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چكيده
مابعد طبيعت به طوركلي دانشي حقيقي است كه روش اكتشاف در آن ،برهان است؛
زيرا صرفاً برهان ،مفيد يقين بالمعني اﻻخص است .با اين وصف ،برخـي مـدارس مـا
بعد طبيعي شكلگرفته در دامنه مكتب حكمت متعاليه صدرالمتألهين ،اسـتدﻻل لمـي
را كه استدﻻل از راه علت نفساﻷمري است ،در فلسفه جاري نميداند؛ زيرا موضوع
فلسفه وجود است و محموﻻت وجود ،همه راجع به وجود بـوده و عـين آن هسـتند؛
زيرا حقيقت وجود به دليـل اصـالت ،غيـر نـدارد؛ درحـالي كـه وجـود ،علتـي وراي
خويش ندارد .در »فلسفة رئاليسم« به مثابة دسـتگاه مـا بعـد طبيعـي عﻼمـة طباطبـايي،
قسمي از استدﻻل انّي كه از طريق مﻼزمات عامه اسـت ،يقينـي دانسـته شـده و روش
اكتشاف در ما بعد طبيعت ،برهان انّي از طريق مﻼزمات عامه قلمداد شـده اسـت .در
اين نوشتار ،روش اكتشاف در مابعد طبيعـت و ايـن ديـدگاه نوآورانـه كـه ريشـه در
سخنان شيخالرئيس دارد ،در تحليلي فرايندي و بديع آشكارسازي شده است.
واژگان كليدي :روش ،برهان ،مﻼزمات عامه ،مابعد طبيعت ،فلسفة رئاليسم.

* اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي »اصول فلسفه رئاليسم  -دفتر اول :سير عقﻼنيت فلسفي اسـﻼمي« و
تحت حمايت صندوق حمايت از پژوهشگران و فنآوران كشور ميباشد.
** استاديار گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسﻼميaghlenab@gmail.com .

پيشگفتار
روش اكتشاف در مابعد طبيعت كه بهطوركلي دانشي حقيقي است ،برهان است؛ زيرا در
فلسفه به دنبال شناخت هستي هستيم و عاليترين سطح شناخت هستي ،شناخت جـازم
مطابق با واقع و ثابت است كه همان يقين بالمعني اﻷخص است و صرفاً برهـان ،مفيـد
يقين بالمعني اﻻخص است .برهان قياسي است مؤلّف از مقدمات يقينـي كـه بالـذات و
بهاضطرار نتيجة يقيني ميدهـد .قيـاس صـورت برهـان ،يقينيـات مـادة برهـان و يقـين
بهدستآمده غايت برهان است .منطقيـان در راسـتاي حصـول يقـين بـالمعني اﻷخـص
شرايطي را براي برهان مطرح كردهاند؛ از قبيل يقيني الصـدق ،اقـدم بـالطبع ،اقـدم عنـد
العقل ،اعرف عند العقل ،مناسبت مقدمات با نتايج ،ذاتيت و اوليـت مقـدمات ،كليـت و
ضرورت مقدمات» .فلسفه رئاليسم« نيز برهـان را بـه عنـوان روش اكتشـاف در فلسـفه
پذيرفته است .با اين وصف ،استدﻻل لمي را كه استدﻻل از راه علت نفساﻷمري اسـت،
٩٤

در آن جاري نميداند؛ زيرا موضوع فلسفه ،وجود است و محموﻻت وجود ،همه راجـع
به وجود بوده و عين آن هستند؛ درحاليكه وجود علت ندارد .روش اكتشاف در »فلسفه
رئاليسم« كه يكي از مدارس مابعد طبيعي شكلگرفته در دامنه مكتـب حكمـت متعاليـه
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صدرالمتألهين است ،قسمي از استدﻻل انّي است كـه از طريـق مﻼزمـات عامـه بـوده و
يقيني است.
يقين به يك قضيه پديدهاي ممكن است كه به حكم قضيه بديهي نياز هر ممكـن در
هستي خود به علت ،بايد علتي داشته باشد كه سبب حصـول آن اسـت .ايـن علـت ،يـا
دروني است يا بيروني؛ به سخن ديگر علت آن يقين يا نفـس اجـزاي قضـيه يـا امـري
خارج از آن است )طوسي ،١٣٧٥ ،ص .(٢٧٤قسـم اول ،علـت درونـي اسـت .مقصـود از
درونيبودن علت ،آن است كه نفس تصور اجزاي قضيه ،علت حكم و علـم بـه نسـبت
است؛ مانند »اجتماع نقيضين محال است« و »هـر ممكنـي نيـاز بـه علـت دارد« )مظفـر،

 ،١٤٠٨ص .(٣١٨طوسـي بيان ميدارد كه مقصود از علت دروني نفس اجزاي قضيه است؛
به اين معنا كه موضوع ذاتاً اقتضاي ثبوت يا انتفاي محمول خود را داشته باشد و سببيت

آن نيز واضح باشد كه در اين صورت آن قضيه اولـي اسـت و بـينيـاز از قيـاس اسـت
)طوسي ،١٣٧٥ ،ص .(٢٧٤البته به نظر ايشان اگر سبب ،امري خارج باشد يا نفس اجـزاي
قضيه باشد ،اما سببيت آن واضح نباشد و به امري خارج ،واضح گردد ،اثبـات آن قضـيه
ميتواند به قياسي باشد )همان ،ص .(٢٧٥به سخن ديگر هر حكـم كـه سـببي دارد ،اگـر
سبب آن ،خود اجزاي قضيه بوده و واضح باشـد ،آن حكـم اولـي اسـت و اگـر واضـح
نباشد ،قهراً وضوح آن ميتواند به وسطي باشد كه مقتضي تصديق تنها باشد و به اقتران
آن اوسط با دو حد ديگر )حد اصغر و حد اكبر( ،يقيني تام حاصل شود از جهـت آنكـه
لميت به هر وجه معلوم باشد و برهاني كه در اين صورت مفيد يقـين اسـت ،برهـان إنّ
است )همان ،ص .(٢٧٦قسم دوم علت بيروني است كه خود بر دو گونه است :گونه اول
آن است كه علت بيروني از حواس ظاهري يا بـاطني باشـد؛ چنـانكـه در مشـاهدات و
متواترات كه از ديدگاه مشهور منطقيان از بديهيات ششگانه به شـمار مـيآينـد ،چنـين
است؛ مانند» :اين آتش گرم است« و »مكّه موجود است« .اين دو ادراك تنهـا بـا تصـور
طرفين قضيه حاصل نميشود و نياز به بهكارگيري حسي خاص دارد كه مربـوط بـه آن

٩٥

محسوس است )مظفـر ،١٤٠٨ ،ص .(٣١٨البته بايد توجه داشت كـه صـرف بـهكـارگيري
فرايندي دارد و بدون مداخلة عقل امكانپذير نيست كه تبيين آن مجالي ديگر ميطلبـد.
گونه دوم آن است كه يكي از علل چهارگانة )فاعلي ،صوري ،غايي و مـادي( از طريـق
حد وسط واقع شدن در برهان ،افادة يقين كند )شهابي ،١٣٦٤ ،ص .(٣٤٠آنگاه آن قيـاس
منطقي ،خود بر دو نحوه است :نحوة اول آن است كه آن قياس در ذهن حاصل باشـد و
نياز به فكر و انديشه نداشته نباشد .در اين صورت يقين به نتيجه نيز نـزد عقـل حاضـر
بوده و ثبوتش ضروري است؛ مانند فطريات ،يعني قضايايي كـه قياسشـان بـا آنهاسـت.
نحوة دوم آن است كه آن قياس در ذهن حاضر نبوده ،نيازمند فكر و استدﻻل باشـد .در
اين صورت يقين به قضيه نياز به فكر و انديشه دارد )مظفر ،١٤٠٨ ،ص.(٣١٨
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حسي خاص براي شناسايي و ادراك امر محسوس كفايت نميكنـد ،بلكـه شناسـايي آن

 .١تحليل شناسة برهان
منطقيان در تعريف برهان گفتهاند :برهان قياسـي اسـت مؤلّـف از مقـدمات يقينـي كـه
بالذات و به اضطرار نتيجة يقيني ميدهـد )طوسـي ،١٣٧٥ ،ص /٢٧٤عﻼمـه حلّـي،١٤١٣ ،

