
 

 
 
 
 

 اسالمي هفلسف ترویجيعلمي  هدوفصلنام
 7931 تابستانـ  بهار/   6/ پياپي  اول ه/ شمار چهارمل سا

 برهان إن و لم و بررسی کارکرد برهان 
 1در فلسفه از منظر عالمه طباطبایی
 2تبار سینا علوی 

 چکیده
برهان، قیاسی است که از یقینیات تشکیل شده باشد و نتیجه یقینی از آن حاصل شود. 

شود. برهان إنی  یز به لم مطلق و غیر مطلق تقسیم میبرهان به دو قسم  لمی و إنی، و لمی ن
 اند که از میان دانان و فالسفه بر آن شود. منطق هم  به دلیل و إن مطلق و مالزمات عامه تقسیم می

 انواع براهین، تنها برهان لم و إن مالزمات منتج یقین هستند.
 ر این باور است که در فلسفهعالمه طباطبایی با توجه به مبنای خاص خود در بحث عرض ذاتی ب

شوند.  توان از براهین لمی استفاده کرد و در فلسفه تنها براهین إن مالزمات جاری می نمی
در این نوشتار به تبیین انواع برهان پرداخته شده و سپس بیان عالمه طباطبایی در مورد 

اطبایی در کارکرد کارکرد برهان در فلسفه بیان گردیده و در نهایت مقدمات کالم عالمه طب
 برهان إن مالزمات بررسی و نقد شده است.

 کلیدواژگان
 برهان لم، برهان إنّ، برهان مالزمات، کارکرد برهان در فلسفه، عالمه طباطبایی.
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 مقدمه
 هاست، لذا هرچه در شناخت روش و اصول استدالل، چراغ راه و عصای دست انسان
تر باشیم، در حرکت فکری  ائق مربوط به آن آگاهو قواعد آن بیشتر بکوشیم و بر رموز و دق

 تری دست خواهیم یافت.  خود به نتایج ارجمندتر و مطمئن
 ها را شناخته و آن را با عنوان برهان ترین راه ها مداقه و پژوهش، مطمئن بر اثر سال  محققان فن

ان مفید های مختلف استدالل، تنها بره اند. از میان روش یا روش برهانی، مشخص کرده
  آید. به دست می ، قسمت عمده  معلومات یقینی ما تنها به وسیله برهانیقین است. با این حساب

شود و برهان إنی  برهان به دو نوع لمی و إنی، و لمی نیز به لم مطلق و غیر مطلق تقسیم می
ن باورند دانان و فالسفه بر ای گردد. منطق نیز به دلیل و إن مطلق و مالزمات عامه منقسم می

 که از میان این براهین، برهان لم و إن مالزمات منتج یقین هستند. اما اینکه در فلسفه ما از چه
توانیم استفاده کنیم، مورد اختالف فالسفه است. در این میان عالمه طباطبایی  برهانی می

وع توان بهره جست؛ چرا که موض قائل است که در فلسفه تنها از براهین إن مالزمات می
تواند باشد؛ در نتیجه  فلسفه، در بر گیرنده همه اشیاست؛ لذا معلول چیزی بیرون از آن نمی

ببریم. همچنین  شود تا از طریق آن به معلول پی علتی برای موضوع فلسفه تصور نمی
 محموالت فلسفه از وجود بیرون نیستند، بلکه عین وجود و صفات و احکام وجودند؛

 توانند علت داشته باشند. از طرفی براهین إن دلیل مطلق نیز یقینی یلذا این محموالت هم نم
 ماند.  نیستند و در نتیجه فقط برهان مالزمات باقی می

ما در این نوشتار بر آنیم که نخست انواع برهان را صورت کامل تبیین کرده، سپس مدعای 
 ورد بررسی قراردهیمعالمه طباطبایی مبنی بر عدم جریان براهین لمی را بیان کنیم، و م

