممميوجي » ،بر اساس ممانی اصالت الماهاۀ ،ایجاب معلول ،مقادم بار
ایجاد اوست و رابطه علّات در حکم عقلی و در وجود خارجی ،قمل از تحقق معلول ماان علات و
معلول برقرار میگردد .آنها معتقدند که اوّل مرتمه تقرر ذات ،یعنی مرتمه ماهات اسات ،بعاد مرتماه
امکان ماهات ،بعد ناازمندی اوست به علت ،بعد ایجاب علات ،بعاد وجاوب معلاول ،بعاد ایجااد
علت ،بعد وجود معلول و بعد هم حدوث شیء(مطهری ،4633 ،ج ،)413 :6قرار دارد .لذا «امکاان
تقدم دارد بر وجود .یعنی شیء چون ممکن است موجود است نه اینکه چون موجود است ممکان
است ،شیء اول ممکن است بعد موجود»(همان ،ج.)14 :6
امّا قاعدهی «الشيء مايلمممجيي ممميوجي » درنظریه اصالت وجود ،نمیتواناد کاارآیی داشاته باشاد و
وساله تماان و توجاه چگونگی وقوع حوادث و معلوحت عالم باشد .زیرا بر اساس نظریاه اصاالت
وجود در نظام علّی و معلولی رابطه ماان علت و معلول رابطه وجود با ماهات ناست ،بلکاه رابطاه
«وجود با وجود» است«.علات و معلولات یک رابطه وجودی است ماان علت و معلول و این رابطه
بان وجود معلول و وجود علت برقرار است» و در این حالت «هویت معلول عان هویت وجاود و
عان هویّت ایجاد است».
«رابطه علات در مورد علت هستی بخش از ذات معلولش انتیاع میشود و وجود معلاول عاان
این اضافه اشراقاه به شمار میرود ».و «هر معلولی مرتماه ضاعافی از علات ایجااد کنناده خاود
میباشد».
«معلوحت بنا بر اصالت وجود از سنخ وجوداتند و وجوب بالغار دارناد...حزماه وجاوب غاار،
امکان ذاتی است...امکان ذاتی وجودات به این معنی است کاه حقاقات ذات ایان وجاودات عاان
معلولات و عان احتااج و عان تعلق به علت است و حاثاتی جی حاثات ایجاد و فعل بودن ندارناد
و ارتما آنها با علل خویش عان ذات آنهاست ».و «در معلوحت وجاود و موجاود و ایجااد یکای
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است یعنی هویت معلول عان هویت وجود و عان هویت ایجاد است ».بنابراین در نظریاه اصاالت
وجود ،وجوب سابق معلولی(وجودی-ماهوی)معنا ندارد ،وجود معلول عاان ایجااد و ایجااد عاان
وجود است .علت وجود دهنده ،به معلول خود وجود می دهد و او با موجودیتش وجوب مییابد.
امکان ذاتی وجودی(فقر وجودی) از وجود معلول انتیاع می یابد ،امّا امکان ذاتی ماهوی مقادم
بر وجود است و به حس

مفهوم ذهنی و واقعات خارجی مقدم بر وجود است .در نظریه اصاالت

وجود ،امکان ذاتی وجودی همان وجوب بالغار و همان امکان فقری است کاه فارع وجاود شایء
است .لذا وجود معلول بر وجوب او مقدم است و برای معلول فقﻂ «وجوب ححق» معنا دارد .زیرا
در معلول ،وجود و ایجاد و موجود یکی است و معلول حاثاتی جی جاثات ایجاد ندارد ،ذهن است
که از وجود معلول ،وجوبش را انتیاع میکند .طمق نظر مالصدرا« :امکان مثل ضارورت و وجاوب
ف رع بر موجودیت شی ء است ،اگر شی ء موجود نماشد نه واج

است و نه ممکن»(جوادی آملی،

 ،4635بخش یکم از جلد ششم.)225 ،
نتیجهگیری
وجوب سابق ،بنا به رأی فالسوفان اسالمی ،از فروعات اصل علات است و به این معنا است که تاا
شیء ممکن از ناحاهی علت واج

نشده باشد موجود نمیشود .برای وجاوب ساابق معلاول ساه

تفسار وجود دارد .در تفسار اول ،وجوب سابق وصف علت در موقعات علااتش اسات کاه در آن
موقعات معلول به عان وجود علت موجود و واج

است و در نتاجه در ظارف خاود

ضارورتا

موجود میشود .در تفسار دوم ،وجوب سابق با وجود معلول در دو ظرف ناستند ،بلکه وجوب باه
نفس وجود در یک ظرف موجود است ،جی این که در تحلال عقل وجوب از وجود جدا مایشاود
و تقدم عقلی مییابد .و در تفسار سوم ،وجوب سابق معلول به عان وجود معلول موجاود اسات و
هر گاه آن را با نظر داشت علت نگاه کنام ،وجوب سابق است و هر گاه با نظر داشت باه خاود
نگاه کنام ،وجوب ححق است .بنابر تفسار اخار ،محفوف بودن شیء ممکان باه وجاوب ساابق و
وجوب ححق صرفا اعتماری و با مقایسه حاصل میشود ،و گرنه باید گفت یک وجوب اسات کاه
به دو اعتمار در نظر گرفته میشود.
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از نظر جوادی آملی ،وجوبِ سابق از وجود علّّت تامه انتیاع میشود .این دیدگاه جوادی آملای
را این گونه میتوان توجاه کرد که وجوبِ وجودِ معلول بعد از وجود علّت اماری مسالم اسات و
شکی هم در این ناست که علّت ،وجود معلاول و هماه کمااحتش را داراسات؛ بناابراین وجاوب
معلول در ذات علّتش موجود است و چون علّت بر معلول تقدم دارد ،پس وجوب هام بار معلاول
مقدّم است.
چون هر موجود ممکن محفوف به دو وجوب و ضرورت است .که یکی وجوب سابق است و
دیگری وجوب ححق .شیء ممکن الوجود هماشه در آغو
معنای نااز ممکن الوجود به علت ایجادی و ایجابی است.

این دو وجاوب اسات و ایان هماان
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