ص /١٩٩ابنسهﻼن ساوي ،١٩٩٣ ،ص /١٤٧بهمنيار ،١٣٤٩ ،ص .(١٩٣قياس ،صورت برهان،
يقينيات مادة برهان و يقين به دست آمده غايت برهان است .قيـاس ،قـولى مشـتمل بـر
بيش از يك قول جازم است كه از وضع آن قولها بالذات قول جـازم معـين ديگـر بـر
سبيل اضطرار ﻻزم ميآيد؛ مانند :هر انساني حيوان است و هر حيواني جسم است .ايـن
قول مشتمل بر دو قول جازم است و از وضع اين قول بالذات بر سبيل اضطرار اين قول
جازم معين ﻻزم ميآيد :هر انساني جسم است .قول اول كـه مشـتمل بـر ايـن دو قـول
است ،به اين اعتبار قياس است و هر يك از آن دو قول كه قياس مشتمل بـر آن اسـت،
مقدمه است و قول ﻻزم ،نتيجه است .هر تأليفي كه در صدد اسـتلزام قـولي اسـت ،چـه
٩٦

مستلزم آن قول باشد چه مستلزم آن قول نباشد ،اقتران است و آن مؤلف ،قرينـه اسـت.
بايد دانست كه قصد اول در منطق ،معاني عقلي است و نظر در الفاظ به تبعيت و قصـد
دوم ﻻزم ميآيد؛ ازاينرو قياس در حقيقت قولي لفظي نيسـت ،بلكـه تصـديقي فكـري
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است كه از آن به مطلوب ميرسند و به حكم ضرورت ،از آن تصـديقات مـيتـوان بـه
الفاظ تعبير كرد و قول مطلق ،همين حكم را دارد؛ پس قياس و قول ،دو اسم متشابهانـد
كه بر آن تصديقات در فكر و عبارات مطابق آن در لفظ دﻻلـت مـيكننـد .اگـر مـراد از
قياس ،تصديقات فكري باشد ،قولي كه در تعريف قياس ،به جاي جنس اسـت نيـز بـه
همان معناست و اگر مراد از قياس ،عبارات لفظي باشد ،قولي كه در تعريف قيـاس ،بـه
جاي جنس است نيز به همان معناست .آنگاه به قياس ،قول مشتمل بر بيش از يك قول
گفته شده تا معلوم باشد كه قياس ،چيزي بيرون از اين قولها نيسـت كـه مقـدمات بـه
ترتيبي مخصوص است .قيد بيش از يك قول براي آن است كه گاهي يك قول مسـتلزم
قول ديگري است ،مانند عكس مستوي يا عكس نقيض و به آن قياس گفتـه نمـيشـود.
آنگاه گفته شده كه از وضع آن قولها بالذات قول معين ديگر به اضطرار ﻻزم مـيآيـد.

لزوم قولي با وضع آن قولها بيانگر اين است كه بر تقدير تسليم آن قولهـا ،قـولي ﻻزم
ميآيد ،نه آنكه آن قولها في نفسه صادق يا مسلم باشد؛ زيرا بعضي از مقدمات قياسات
خلف و مغالطي و امثال آن كذب است و بعضي از مقدمات قياسات معاندان و مغرضان
نزد آنها مسلم نيست؛ با اين وصف ،آن قياسها در افادة لزوم نتـايج ،تـام اسـت .لـزوم
نتيجه نيز بيانگر اين نيست كه نتيجه صادق اسـت؛ بلكـه مقصـود آن اسـت كـه تسـليم
قياس ،مقتضي وجوب تسليم نتيجه است و منع نتيجه ،مقتضي وجوب منع قياس است؛
به اين معنا كه اگر قياس صادق باشد ،نتيجه صادق است و اگر نتيجه كاذب باشد ،قياس
كاذب است؛ اما اين حكمها منعكس نميشود .لزوم گاهي بين است و گـاهي غيـربين و
با بياني ديگر بين شود و لزوم ،شامل هر دو صنف ميشود .آنگاه شرط قياس آن اسـت
كه ﻻزم جز يك قول نباشد؛ چنانكـه اگـر ﻻزم بـيش از يـك قـول باشـد ،قيـاس را از
قياسبودن بيرون ميبرد .لزوم قولي ديگر بيانگر آن است كه يك قول در همه حال ﻻزم
است و به بيش از آن تعرض نشده است؛ اگرچه حق آن است كه از يك قياس ،بيش از
يك قول ،بالذات ﻻزم نميآيد و اگر بعضي به توسط بعضي باشـد ،بـيش از يـك قـول

٩٧

جايز است .ديگر بودن قول ،بيانگر آن است كه اگـر نتيجـه ،بالفعـل يـا بـالقوه يكـي از
شده است .معينبودن قول ديگر بيانگر آن است كه بعضي از قرائن هسـتند كـه از آنهـا
قولي ﻻزم مي آيد ،امـا نـه آن قـولي كـه از آن قرينـه مطلـوب اسـت؛ لـذا آن را قيـاس
نميگويند؛ براي مثال گفته ميشود :هيچ حيواني حجر نيست و بعضـي اجسـام حيـوان
است .از اينجا ﻻزم آيد :بعضي اجسام حجر نيست؛ اما اين نتيجه از اين قرينـه مطلـوب
نيست؛ زيرا در مطلوب از اين قرينه بايد حجر موضوع بـوده و اجسـام محمـول باشـد.
اكنون اگر آن دو مقدمه جابجا شود ،قياسي مستلزم قول )نتيجـة( يادشـده اسـت و ايـن
قرينه غير از آن قرينه است .بالذاتبودن بيانگر آن است كـه بعضـي از اقـوال ،مسـتلزم
قولي است؛ با اين وصف در اضمار ،فكر يا قولي ديگر با آن مقارن است؛ پـس اسـتلزام
آن اقوال ،به انفراد نيست ،بلكه به اعتبار آن اضمار اسـت و آن اقـوال ،بالـذات مسـتلزم
نتيجه نبوده و قياس نيست؛ براي مثال گفته ميشود :جسم ،جزء حيوان اسـت و حيـوان
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مقدمات باشد ،قياس حقيقي نيست ،بلكه شبيه به قياس است؛ چنانكه در مغالطات بيان

جزء انسان است ،پس جسم جزء انسان است .اين استلزام بعد از مقارنت ايـن قـول بـا
ديگر اقول است كه ميگويد :جزء جزء ،جزء است .همچنين گاهي قـولي در قـوة قـول
ديگر است و هنگامي كه در قرائن واقع شود ،از آن قولي ﻻزم ميآيد؛ اما بالذات نيست،
بلكه به اين سبب است كه آنچه در قوة آن است ،اگر در آن قرينه بود ،آن قول ﻻزم مي
آمد و چون اين استلزام ،بالغير است ،آن قرينه درحقيقـت قيـاس نيسـت ،بلكـه در قـوة
قياس است؛ براي مثال گفته ميشود :هيچ حيواني ساكن نيست و هرچه متحرك اسـت،
متغير است .از اينجا ﻻزم آيد :هر حيواني متغير است .علت اين ﻻزم آن است كه مقدمـة
اول در قوة اين سخن است :هر حيواني متحرك است و استلزام بـه ايـن سـبب اسـت.
اضطرار بيانگر آن است كه بعض از قرائن در موادي خاص مسـتلزم نتيجـه اسـت و در
غير آن مواد مستلزم نتيجه نيست؛ براي مثال گفته ميشود :هيچ انسـاني اسـب نيسـت و
هر اسبي صاهل است .از اينجا ﻻزم آيد :هيچ انساني صاهل نيست .اكنون اگر بـه جـاي
مقدمة دوم اين بود :هر اسبي حيوان است ،در اين صورت ﻻزم نميآمد كه هيچ انسـاني
٩٨

حيوان نيست ،پس چون اين استلزام دائم نيست ،قرينه به اضـطرار مسـتلزم ايـن نتيجـه
نيست و ازاينرو قياس نيسـت )طوسـي ،١٣٧٥ ،ص .(١٨٩-١٨٦ايـن از جهـت صـورت
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قياس است.
آنگاه مادة قياس يا مفيد تصديق است يا مفيد تأثيري غير از تصديق ،يعني تخييل و
تعجيب است و آنچه كه مفيد تصديق است يا مفيد تصديق جازم است يا مفيد تصـديق
غيرجازم است و آنچه مفيد تصديق جازم است ،يا حقبودن در آن اعتبـار مـيشـود يـا
حقبودن در آن اعتبار نميشود و آنچه كه حقبودن در آن اعتبار ميشود ،يا حق است يا
حق نيست .آنچه مفيد تصديق جازم حق است ،برهان است .آنچه مفيـد تصـديق جـازم
غيرحق است ،سفسـطه اسـت .آنچـه مفيـد تصـديق جـازمي اسـت كـه حـقبـودن يـا
غيرحقبودن در آن اعتبار نميشود ،بلكه عموم اعتراف در آن اعتبار ميشود ،جدل است
اگر عموم اعتراف در آن باشد و گر نه شغب اسـت و شـغب و سفسـطه تحـت صـنفي