 توان از براهین لمی بهره جست.  و اثبات کنیم که در فلسفه می
درباره پیشینه تحقیق باید گفت که اصل تبیین برهان در کتب منطقی به صورت مفصل بیان 

 الرئیس و عالمه طباطبایی جزء معدود افرادی هستند که به صورت شده است، ولی جناب شیخ
 اند. کالم عالمه طباطبایی به صورت جسته و گریخته مالزمات پرداخته مبسوط به تبیین برهان

در شروح و حواشی کتب فلسفی بررسی شده است که ما در این مقاله بر آنیم به صورت 
مختصر و گویا انواع برهان را برسی کنیم و به نقد کالم عالمه طباطبایی در مورد کارکرد 

 برهان مالزمات بپردازیم.
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  و اصطالحي برهانمعاني لغوی 
 1ای عربی و به معنای سفید شدن، بیان آشکار، دلیل و حجت قاطع است. برهان واژه

أعنی بالبرهان، القیاس »ارسطو در کتاب منطقش برهان را این گونه تعریف کرده است: 
ابن سینا در توضیح  0«.المؤتلف الیقینی وأعنی بالمؤتلف الیقینی الذی نعلمه بما هو موجود لنا

گوید: مراد ارسطو این است که برهان، قیاسی است که از مقدمات یقینی  این عبارت می
فارابی نیز در تعریف برهان نوشته است:  9برای دستیابی به نتیجه یقینی تشکیل یافته است.

وجود الشیء و سبب  ـبذاته البالعرض  ـفالبرهان علی االطالق هو القیاس الیقینی الذی یفید »
اند: برهانی قیاسی  دانان برهان را این گونه تعریف کرده برخی دیگر از منطق 4.«وجوده معا

  5است که از یقینیات باشد تا نتیجۀ یقینی از الزم آید بالذات و باإلضطرار.
 6قیاس مؤلف من یقینیات ینتج یقینا بالذات اضطرارا.ً

 د که تحصیل نتیجه یقینیها به این نکته اشاره دار قید بالذات و باإلضطرار در این تعریف
گیرد؛ زیرا در قیاس  واسطه و به گونه ضروری انجام می از مقدمات یقینی در برهان، بی

  1برهانی، هم صورت و تألیف استدالل یقینی است و هم مواد مقدمات آن.
 یقین در اصطالح منطق دو معنا دارد: 

 اعتقاد داشته باشد و در کنار آن اعتقاد، ای است که انسان به مفاد قضیهآن یقین بالمعنی االعم: . 1
 بالفعل یا بالقوه اعتقاد دیگری باشد، مبنی بر اینکه نقیض آن قضیه هم باطل است؛ 

 یقین بالمعنی االخص: آن است که انسان عالوه بر دو اعتقاد مزبور، مطمئن باشد که در آینده. 0
است که منظور از یقین در تعاریف نیز هرگز امکان زوال آن دو اعتقاد وجود ندارد. گفتنی 

  8ذکرشده برای برهان، معنای اول یقین، )یقین بالمعنی االعم( است.

برهان از سه حد اصغر، اوسط و اکبر تشکیل یافته است. حد وسط، ایجادکننده ارتباط میان 
 هاناصغر و اکبر، و بنابراین پایه اصلی برهان و علت علم به نتیجه است. علیت حد وسط در بر

شود. برهان از این جهت  به این شکل است که تصدیق به وجود اکبر در اصغر را سبب می
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که حد وسط در آن عالوه بر علت تصدیق به نتیجه، ممکن است علت ثبوت خارجی نتیجه 
  1نیز باشد، بر دو نوع لمی و إنی است.