واحد ميباشند كه مغالطه است .آنچه مفيد تصديق غالب غيرجازم است ،خطابه است.
آنچه مفيد تخييل است نه تصديق ،شعر است .قياسات برهاني از جهت ماده و صـورت،
يقينياند و غايت آنها انتاج يقينيات است .قياسات جدلي از مشهورات و از صنفي واحد
از تقرّريات تأليف شده است و آن مسلّم از مخاطبين است .غايت جدل ،الزام و رفع آن
است نه يقين .قياسات خطابي از مظنونات و مقبوﻻت و مشهورات در بادي رأي ،تأليف
شده است كه شبيه مشهورات حقيقي است ،اعم از آنكه حق يا باطـل باشـد و همـه در
اقناعيبودن مشترك ميباشند و غايت آنها اقناع است) .همان ،ص.(٢٨٩-٢٨٨
آنگاه منطقيان برهان را بـه »لـم «و »انّ« و هـر كـدام از آنهـا را بـه اقسـامي تقسـيم
كردهاند .در فلسفة رئاليسم منطق استدﻻل در مابعد طبيعـت ،برهـان اسـت؛ زيـرا صـرفاً
برهان ،مفيد يقين بالمعني اﻻخص است .با اين وصف استدﻻل لمي كـه اسـتدﻻل از راه
علت نفساﻷمري است ،در فلسفه جاري نيست؛ زيـرا موضـوع فلسـفه وجـود اسـت و
محموﻻت وجود همه راجع به وجود بوده و عين آن هستند؛ درحـاليكـه وجـود علـت
ندارد .در فلسفة رئاليسم ،قسمي از استدﻻل انّـي را يقينـي دانسـته اسـت كـه از طريـق

٩٩

مﻼزمات عامه است و در مابعد طبيعت جاري است كه در اين نوشـتار پـس از تبيـين و

 .٢فرايند انقسام برهان
محور اساسي هر قياسي »حد وسط« آن است؛ زيرا »حد وسط« عامل پيونـد ميـان »حـد
اكبر« و »حد اصغر« است و ما را به مطلوب ميرساند؛ بنابراين در قيـاس برهـاني »حـد
وسط« هميشه واسطة در اثبات حكم در ذهن و علـت تصـديق اسـت؛ )همـان ،ص/٣٠٦

ابنسينا  ،١٤٠٤ج ،٣ص(٧٩؛ زيرا در غير اين صورت ،ايـن اسـتدﻻل برهـان بـر مطلـوب
نخواهد بود؛ حال آنكه فرض كرده ايم برهـان بـر مطلـوب اسـت و ايـن خلـف اسـت
)طوسي ،١٣٧٥ ،ج ،١ص(٣٠٦؛ چنانكه در اين صورت استدﻻل به اين »حد وسط« أولـي
 مشاغب به ازاي جدلي و سوفسطايي به ازاي حكيم است.
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تحليل انواع استدﻻل برهاني آشكارسازي شده است.

از غير اين »حد وسط« نخواهد بود )عﻼمـه حلـي ،١٤١٣ ،ص .(٢٠٢اكنـون »حـد وسـط«
عﻼوه بر اينكه واسطة در اثبات حكم و علت تصديق است ،يا علت ثبوت نفساﻻمـري
حكم )ثبوت اكبر براي اصغر( نيز هست يا علت نفـساﻷمـري حكـم نيسـت .از اينجـا
تقسيم برهان به »لم «و »انّ« شكل ميگيرد؛ به سخن ديگر منشأ انقسام برهان به دو قسم
مذكور ،انقسام مطلب »لم« به ثبوتي و اثباتي است؛ به اين بيان كـه هرگـاه مجهـولي كـه
كشف آن مطلوب است ،علت و واسطة حكم باشد ،براي استعﻼم از آن به »لـم« سـؤال
ميشود و امري كه علت و واسطة حكم است ،بر دو گونه است :يكم ،واسـطه و علتـي
كه ثبوت واقعي محمول برآن ابتنا دارد؛ دوم ،علتي كه ثبـوت علمـي و بـه تعبيـر ديگـر
تصديق به اثبات محمول براي موضوع بر آن ابتنا دارد .بر اين اساس مطلب »لم« هم بـه
دو قسم لم ثبوتي و لم اثباتي انقسام يافته است )شهابي ،١٣٦٤ ،صص ٨٨و .(٣٤٠
اينك در فلسفة رئاليسم اگر در مقدمة برهان ،ثبوت محمول براي موضـوع ناشـي از
سبب نباشد )مقصود سبب خارج از اجزاي قضيه است( ،ايـن مقدمـه نيـاز بـه قيـاس و
١٠٠

استدﻻل ندارد؛ اما اگر ثبوت محمول براي موضوع برخاسته از سببي باشد ،يقينـيبـودن
اين مقدمه وابسته به علم به سبب است؛ به تعبير ديگر از طريق علم به سبب اسـت كـه
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يقين به اين مقدمه تحقق پيدا ميكند؛ زيرا در صورتي كه علم به وجـود سـبب نداشـته
باشيم ،ممكن است سبب در نفساﻻمر معدوم باشد و با وجود چنين احتمالي تصديق و
يقين به اين مقدمه مرتفع خواهد شد و اين در حالي است كه اين مقدمه را يقيني فرض
كردهايم و اين خلف است؛ بنابراين اگر ثبوت محمول براي موضوع داراي سبب باشـد،
يقينيبودن اين قضيه از طريق علم به وجود سبب متحقق ميشـود .حـال اگـر مقـدمات
برهان به نحوي باشد كه سببِ نتيجه را اعطا كند ،اين برهان لمي ميباشد ،وگرنه برهان
إنّي است )عﻼمه طباطبايي ،١٣٧١ ،ص .(١٧٥در فلسفة رئاليسم با بياني ثابت شـده اسـت
كه حد وسط در هر برهاني ،علت اثبات محمول براي موضوع است و فرق برهان لم بـا
بقيه براهين در اين است كه در برهان لم ،حد وسـط عـﻼوه بـر اينكـه علـت اثبـات )=
تصديق( مي باشد ،علت »وجود« نيز هست؛ اما اينكه حد وسـط در هـر برهـاني ،علـت
اثبات )= تصديق( محمول براي موضوع است ،به اين دليل است كه اگر چيـزي )الـف(

حمل بشود بر چيز ديگري )ب( و خود اين شيء )ب( حمل بشود بر شيء سومي )ج(،
در اين صورت آن محمول )الف( حمل بر اين شيء سوم )ج( ميشود؛ چـه اينكـه ايـن
محمول )ب( علت »وجود« آن محمولِ )الف( باشد يا اينكه علت »وجود« ،چيز ديگري
باشد .با اين بيان ثابت ميشود كه هميشه در برهـان ،حـد وسـط )ب( علـت اثبـات )=
تصديق( حد اكبر )الف( براي حـد اصـغر )ج( اسـت؛ حـال اگـر عـﻼوه بـر آن ،علـت
»وجود« نيز باشد ،برهان لم تشكيل ميشود ،و اگر تنها علت »تصديق« باشد ،برهـان إنّ
است )همان ،ص.(١٧٦
برهان لم استدﻻل از علت به معلول و برهان إنّ استدﻻل از معلـول بـه علـت اسـت
)جرجاني ،١٣٠٦ ،ص .(٤٤برهان لم برهان »چرايي« و برهـان إنّ برهـان »هسـتي« ناميـده
ميشود .به سخن ابنسينا قياس بر دو گونه اسـت :يكـي برهـان حقيقـت و او را برهـان
»چرايي« خوانند و به تازي »لم« خوانند .ديگر هم برهـان اسـت و لكـن برهـان چرايـي
نيست ،بلكه برهان »هستي« است و آن را به تازي برهان »إنّ« خواننـد )ابـنسـينا،١٣٣١ ،
ص .(٦٢برهان لم» قياس علّت« و برهان إنّ »قياس دﻻلت« نيز ناميده مـيشـود )غزالـي،

١٠١

]بيتا[ ،ص .(١١٩لميت ،عليت است و انيت ،ثبوت است و برهان »لم« معطي علت حكم
ثبوت حكم در عقل است )طوسي ،١٣٧٥ ،ج ،١ص .(٣٠٧هر يك از برهان لم و إنّ داراي
اقسامي است .اكنون به تبيين و تحليل برهان »لم« و »إن« و اقسام آنها پرداخته ميشود.

 .٣تحليل برهان چرايي
اگر »حد وسط« عﻼوه بر اينكه واسطه در اثبات حكم و علت تصديق است ،علت ثبوت
»اكبر« براي »اصغر« يا انتفاي »اكبر« از »اصغر« در نفساﻻمر نيز باشد ،برهان لمي خواهد
بود )ابنسينا ،١٤٠٤ ،ج ،٣ص» .(٧٩لم «به كسر اداتي است كه بـه وسـيلة آن طلـب فهـم
علت شيء )علت تصديق يا علت نفس وجـود( مـيشـود )صـليبا ،١٤١٤ ،ج ،٢ص.(٢٩٠
لميت مصدر صناعي »لم «است ،مانند كميت كه از كم استفهامي مشتق شده اسـت؛ لـذا
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است علياﻻطﻼق و برهان »إن« علت حكم را در وجـود اعطـا نمـيكنـد ،بلكـه معطـي

معناي لميت شيء ،چرايي و عليـت شيء است .اكنون بايد دانست سزاوارترين بـراهين
به اسم برهان ،برهان لم است؛ زيرا لميت در وجـود و عقـل هـر دو را افـاده مـيكنـد؛
بنابراين مطلقاً مفيد لميت است) ،طوسي ،١٣٧٥ ،ج ،١ص (٣٠٧؛ مانند »زيـد تـب دارد« و
»هر كه تب دارد ،لرز دارد« ،پس »زيد لرز دارد« .به هر حال در برهان »لـم «حـد وسـط
عﻼوه بر عليت در حكم و تصديق ،عليت نفساﻷمري نيز دارد .آنگاه بايد دانسـت كـه
هر ماهيتي )مادي( كه موجود ميشود ،داراي چهار علت است :يكم ،علت فـاعلي؛ دوم،
علت غايي .اين دو علت خارج از ماهيت بوده و »علل وجود« ناميده مـيشـوند؛ سـوم،
علت مادي؛ چهارم ،علت صوري .اين دو علت داخـل در ماهيـت بـوده و »علـل قـوام«
ناميده مي شوند .برهان لم هم كه حد وسط علت ثبوت نفساﻷمـري اكبـر بـراي اصـغر
است ،به اين چهار قسم منقسم ميشود )حكيم سبزواري ،١٣٦٩ ،ج ،١ص(٣٣٠-٣٢٩؛ زيرا
هر يك از اين چهار قسم ،ممكن است به عنوان حد وسط در برهان لم اخـذ شـود؛ امـا
بايد توجه داشت كه اين علل داراي ارزش يكسان نيستند و همانطوركه برهان لمـي از
١٠٢

جهت افادة يقين ،محكمترين براهين است ،در ميان براهين لمي كه مشتمل بـر يكـي از
چهار علت باشد ،آن برهاني كه مشتمل بر علت غايي است ،محكمترين بـراهين اسـت؛
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ولي محكمتر و اشرف از آن برهاني است كه مشتمل بر علت فاعلي است؛ زيرا شرافت
و اهميتي كه علت غايي دارد ،از آن نظر است كه محرّك فاعل ميباشد و به تعبير ديگر
علت فاعليت فاعل است و درحقيقت علت غايي ،به علت فاعلي بر ميگـردد ،بلكـه در
مجردات ،علت غايي ،عين علت فاعلي است؛ همچنين بايد دانسـت كـه أتـم فاعـلهـا،
فاعل الهي است و برهان او ابهر براهين است )همان( .اكنـون ممكـن اسـت گفتـه شـود
اشياي مادي مركب از علل چهارگانه است و هر يك از آن علل بهتنهايي علت تامـه بـه
شمار نميرود؛ پس چگونه ميتوان فرض كرد كه برهان لمي از هر يك از آنها بهتنهايي
تشكيل شود .پاسخ آن است كه در مورد برهان لمي شـكل گرفتـه از هـر يـك از علـل
چهارگانه ،تحقق و وجود ساير علتها -در عين عدم تصريح به آنها -مفـروض گرفتـه
شده است؛ به تعبير ديگر هر يك از آن علتها بالقوه شامل علتهاي ديگر نيز ميباشد
و جايگزين آنها ميگردد )مظفر ،١٤٠٨ ،ص .(٣٢٢آنگاه محقق طوسي بيـان مـيدارد كـه

سبب بعيد يا سبب ناقص چون واضح بود ،برهان را از لميت بيرون نبرد )طوسي،١٣٧٥ ،

ص .(٢٧٧به هر حال مطلبي كه ﻻزم است مورد توجه باشـد ،آن اسـت كـه عليـت حـد
وسط نسبت به نتيجه در برهان »لم« بايد روشن و بين باشد؛ لذا اگر عليـت حـد وسـط
واضح نباشد و ما از آن آگاه نباشيم ،آن برهان نسبت بـه مـا برهـان »لـم« نخواهـد بـود
)ابنسينا ،١٤٠٤ ،ج ،٣ص.(٨٢-٨١
به نظر عﻼمه طباطبايي ،حد وسط در برهان »لـم« بايـد علـت تامـه باشـد؛ زيـرا در
صورت ناقصبودن ،از وجود آن ،وجود مطلوب ﻻزم نميآيد و قهـراً يقـين نيـز تحقـق
پيدا نميكند؛ درحاليكه فرض كردهايم قضيه يقيني است .اما در برهان لم سالبه كه قهراً
نتيجة آن نيز سالبه ميباشد ،وضع علت ناقصه به عنوان حد وسط كفايت ميكند؛ زيرا با
رفع علت ناقصه ،ضرورتاً علت تامه هم رفع مي شود و نتيجة سلبي بـه دسـت مـيآيـد
)عﻼمه طباطبايي ،١٣٧١ ،ص.(١٧٦
آنگاه شيخالـرئيس )ابنسينا ،١٤٠٤ ،ج ،٣ص (٨٨و طوسي )طوسي ،١٣٧٥ ،ج ،١ص(٣٠٨

اين قياس را برهان لمي ميدانند» :كل جسم مؤلﱠف ]از هيولي و صورت[« و »كل مؤلﱠف

١٠٣

فله مؤلﱢف« ،پس »كل جسم له مؤلﱢف« .ابنسينا در اين رابطه بيان ميدارد كـه در سـنجش
از آن و برخي به جهت عدم توجه به اين امر گمان بردهاند كه اين قياس انّي است؛ زيرا
تصور كردهاند حد اكبر »مؤلﱢف« است و حد اوسط »مؤلﱠف« و ازآنجاكـه »مؤلﱢـف« )حـد
اكبر( ،علت »مؤلﱠف« )حد اوسط( است ،برهان انّي مـيباشـد؛ درصـورتي كـه »مؤلﱢـف«
جزئي از حد اكبر است و درحقيقت حد اكبر »مؤلﱢف« تنهـا نيسـت ،بلكـه »لـه مؤلﱢـف«
است .شاهد بر اين مطلب آن است كـه حمـل »مؤلﱢـف« بـر »مؤلﱠـف« محـال اسـت؛ در
صورتي كه حمل »له مؤلﱢف« بر »مؤلﱠف« صحيح است )ابنسينا ،١٤٠٤ ،ج ،٣ص .(٨٨اكنون
از اين قياس و بيان گويا بتوان غرض از ذكر اين مطلب و مثال اين است كه مقصـود از
عليت حد اوسط ،تنها عليت عيني و خارجي نيسـت ،بلكـه شـامل عليـت تحليلـي نيـز
ميشود؛ چنانكه در مثال يادشده كه تأليف از هيولي و صورت ،علـت تحليلـي نيـاز بـه
مؤلﱢف است و با اين وصف از نظر ابنسينا و محقق طوسي برهان لمي است.
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حد وسط و حد اصغر و حد اكبر بايد تمام حد وسط و حد اكبر مﻼحظه شود نه جزئي

اكنون روشن شد حد وسط در برهان »لم« عﻼوه بر اينكه واسطه در اثبـات حكـم و
علت تصديق است ،علت ثبوت »اكبر« بـراي »اصـغر« يـا انتفـاي »اكبـر« از »اصـغر« در
نفساﻻمر نيز باشد ،عليت نفساﻷمري نيز دارد .آنگاه بـه نظـر برخـي محققـان منطـق،
سبب بعيد يا سبب ناقص ،اگر واضح باشد ،برهان را از لميت بيـرون نمـي بـرد .عليـت
حد وسط نسبت به نتيجه در برهان »لم« بايد روشن و بين باشد و در غير اين صـورت،
آن برهان نسبت به ما برهان »لم« نخواهد بود .اما به نظر عﻼمه طباطبـايي حـد وسـط در
برهان »لم« بايد علت تامه باشد؛ لكن در برهان لم سالبه كـه قهـراً نتيجـة آن نيـز سـالبه
ميباشد ،وضع علت ناقصه به عنوان حد وسط كفايت ميكند .به هر حال در برهان »لم«
حد وسط عﻼوه بر عليت در حكم و تصديق ،عليت نفساﻷمري نيز دارد؛ آنگاه اين بـر
دو گونه است كه به اين شرح است:
 .٣-١گونه اول
١٠٤