دد؛ اما گاه از آن تنها گر عنوانی عام است که بر هر دو قسم لم و إن اطالق می« برهان»واژه 
ترین فرد است؛ زیرا اطالق واژه  شود و این از باب اطالق اسم بر قوی برهان لم قصد می

 برهان بر لم و إنّ به گونه تشکیک است و اطالقش بر برهان لم به دلیل اینکه حد وسط
ت، در آن هم واسطه در اثبات اکبر برای اصغر و هم واسطه در ثبوت اکبر برای اصغر اس

  0باشد. تر می قوی

 شرایط مقدمات برهان 
 اند:  برهان از آن رو نتیجه یقینی دارد که مقدماتش دارای شرایط ذیل

 یقینی الصدق هستند؛ از این رو برهان به طبع به یقین منتج نتیجه صادق است نه به حسب .1
 وضع تنها، مانند قیاس؛

 اند؛  تیجهو در وجود بر نتیجه مقدم هستند؛ زیرا علل ن بالطبع .0

 در عقل از حیث زمان بر نتیجه مقدم هستند تا فرآیند رسیدن از آنها به نتیجه درست باشد؛  .9

 ترند؛ به این معنا که حکم یقینی، نخست برای مقدمات شده در عقل، مقدمات از نتیجه شناخته .4
 ؛ اشدیقینی بودن نتیجه قصری ب نه اینکهشود.  آنها برای نتیجه اثبات می واسطهاست و به 

آنها ذاتی موضوع آنهاست. محمول ذاتی در اینجا، محمولی است که یا در حد  محمول .5
شود. محمول ذاتی در مقدمات برهان  شود و یا موضوع در حد آن أخذ می موضوع أخذ می

محمولی که حملش بر موضوع به حسب ذات موضوع »کند:  را این گونه نیز تعریف می
بنابراین در مقدمات برهان، محمول «. تر از موضوع یا خاص تر است، نه به واسطه امری عام

از لوا حق طبیعت و ذات موضوع است، که یا به گونه اطالق و یا بر وجه تقابل، بر موضوع 
 شود؛ شود و بر غیر از موضوع عارض نمی حمل می

مقدمات اولی برای موضوع آنهاست؛ به این معنا که بدون واسطه بر موضوع  محمول .6
 تر از موضوع تواند عام شود. محمول اولی یا مقدم است یا غیر مقدم. محمول مقدم می حمل می

تر از موضوع باشد. محمول غیر مقدم  تواند خاص یا مساوی با موضوع باشد؛ اما نمی
 تر از موضوع هم باشد، مانند حمل زوج بر عدد؛  تواند خاص می

ه این معنا که محمول بر تک حمل محمول بر موضوع در مقدمات برهان، کلی است؛ ب .1
 شود؛  جود موضوع و به گونه اولی حمل میهای و تک افراد موضوع و در همه زمان

                                              
 .015، صاساس االقتباس. خواجه نصیر الدین طوسی، 1
 .011، صهمان .0
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محمول مقدمات برهان، ضروری موضوع آنهاست؛ به این معنا که هر یک از مقدمات  .8
 ای باشد که طبع، برهان، قضیه ضروریه است نه ممکنه؛ زیرا باید مقدمات و نتیجه برهان به گونه

 االمر اقتضا کند تا مطابق با وجود باشند و روشن است که انتاج ضروری آنها را در نفس
از غیر ضروری، به اقتضای طبع و مطابق با وجود نیست. مراد از ضروریه بودن مقدمات 

شود و هم ضرورت وصفی  برهان، ضروریه وصفیه است که هم ضرورت ذات را شامل می
شود که به حسب جوهر و طبیعت اجزای  ضروری گفته می را؛ زیرا در برهان به محمولی

قضیه، ضروری است، نه به حسب امری خارجی که مفید یقین نیست؛ بنابراین محموالت 
1های ذات موضوع( و اعراض ذاتی غیر مفارق. اند از: جنس و فصل )مقوم در برهان عبارت

 

 اقسام برهان
حد وسط افزون بر آنکه علت اثبات اکبر الف( برهان لم )سیر از علت به معلول(: هرگاه 