حد وسط در برهان »لم« كه عﻼوه بر اينكه عليت در اثبات حكم و تصديق ،علت ثبوت
»اكبر« براي »اصغر« يا انتفاي »اكبر« از »اصغر« در نفساﻻمر نيز ميباشد ،علت خود حـد
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اكبر مطلقا باشد و چيزي كه علت وجود اكبر مطلقا باشد ،علت آن در هـر موضـوعي و
علت وجود آن در هر اصغري است ،وگرنه آن علت ،علت وجود اكبر مطلقا نميباشـد،
بلكه علت وجود اكبر در موضوعي ميباشد )ابن سينا ،١٤٠٤ ،ج ،٣ص.(٨٠
 .٣-٢گونه دوم
حد وسط تنها علت )نفساﻻمري( وجود حد اكبر براي حد اصغر است )طوسـي،١٣٧٥ ،

ص  .(٢٧٥دليل اينكه حد وسط ميتواند علت وجود اكبر در اصغر و ثبـوت اكبـر بـراي
اصغر باشد ،ولي علت خود اكبر نباشد ،اين است كه وجود اكبر در اصغر غير از وجـود
اكبر مطلقاست و علت اولي غير از علت دومي اسـت و مـﻼك لمـيبـودن برهـان ايـن
نيست كه حد وسط علت وجود اكبر مطلقا باشد ،بلكه مﻼك اين است كـه حـد وسـط

)در نفساﻻمر( علت ثبوت حد اكبر براي حد اصغر )نتيجه( باشـد )ابـنسـينا  ،١٤٠٤ج،٣

ص .(٨٤-٨٢اين قسم خود بر سه گونه است :يكم ،حد وسط معلول خود حد اكبر است
)طوسي ،١٣٧٥ ،ج ،١ص  .(٣٠٨دوم ،حد وسط معلول حد اصـغر اسـت )ابـنسـينا،١٤٠٤ ،
ج ،٣ص .(٩١سوم ،حد وسط معلول هيچ كدام نيست )معلول علت ثالثه است( )طوسـي،

 ،١٣٧٥ص .(٢٧٥
عﻼمه طباطبايي بيان ميدارد كه در برهان لم ،حد وسط اگرچه عﻼوه بر اينكـه علـت
تصديق به نتيجه است ،علت وجود نتيجه و ثبوت نفساﻷمري حد اكبر براي حد اصـغر
نيز ميباشد؛ ولي ﻻزم نيست حد وسط علت وجود نفسي و محمولي حد اكبر نيز باشد؛
زيرا آنچه مﻼك لميت برهان است ،عليت حد وسط براي وجـود حـد اكبـر بـراي حـد
اصغر است ،نه عليت براي خود حد اكبر و بايد توجـه داشـت كـه وجـود محمـولي و
نفسي محمول امري است و وجود لغيره و رابطي آن امر ديگر و چنانكه در فلسفة اولي
بيان شده ،بين وجود نفسي يك شيء و وجود رابطي همان شيء فرق هست و چنانكـه
وجود نفسي يك شيء با وجود رابطـي آن فـرق مـيكنـد ،از حيـث علـت نيـز از هـم

١٠٥

متمايزند؛ به تعبير ديگر چيزي ميتواند علت وجود رابطي يك شيء باشد ،درحـاليكـه
رابطي حد اكبر و ثبوت نفساﻷمري آن براي موضوع باشد؛ زيرا اگر علـت وجـود اكبـر
براي اصغر )نتيجه( نباشد ،يقين به مطلوب )نتيجه( تحقق پيدا نميكند؛ حال آنكه فرض
كردهايم نتيجه يقيني است و اين خلف است )عﻼمه طباطبايي ،١٣٧١ ،ص.(١٧٧

 .٤برهان چرايي در فلسفه
در فلسفة رئاليسم ،منطق استدﻻل در مابعد طبيعت برهان است؛ زيرا صرفاً برهان ،مفيـد
يقين بالمعني اﻻخص است .بـا ايـن وصـف ،اسـتدﻻل لمـي كـه اسـتدﻻل از راه علـت
نفساﻷمري است ،در مابعد طبيعت جاري دانسـته نشـده اسـت؛ زيـرا موضـوع فلسـفه
وجود است و محموﻻت وجود ،همه راجع به وجود بوده و عين آن هستند؛ درحاليكـه
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علت وجود نفسي آن شيء نيست و در برهان لم ﻻزم اسـت حـد وسـط علـت وجـود

وجود علت ندارد .توضيح اينكه موضوع فلسفه وجود است )عﻼمـه طباطبـايي] ،بـيتـا[،

ص(٦؛ زيرا حقيقت وجود ،عين اعيان و حاق واقع است؛ چون اصالت با وجود اسـت و
اصيلي جز وجود نيست .اصالت وجود از بنيادهاي حكمت متعاليه است كـه در فلسـفة
رئاليسم عﻼمة طباطبايي نيز پذيرفته شده است )همان ،ص .(١٢بـر ايـن اسـاس وجـود،
موضوع فلسفه است .محموﻻت وجود نيز همه راجع به وجود بـوده و عـين آن هسـتند
)همان ص(٦؛ زيرا حقيقت وجود ،غير ندارد؛ چون انحصار اصـالت در حقيقـت وجـود،
مستلزم بطﻼن ذاتي هر چيزي است كه غير براي او و اجنبي از او فـرض شـود )همـان،

ص .(١٨آنگاه وجود ،علت ندارد )همان ،ص .(٦به سخن ديگر حقيقت وجـود بمـا هـو
حقيقت وجود ،سببي وراي خويش ندارد؛ به اين معنـا كـه هويـت عينـي آن كـه لذاتـه
اصيل ،موجود و طارد عدم ميباشد ،در تحقق خود ،بـر چيـزي خـارج از ايـن حقيقـت
توقف ندارد ،خواه آن چيز سبب تام باشد يا سبب ناقص و اين به دليل اصالت حقيقـت
وجود و بطﻼن ماوراي آن است؛ اما بعض مراتب اين حقيقت ميتواند متوقف بر بعض
١٠٦

ديگر باشد؛ نظير آنكه وجود امكاني بر وجود واجبي توقف داشته و بعض ممكنـات بـر
بعض ديگر توقف دارند )همان ،ص .(١٦اكنون ميتوان گفت كـه ازآنجاكـه حـد اصـغر

سال بيستوسوم /زمستان ١٣٩٧

مسائل فلسفي »وجود« است و حد اكبر آنها اموري است كه به »وجود« برگشته و عـين
آن است ،حال اگر حد وسطي باشد كه علت ثبوت حـد اكبـر بـراي حـد اصـغر باشـد،
درحقيقت بايد علت خود »وجود« باشد؛ درحاليكه وجود علت ندارد؛ زيرا اگـر وجـود
علت داشته باشد ،علت آن بايد امري غير از وجود باشد و غير از وجود چيزي جز عدم
نيست؛ ازاينرو برهان لم در فلسفه جريان ندارد؛ به بيان ديگر در برهان لم ،حـد وسـط
علت ثبوت نفساﻷمري حد اكبر براي حد اصغر است و حد اكبر مسائل فلسفي ،صفات
و احكام »وجود« است كه عين »وجود« ميباشد .حال اگـر حـد وسـط بخواهـد علـت
ثبوت احكام و صفات »وجود« براي »وجود« باشد ،به دليل عينيت اين احكام و صـفات
با »وجود« ،بايد علت خود وجود باشد؛ درحاليكه وجود علت ندارد )همان ،ص.(٦

 .٥تحليل برهان هستي
اگر »حد وسط« تنها واسطه در اثبات حكم در ذهن يا علت تصديق باشد ،آن برهان إنّي
خواهد بود )ابنسينا ،١٤٠٤ ،ج ،٣ص(٧٩؛ زيرا فقط مفيـد إنيـت و ثبـوت حكـم و علـت
تصديق است؛ به تعبير ديگر از اين جهت إنّي ناميده ميشود كه وجـود حكـم را اثبـات
ميكند و علت خارج شناخته نميشود و نيز از برهان إنّي فيالجمله به وجود علت علم
حاصل ميگردد؛ ليكن خصوصيت و ماهيت علت تعيين نميشود )صدرالمتألهين] ،بيتا[،

صص ٩١ ،٣٥و » .(٦٢٣إنّ« به كسر و تشديد از حروف مشبهة به فعل و مفيد تأكيد است
كه اسم را نصب و خبر را رفع مـيدهـد و قـوت در وجـود را افـاده مـيكنـد و گـاهي