 گویند؛ برای اصغر است، علت ثبوت اکبر برای اصغر نیز باشد، بدان برهان لم می
ب( برهان إنّ: هرگاه حد وسط فقط علت اثبات اکبر برای اصغر و تصدیق به آن باشد، 

 شود.  برهان إن نامیده می
تصدیق به نتیجه است؛ یعنی حد منظور از علت اثبات این است که حد وسط، فقط علت 

وسط در ذهن ما سبب شده است تا اکبر برای اصغر ثابت باشد. اساساً در همه براهین حد 
وسط واسطه در اثبات است و قوام برهان به این است که حد وسط نقش واسطه در اثبات 

 ت دیده است.بودن خود را ایفا کند. مثال: این فلز منبسط است. هر فلزی که منبسط است، حرار
پس این فلز حرارت دیده است. در این مثال حد وسط )انبساط( فقط باعث شده در ذهن 

 کند.  حاصل شود و در خارج هیچ ثبوتی را ایجاد نمی« این فلز»ما حرارت برای 
مثال دیگر: حسن لرز دارد. هر که لرز دارد، تب دارد. پس حسن تب دارد. در این مثال، 

 علت ثبوت تب برای حسن در ذهن است و علت ثبوت تب برای حسنحد وسط )لرز( تنها 
 در خارج نیست؛ بلکه معلول تب برای حسن در خارج است. 

 األمر منظور از علیت در ثبوت نیز علیتی است که صرف نظر از علم ما )مقام اثبات( ناظر به نفس
 که مالصق با آتش باشد،)مقام ثبوت( نیز باشد. مثال: این چوب مالصق با آتش است. هر چوبی 

مشتعل است. بنابراین، این چوب مشتعل است. در این مثال حد وسط )مالصقت با آتش( 
 افزون بر آنکه در مقام اثبات )ذهن( باعث شده که اشتعال برای چوب حاصل شود، در مقام ثبوت

 حسن تب دارد. هر که تب و خارج نیز علت ثبوت اشتعال برای چوب است. مثال دیگر: 
                                              

 .084ـ  039ص ،القتباسااساس  ی،طوسخواجه نصیر الدین  .1
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 دارد. لرز دارد، پس حسن لرز دارد. در این مثال، حدوسط )تب( هم علت ثبوت لرز
  1برای حسن در ذهن است )اثبات( و هم علت ثبوت لرز برای حسن در خارج است )ثبوت(.

 اقسام برهان لم
الف( لم مطلق: هرگاه حد وسط در برهان لم عالوه بر اینکه علت وجود اکبر در اصغر 

گویند. مثال: این فلز حرارت  خود اکبر نیز باشد، بدان برهان لم مطلق میاست، علت وجود 
 یابد. بنابراین، این فلز انبساط یافته است. دیده است و هر فلزی که حرارت ببیند، انبساط می

در این مثال حد وسط )حرارت( عالوه بر اینکه سبب شده در خارج انبساط برای فلز 
ساط( نیز هست و حرارت، چه در این فلز و چه در فلزات حاصل شود، علت خود اکبر )انب

 دیگر، علت انبساط است؛
لم غیر مطلق: هرگاه حد وسط در برهان لم فقط علت ثبوت اکبر برای اصغر باشد و علت وجود ب( 

  :گویند. برهان لم غیر مطلق خود بر سه گونه است خود اکبر نباشد، بدان برهان لم غیر مطلق می
 علول وجود اکبر باشد؛ مانند: هرانسانی حیوان است و هر حیوانی جسم است.حد وسط م. 1

 بنابراین هر انسانی جسم است؛
. حد وسط معلول وجود اصغر باشد؛ مانند: زوایای مثلث مساوی با دو زاویه قائمه است 0

 و هر چیزی که زوایایش مساوی با دو زاویه قائمه باشد، زوایایش نصف زوایای مربع است.
 . حد وسط نه معلول وجود اکبر و نه معلول وجود9نابراین زوایای مثلث نصف زوایای مربع است؛ ب

  0کالغی سیاه است. بنابراین این حیوان سیاه است. اصغر باشد؛ مانند: این حیوان کالغ است و هر
طبق نظر تمامی منطقیون و فالسفه برهان لم با تمام شقوق خود منتج یقین است؛ زیرا سیر 

 در آن از علت به معلول می باشد.