فﻼسفه لفظ »إنّ« را بر تأكيد وجود اطﻼق ميكنند؛ چنانكه ابنسينا گفتـه اسـت» :تكـون

الصفة اﻻولي لواجب الوجود أنه إنّ و موجود« و لفـظ »إنّ« بـه ايـن معنـا از قـول ارسـطو

اقتباس شده است كه گفته است» :يجب أن يكون إن الشيء أو وجوده معروفـاً لـدينا« و
در لغت يوناني الفاظ ديگر شبيه لفظ »إنّ« وجود دارد ،مانند »أُن« كه معناي آن وجود يـا
موجود است و لفظ »أون« كه به معناي كائن است و لفظ »إين« كـه بـه معنـاي كـان يـا

١٠٧

وجد ميباشد )صليبا ،١٤١٤ ،ج ،١ص .(١٣٧إنيت مصدر صناعي گرفته شده از كلمـة »إنّ«
است و اين خود بر سه گونه است:
 .٥-١گونه اول
حد وسط در برهان إنّ كه تنها واسطه در حكم و علت تصديق به نتيجه اسـت ،معلـول
نفساﻷمري ثبوت اكبر براي اصغر باشد؛ يعني معلول نتيجه يـا حكـم اسـت بـر عكـس
برهان لم؛ به تعبيرديگر در اين گونه برهان إن ،حد وسط كه علت تصديق و اعتقـاد بـه
نتيجه است ،در نفساﻻمر معلول ثبوت اكبر براي اصغر )نتيجه( اسـت .ايـن برهـان إنّ،
»دليل« ناميده ميشود )ابنسينا ،١٤٠٤ ،ج ،٣ص .(٧٩در اين برهان از وجود معلول ،وجود
علت دانسته ميشود؛ البته -چنانكه گفته شده -در دليل ،حـد وسـط نـزد مـا اعـرف و
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است .به هر حال حد وسط در برهان إنّ ،تنها واسطه در حكم و علت تصديق به نتيجـه

روشنتر است.
بايد دانست كه دليل با برهان لم در هر سه حد شريكاند؛ ولـي حـد اوسـط و حـد
اكبر از جهت وضع اختﻼف دارند؛ زيرا حد اوسط برهان لمـي ،حـد اكبـر دليـل اسـت؛
بنابراين هرگاه حد اوسط برهان لمي را به جاي حد اكبر و حـد اكبـر را بـه جـاي حـد
اوسط قرار دهند ،دليل ميشود .اشتراك حدود تنها اختصاص به دليـل دارد؛ زيـرا تغييـر
حدود در اقسام ديگر برهان إنّ ،سبب تبديل آنها به برهان لمي نميشود؛ چنانكه تغييـر
در حدود برهان لمي ،سبب پيدايش اقسام ديگر برهان انّي نميشود )طوسي ،١٣٧٥ ،ج،١

ص .(٣٠٦آنگاه بايد توجه داشت كه در دليل ،حد وسط كه معلول نفـساﻷمـري وجـود
اكبر در اصغر است نه معلول اكبر تنها و نه معلول اصغر تنها ،نميتواند علت وجود اكبر
باشد؛ چون ﻻزمهاش اين است كه وجود اكبر در اصغر مقدم بر وجود اكبر مطلقـا باشـد
و اين محال است )همان ،ص .(٣٠٨از نظر مشهور منطقيـان ،دليـل ،مفيـد يقـين نيسـت؛
چنانكه محقق طوسـي بيان ميدارد كه دليل در اكثر احوال مفيد علمـي نـاقص و جزئـي
١٠٨

است و بيشتر در جزئيات واقع ميشود و در كليات مفيد يقيني تام و مطلق نيست؛ براي
مثال اگر گفته شود انسان ضاحك است ،پس ناطق است ،اين قياس ،مفيد يقين نيسـت؛
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زيرا ضاحكبودن انسان اگر به عقـل معلـوم شـود ،بايـد اول نـاطقبـودن او كـه علـت
ضاحكبودن است ،معلوم باشد؛ پس ضاحكبودن به توسط ناطقبودن معلوم شده است
و اگر به حسي يا تجربه معلوم شود ،يقيني كلي و مطلق نيسـت )همـان ،ص /٢٧٦عﻼمـه

طباطبايي  ،١٣٧١ص .(١٧٨البته به سخن برخي محققان منطق در بعضي موارد ،برهان إنّ،
يقين دائمي توليد ميكند و آن در صورتي است كه از باب دﻻلت مسبب بر سببي باشـد
كه علت منحصره بوده و شريكي در عليت ندارد )بغدادي ،١٣٧٣ ،ص.(٢١٢
 .٥-٢گونة دوم
حد وسط در برهان إنّ كه تنها واسطه در حكم و علت تصديق به نتيجه اسـت ،معلـول
نفساﻷمري ثبوت حد اكبر براي حد اصغر نباشد؛ چنانكه علت نفساﻷمري ثبوت حـد

اكبر براي حد اصغر نيست و فقط واسطه در اثبات حكم يا علت تصديق به ثبوت اكبـر
براي اصغر )نتيجه( است )ابنسينا ،١٤٠٤ ،ج ،٣ص .(٧٩اين برهان نام خاصي ندارد ،بلكه
بر آن بهطورمطلق و بدون هيچ قيدي برهان إنّ اطـﻼق مـيشـود .عﻼمـه طباطبـايي ايـن
برهان را إ ّن مطلق ميداند )عﻼمه طباطبايي ،١٣٧١ ،ص.(١٧٨
در اين گونه برهان إنّ ،حد وسط و حد اكبر هر دو معلول امر ديگري ميباشند و از
وجود يكي به وجود ديگري پي برده ميشود؛ به اين نحو كه علم به معلولي كه در ابتدا
دانسته شده ،علت علم به معلول ديگر خواهد بود ،اما نه از آن جهـت كـه يكـي علـت
ديگري است ،بلكه از اين جهت كه هر دو در وجود مﻼزم يكديگرند؛ زيرا علت هر دو
يكي است و هرگاه علت وجود يابد ،هر دو معلول با هـم متحقـق مـيشـوند؛ بنـابراين
هرگاه وجود يكي از دو معلول دانسته شود ،از وجـود آن بـه وجـود علـتش پـي بـرده
مي شود و هرگاه وجود علت دانسته شود ،از وجود آن به وجود معلول پي برده ميشود؛
زيرا انفكاك معلول از علت محال است؛ بنابراين علم به يك معلول ،بـه واسـطة علـت،
مستلزم علم به معلول ديگر است .درحقيقت در اين گونه برهـان ،دو اسـتدﻻل و انتقـال

١٠٩

وجود دارد؛ نخست استدﻻل از معلول به علت مشترك و دوم استدﻻل از علت مشـترك
ويژگي برهان انّي و ويژگي هر دو برهان را در خود جمع كـرده اسـت؛ لـذا ايـن گونـه
برهان را ميتوان واسـطهاي بـين برهـان لمـي و انّـي دانسـت )مظفـر ،١٤٠٨ ،ص(٣١٦؛
چنانكه ميتوان با توسعهاي در تعريف برهـان إنّـي ،آن را برهـان إنّـي دانسـت )حكـيم

سبزواري ،١٣٦٩ ،ج ،١ص .(٣٢٩البته ميتوان به اعتبار استدﻻل نخست )سير از معلول بـه
علت( نيز آن را برهان انّ ناميد )مظفر ،١٤٠٨ ،ص.(٣١٦
عﻼمه طباطبايي بعد از آنكه برهان إنّ را به »دليل« و »إ ّن مطلق« تقسـيم مـيكنـد ،نـه
»دليل« را مفيد يقين ميداند نه برهان »انّ مطلق« را و بهطوركلي از نظر ايشان در هـر دو
چيز ديگري هم كه بينشان رابطة عليت و معلوليت برقرار نيست و از علم بـه يكـي بـه
ديگري پي برده نميشود ،مفيد يقين نيست.
اما اينكه »دليل« بنفسه مفيد يقين نيست ،به دليل آن است كـه اگـر »ج ،ب اسـت« و
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بر معلول ديگر؛ بنابراين در اين گونه برهان ،هم ويژگي برهان لمـي وجـود دارد و هـم