 اقسام برهان إنّ
الف( إنّ دلیل)سیر از معلول به علت(: اگر حد وسط برهان در عین آنکه علت اثبات اکبر 

شود.  برای اصغر است، معلول ثبوت اکبر برای اصغر باشد، آن برهان، إن دلیل نامیده می
 . مالصق با آتش بوده استمانند: این چوب مشتعل است. هر چوبی که مشتعل باشد، 

بنابراین، این چوب مالصق با آتش بوده است. در این مثال حد وسط )اشتعال( معلول 
  9ثبوت اکبر )الصاق با آتش( برای اصغر)چوب( است.
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ذوات األسباب ال تُعرف »بنا بر نظر مشهور، برهان إن دلیل مفید یقین نیست؛ زیرا اوالً طبق قاعده 
آید تا از راه یقین به معلول،  اً با شک در علت، هرگز یقین به معلول پدید نمیاساس« إال بأسبابها

 دار باشد، علم و یقین به علت حاصل شود؛ ثانیاً طبق همان قاعده، اگر علت از امور سبب
باید از راه سببش بدان علم پیدا کنیم، نه از راه معلولش، ثالثاً در هر برهانی، ضرورت و یقین نتیجه 

 آید؛ حال آنکه در برهان إن دلیل، مقدمات، ضرورت و یقین مقدمات به دست می از راه
گیرند. لذا برهان إن دلیل مستلزم  معلول نتیجه هستند و ضرورت و یقین خودشان را از نتیجه می

ای دور معرفتی هستیم؛ چرا که در این برهان،  دور است؛ به بیان دیگر در برهان إن دچار گونه
معلول است و از طرفی در متن یقین به وجود معلول، یقین به وجود علت  یقین به وجود

  1خواستیم با این برهان بدان برسیم. نهفته است؛ حال آنکه، یقین به علت مطلوب ما بود و ما می
ب( إن مطلق)سیر از یک معلول شیء به معلول دیگر همان شیء(: اگر حد وسط برهان 

 باشد ولی در مقام ثبوت نه علت ثبوت اکبر برای اصغرفقط علت اثبات اکبر برای اصغر 
 بلکه صرفاً میان حد وسط و اکبر تالزمی برقرار باشد بدین نحو که هر دو،  و نه معلول آن باشد،

 شود؛ مانند این تب، نوبه است. معلولِ علت ثالثی باشند، آن برهان، إن مطلق نامیده می
ود( محترق است. بنابراین این تب محترق است. هر تبی که نوبه باشد )نوبه نوبه شدید ش

 در این مثال شدت تب و احتراق معلول شیء ثالث، یعنی عفونت خارج عروق هستند. 
برهان إن مطلق نیز یقینی نیست؛ زیرا این برهان در حقیقت مرکب از دو استدالل است: 

ی استدالل از نوع بریم و دیگر یکی استدالل از نوع إن دلیل که از معلول به علت پی می
رسیم. بنابراین چون در این نوع برهان، از برهان إن دلیل  لمی که از راه علت به معلول می

 0استفاده شده است، این برهان معتبر نیست.
 ج( برهان مالزمات عامه: در این نوع برهان، از یکی از مالزمات عامه به مالزم دیگر آن منتقل

. باشند مه، لوازم وجود است که مساوی با وجود میشویم. مقصود از مالزمات عا می
 میان لوازم عامۀ وجود، رابطه علّی و معلولی خارجی و عینی برقرار نیست و در وجود خارجی،