»ب ،الف است« و »الف« علت براي »ب« باشد ،در اين صورت ،چون هر علتي در رتبـة
مقدم بر معلول است ،ضرورت »ج ،الـف اسـت« ،متقـدم بـر ضـرورت »ج ،ب اسـت«
ميباشد؛ بنابراين يقين به »ج ،الف است« نيز مقدم بر يقين به »ج ،ب است« ميباشـد و
از طرفي ضرورت »ج ،الف« است ،به دليل آنكه نتيجة قياس ميباشد ،از ضـرورت »ج،
ب است« كه صغراي قياس است ،متأخر ميباشد؛ ازاينرو يقين به »ج ،الف اسـت« نيـز
از يقين به »ج ،ب است« متأخّر ميباشد؛ بنابراين يقين به قضية »ج ،الف است« از يقـين
به قضية »ج ،ب است« هم متأخر و هـم متقـدم اسـت و ايـن دور محـال اسـت؛ چـون
مستلزم آن است كه يقين به قضية »ج ،الف است« متأخر از خـودش باشـد ،پـس دليـل
بنفسه مفيد يقين نيست )عﻼمه طباطبايي ،١٣٧١ ،ص.(١٧٨
به تعبير ديگر اگر بخواهيم از معلول به علت پي ببريم ،بدان معناسـت كـه علـم بـه
وجود معلول داريم؛ درحاليكه در وجود علت شك داريم و ميخواهيم با علم به وجود
معلول ،شك در وجود علت را برطرف كنيم و اين محـال اسـت؛ زيـرا هـر جـا معلـول
١١٠

محقق است ،قبل از تحقق آن ،قطعاً علت محقق است؛ ازاينرو قبل از علـم بـه معلـول،
علم به علت محقق است؛ بنابراين از راه علم به معلول ،علم به علت پيدا نكردهايـم؛ بـه
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تعبير ديگر همانطوركه علت ضرورتاً متقدم بر معلول است ،علم به علت نيز بر علم به
معلول تقدم دارد و پيبردن از معلول به علت ،مستلزم آن اسـت كـه در آنِ واحـد ،هـم
علم به علت داشته باشيم و هم علم به علت نداشته باشيم .اما بايد علم به علـت داشـته
باشيم؛ چون فرض اين است كه علت است و قبل از معلول محقق است و علم به علت
نيز تقدم بر علم به معلول دارد .جواز عدم علم به سبب ،مسـاوق اسـت بـا جـواز عـدم
سبب و جواز عدم سبب ،مستلزم جواز عدم معلول است؛ درحاليكه فـرض ايـن اسـت
كه معلول موجود است و اين خلف است .اما از طرفي بايد علم به علت نداشته باشـيم؛
چون فرض اين است كه ميخواهيم از راه علم به معلول ،علم به علت پيدا كنـيم؛ پـس
قبل از علم به معلول ،بايد هم به علت علم داشته باشيم و هم علم نداشته باشـيم و ايـن
تناقض است )همو ،١٤١٩ ،ج ،٦ص.(٣٩٦
اما اينكه برهان »إنّ مطلق« مفيد يقين نيست ،به دليل آن است كه اگر »ج ،ب اسـت«

و »ب ،الف است« و هر كدام از »ب« و »الف« ،معلول شيء ثـالثي ماننـد »د« باشـند ،در
اين صورت ضرورت »ب ،الف است« ،متوقف بر ضرورت »ب ،د است« مـيباشـد؛ بـه
تعبير ديگر براي اينكه »ب« بتواند »الف« باشد ،بايد در رتبة قبل »د« باشد؛ پس ضرورت
»ب ،د است« بر ضرورت »ب ،الف است« متقدم است و هنگـامي كـه ضـرورت »ب ،د
است« ثابت باشد ،ضرورت »ج ،الف است« و »ب ،الف است« در يك رتبه با هم ثابـت
ميباشد و يقين به اين دو قضيه نيز در يك مرتبه با هم تحقق پيدا ميكند؛ به بيان ديگـر
هنگامي كه علت )د( تحقق پيدا كند ،هر دو معلول آن )ب و الف( در يك مرتبه متحقق
ميشوند و »ب ،الف است« متحقق خواهد بـود و از طرفـي چـون »ج ،ب اسـت«» ،ج،
الف است« نيز در همان مرتبه متحقق ميشود و يقين به اين دو قضيه )نتيجـه و كبـري(
نيز در يك مرتبه با هم متحقق ميشود؛ حال آنكه يقين به »ب ،الف است« به دليل اينكه
كبري است ،بر يقين به »ج ،الف است« به جهت اينكه نتيجة قياس است ،متقدم است و
اين خلف است )همو ،١٣٧١ ،ص.(١٧٩
١١١

 .٥-٣گونه سوم
ميباشد ،از سخنان ابنسينا استفاده ميشود و آن را تحت شرايطي خاص يقيني ميدانـد.
مشهور حكما و منطقيين برهان لم را در فلسفه جاري ميدانند؛ اما عﻼمه طباطبـايي تنهـا
اين قسم از برهـان إنّ را در فلسـفه جـاري مـيدانـد .توضـيح اينكـه ابـنسـينا در يـك
تقسيمبندي ،ثبوت محمول براي موضوع را به دو قسـم تقسـيم مـيكنـد :يكـم ،ثبـوت
محمول براي موضوع ،داراي سبب باشد كه در اين صورت طبق قاعدة معـروف »ذوات
اﻷسباب ﻻتعرف إلّا بأسبابها« شناختن آن ،جز از طريق سبب ،محال اسـت .دوم ،ثبـوت
محمول براي موضوع داراي سبب نباشد كه در اين صورت يا بين بنفسه است كـه نيـاز
به برهان و بيان ندارد يا بين نيست .آنگاه ابنسينا قسم اخير را تحت شرايطي برهـان إنّ
يقيني ميداند؛ اما اينكه آن را برهان إنّ ميداند به اين دليل است كه در اينگونـه مـوارد
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اين گونه برهان إنّ كه غير از دو قسـم مشـهور برهـان إنّ ،يعنـي »دليـل« و »إنّ مطلـق«

اقامة برهان لم قطعاً ميسور نيست؛ زيرا چيزي كه سبب ندارد ،نميتوان از راه سـبب آن
را شناخت؛ بنابراين علم يقيني در اينگونه مـوارد از راه ديگـري غيـر از راه برهـان لـم
تحقق مييابد كه ابنسينا آن را برهان إنّ مينامد )ابنسينا ،١٤٠٤ ،ج ،٣صص ٨٧-٨٥و .(٩٣
اينگونه برهان إن شرايطي دارد كه به اين شـرح اسـت :يكـم» ،حـد اكبـر« و »حـد
اوسط« از عوارض ذاتي موضوع باشند؛ به تعبير ديگر ذات موضوع ثبوت آنهـا را اقتضـا
كند و ثبوت آنها بر موضوع نيازمند علت و واسطه در ثبـوت نباشـد .دوم ،ثبـوت »حـد
وسط« براي »حد اصغر« بين باشد؛ به تعبير ديگر عﻼوه بر ذاتيبودن »حد اوسـط« بـراي
»حد اصغر« ثبوتش براي آن بين هم باشد .سوم ،ثبوت »حد اكبر« براي »حد وسط« بـين
باشد؛ به تعبير ديگر ثبوت يكي از دو عارض ذاتي )حد اكبر( بر عارض ذاتي ديگر )حد
اوسط( بين باشد .چهارم ،ثبوت »حد اكبر« براي »حد اصـغر« غيـربين و نـامعلوم باشـد؛
بنابراين اگر موضوعي داشته باشيم كه داراي دو محمول مجزّاست و اين دو محمـول از
عوارض ذاتي آن موضوع محسوب ميشوند و ثبوت يكي از ايـن عـوارض ذاتـي )حـد
١١٢

اوسط( براي موضوع )حد اصغر( بين باشد و ثبوت يكي ديگر از اين دو عـارض )حـد
اكبر( بر عارض ديگر )حد وسط( نيـز بـين باشـد ،در ايـن صـورت از طريـق عـارض

سال بيستوسوم /زمستان ١٣٩٧

بينالثبوت )حد اوسط( براي موضوع) ،حد اصغر( عارض غيربينالثبوت )حـد اكبـر( را
براي موضوع )حد اصغر( ثابت ميكنيم )همان ،ص.(٨٧-٨٦
عﻼمه طباطبايي بعد از طرح اقسام برهان إن و اثبات اينكه »دليل« و »إنّ مطلق« بنفسه
مفيد يقين نيستند ،اظهار ميدارد كه براهين إنّ به دليل اينكه مفيـد يقـين نيسـتند ،أصـﻼً
برهان نيستند؛ آنگاه با استشهاد به كﻼم ابنسينا گونـة سـوم از برهـان إنّ را مفيـد يقـين
ميداند )عﻼمه طباطبايي ،١٣٧١ ،ص.(١٧٩

 .٦برهان هستي در فلسفه
در فلسفة رئاليسم ،برهان لم در فلسفه جاري دانسته نشده است -چنانكه پـيش از ايـن
بهتفصيل توضيح داده شد -و دو گونة اول و دوم از برهان إنّ ،يعنـي دليـل و انّ مطلـق

مفيد يقين دانسته نشده است؛ پس قهراً آنها نيز نميتواند در فلسفه جريان داشته باشـد.
اما در فلسفة رئاليسم گونة سـوم از برهـان إنّ كـه بـه تعبيـر عﻼمـه طباطبـايي از طريـق
مﻼزمات عامه است ،يقيني بوده و در فلسفه جاري است )عﻼمه طباطبايي] ،بيتا[ ،ص.(٦
توضيح آنكه مﻼزمات عامه اموري هسـتند كـه در خـارج تعـدد ندارنـد؛ امـا آن شـيء
خارجي گاهي به نحوي است كه ميتوان مفاهيم متعددي از آن انتزاع كرد .ايـن مفـاهيم
همه از لوازم آن شيء محسوب ميشوند؛ براي مثال از موجود خارجي مفهوم اصـالت و
منشأ آثار بودن انتزاع ميشود ،آنگاه در بحث عليت روشن ميشود كه رابطـة عليـت و
معلوليت در وجود اصيل برقرار است؛ آنگاه از آن وجودي كـه اصـيل اسـت و علـت،
مفهوم علت انتزاع ميشود و از آن وجودي كه اصـيل اسـت و معلـول ،مفهـوم معلـول
انتزاع ميشود ،اما اصيلبودن و علتبودن در خارج تعدد ندارند ،بلكه عين وجود علـت
اند؛ چنانكه اصيلبودن و معلولبودن نيز در خارج تعدد ندارند ،بلكه عين وجود معلول
اند؛ به تعبير ديگر اصالت و عليت ،عين وجود علت است؛ چنانكه اصالت و معلوليـت،
عين وجود معلول است؛ بنابراين وجودبودن و اصيلبودن و علتبودن در خـارج تعـدد

١١٣

ندارند؛ چنانكه وجودبودن و اصيلبودن و معلولبودن در خارج تعـدد ندارنـد .بـا ايـن
علت يك مفهوم است ،معلول يك مفهوم است و همة اين مفاهيم از آن وجود خـارجي
انتزاع شدهاند؛ بنابراين همه از لوازم آن وجود خارجي به شمار ميآينـد و از بعضـي آن
لوازم به بعض ديگر پي برده ميشود؛ براي مثال از اصالت به عليت پي برده ميشود؛ به
اين معنا كه هنگامي كه ثابت شد وجود اصيل است ،در بحث علـت و معلـول فهميـده
ميشود كه عليت صفت وجود است و علت ،وجود است نه ماهيت؛ چنانكـه معلوليـت
صفت معلول است و معلول ،وجود است نه ماهيت و بـه سـخن ديگـر ،اصـالت ،حـد
وسط براي اثبات عليت وجود علت قرار ميگيـرد؛ چنـانكـه حـد وسـط بـراي اثبـات
معلوليت وجود معلول قرار ميگيرد و اين در حالي است كه اصالت و عليت در علت و
اصالت و معلوليت در معلول تعدد ندارند تا يكي علت بشود و ديگري معلول يا هـر دو
معلول علت سوم باشند ،بلكه در خارج عين يكديگرند .اما در فلسفة رئاليسم گونة سوم
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وصف اين مفاهيم در ذهن متعددند؛ وجود يك مفهوم است ،اصيل يـك مفهـوم اسـت،

از برهان إنّ كه از طريق مﻼزمات عامه است ،يقيني به شمار آمـده و در فلسـفه جـاري
دانسته شده است .حاصل اينگونه برهان آن است كه اگر موضوعي باشـد كـه داراي دو
محمول مجزّاست و اين دو محمول از عوارض ذاتي آن موضوع محسوب مـيشـوند و
ثبوت يكي از اين عوارض ذاتي )حد وسط( براي موضـوع )حـد اصـغر( بـين باشـد و
ثبوت يكي ديگر از اين دو عارض )حد اكبر( بر عارض ديگر )حد وسط( نيز بين باشد،
در اين صورت براي موضوع )حد اصغر( از طريق عـارض بـينالثبـوت )حـد اوسـط(،
عارض غيربينالثبوت )حد اكبر( را ثابت ميكنيم؛ چنانكه عليت يا معلوليـت و اصـالت
هر دو از عوارض ذاتي وجود هستند و از طريق يكي از اين دو )اصالت( كه بينالثبـوت
براي وجود است ،عرض ذاتي ديگر )عليت يا معلوليت( نيز براي آن اثبات ميشود.

نتيجهگيري
١١٤

روش اكتشاف در مابعد طبيعت برهان است؛ زيـرا صـرفاً برهـان ،مفيـد يقـين بـالمعني
اﻻخص است .برهان قياسي است مؤلّف از مقـدمات يقينـي كـه بالـذات و بـه اضـطرار
نتيجة يقيني ميدهد .قياس صورت برهان ،يقينيات مادة برهـان و يقـين بـهدسـتآمـده
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غايت برهان است .موضوع فلسفه وجود است و محموﻻت وجود ،همه راجع به وجود
بوده و عين آن هستند و وجود علت ندارد .بر اين اساس »فلسفه رئاليسم« ،برهـان لمـي
را كه استدﻻل از راه علت نفساﻷمري است ،در فلسفه جاري نمـيدانـد؛ زيـرا موضـوع
فلسفه وجود است؛ چون حقيقت وجود به دليل اصالت ،عين اعيان و حاق واقع است و
اصيلي جز وجود نيست .آنگاه محموﻻت وجود نيز همه راجع به وجود بوده و عين آن
هستند؛ زيرا حقيقت وجود غير ندارد؛ چون انحصار اصالت در حقيقت وجـود ،مسـتلزم
بطﻼن ذاتي هر چيزي است كه غير براي او و اجنبي از او فـرض شـود .آنگـاه وجـود،
علت ندارد؛ به اين معنا كه حقيقت وجود بما هو حقيقت وجـود ،سـببي وراي خـويش
ندارد و هويت عيني آن كه لذاته اصيل ،موجود و طارد عدم است ،در تحقـق خـود ،بـر
چيزي خارج از اين حقيقت توقف ندارد ،اعم از اينكه آن چيز سبب تام يا سبب نـاقص

باشد و اين به دليل اصالت حقيقت وجود و بطﻼن ماوراي آن است؛ امـا بعـض مراتـب
اين حقيقت ميتواند متوقف بر بعض ديگر باشد؛ نظير آنكه وجـود امكـاني بـر وجـود
واجبي توقف داشته و بعض ممكنات بر بعض ديگر توقف دارند .آنگاه ازآنجاكـه حـد
اصغر مسائل فلسفي »وجود« است و حد اكبر آنها اموري است كه به »وجود« برگشته و
عين آن است ،حد وسط كه علت ثبوت حد اكبر براي حد اصغر است ،درحقيقـت بايـد
علت خود »وجود« باشد؛ درحاليكه وجود علت ندارد؛ زيرا علت آن بايد امـري غيـر از
وجود باشد و غير از وجود چيزي جز عدم نيست؛ ازاينرو برهان لم در فلسـفه جريـان
ندارد .دو گونة اول و دوم از برهان إنّ ،يعني دليل و انّ مطلق نيز مفيد يقين نيست و در
حقيقت برهان نيست؛ لذا آنها نيز نميتوانند در فلسفه جريان داشته باشـند .پـس صـرفاً
قسمي از استدﻻل إنّي كه از طريق مﻼزمات عامه است ،يقيني بوده و در فلسـفه جـاري
است .مﻼزمات عامه اموري هستند كه در خـارج تعـدد ندارنـد؛ امـا آن شـيء خـارجي
گاهي به نحوي است كه ميتوان مفاهيم متعددي از آن انتزاع كرد .در اين گونـه برهـان
»حد اكبر« و »حد اوسط« از عوارض ذاتي موضوع ميباشند و ذات موضوع ثبـوت آنهـا

١١٥

را اقتضا كرده و ثبوت آنها بر موضوع نيازمند علت و واسطه در ثبـوت نيسـت و ثبـوت
»حد اكبر« براي »حد اصغر« غيربين و نامعلوم است و در اينگونه برهان بـه اثبـات مـي
رسد .پس در اينگونه برهان موضوعي داراي دو محمول مجزاست و اين دو محمول از
عوارض ذاتي آن موضوع ميباشند و ثبوت يكي از اين عوارض ذاتي )حد اوسط( براي
موضوع )حد اصغر( بين است و ثبوت يكي ديگـر از ايـن دو عـارض )حـد اكبـر( بـر
عارض ديگر )حد وسط( نيز بين است ،آنگاه از طريق عارض بينالثبوت )حد اوسـط(
براي موضوع) ،حد اصغر( عارض غيربينالثبـوت )حـد اكبـر( را بـراي موضـوع )حـد
اصغر( به اثبات ميرسد.
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»حد وسط« براي »حد اصغر« و ثبوت »حد اكبر« براي »حد وسط« بـين اسـت و ثبـوت
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