باشد. همان گونه که در وجود خارجی، معلول شیء سوم  یکی از آنها علت دیگری نمی
نها الزم وجود و معلول آن هستند؛ های مفهومی، هر یک از آ البته در تحلیل 9باشد. نیز نمی

گیرند؛  اند و برخی از آنها واسطه برای اثبات برخی دیگر قرار می و لذا با یکدیگر مالزم
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 شود؛ یعنی واسطه در اثبات محمول بودن وجود واقع می« اصالت وجود»چنانکه در بحث جعل، 
 آید. مول بودن وجود( به دست میاز راه علم به یک الزم وجود )اصالت وجود( علم به الزم دیگر )مح

در برهان مالزمات عامه اساساً علیت خارجی محقق نیست؛ بلکه فقط تالزم و معیت میان 
 شود؛ دو الزم محقق است، به نحوی که از علم به یک الزم، علم به دیگری حاصل می

 کثرمانند وجود و صفات حقیقی خداوند که در خارج با مصداق واحد موجودند و تعدد و ت
 باشند؛ بلکه به این دلیل خارجی ندارند تا یکی، علت دیگری باشد یا هر دو، معلول علت سومی 

که در خارج با یک مصداق موجودند، میان آنها معیت و تالزم برقرار است و به همین 
 توان از طریق علم به یکی، به دیگری علم پیدا کرد. دلیل، می

اگر موضوعی باشد که دو محمول مجزا دارد و این دو  بیان دیگری از برهان مالزمات عامه:
از عوارض ذاتی آن موضوع محسوب شوند و ثبوت یکی از این عوارض ذاتی  محمول

)حد وسط( برای موضوع )حد اصغر( بیّن باشد و ثبوت عارض دیگر )حد اکبر( بر عارض 
 )حد وسط( الثبوت اول )حد وسط( نیز بیّن باشد، در این صورت از طریق عارض بیّن

الثبوت )حد اکبر( را برای موضوع )حد اصغر(  برای موضوع )حد اصغر(، عارض غیر بیّن
برهان مالزمات عامه طبق نظر مشهور فالسفه همچون ابن سینا، خواجه،  1کنیم. ثابت می

 عالمه و... اعتبار کافی دارد و مانند برهان لمی، معتبر و مفید یقین است.

 در فلسفه از منظر عالمه طباطبایيکارکرد برهان إن و لم 

اند. از آنجا که موضوع  طبق نظر عالمه براهین فلسفی همگی از سنخ برهان مالزمات عامه
تواند معلول چیزی بیرون از خود باشد. در نتیجه  همه اشیاست، لذا نمی  فلسفه در بر گیرنده

ی ببریم و از طرفی هم، شود تا از طریق آن به معلول پ علتی برای موضوع فلسفه تصور نمی
 محموالت فلسفه بیرون از وجود نیستند، بلکه عین وجود و صفات و احکام وجودند؛

 توانند علت داشته باشند. در نتیجه براهین لمی در فلسفه جای ندارند لذا این محموالت هم نمی
و منتج یقین  و از طرفی براهین إن دلیل مطلق نیز یقینی نیست. بنابراین تنها برهانی که مفید

 توان از آن در فلسفه استفاده کرد، برهان مالزمات عامه است:  است و می
 خامساً: أن کون موضوعها أعم االشیاء یوجب أن ال یکون معلوالً لشیءٍ خارج منه، إذ ال خارج منه،

کتاب  فال علة له، فالبراهین المستعملة فیها لیست ببراهین لمیة و امّا برهان اإلنّ فقد تحقق فی
 البرهان من المنطق أن السلوک من المعلول إلی العله ال یفید یقیناً، فال یبقی للبحث الفلسفی إال برهان
  2اإلنِّ الذی یعتمد فیه علی المالزمات العامة، فیُسلک فیه من أحد المتالزمین العامین إلی اآلخر.
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 بررسي کارکرد برهان لم و إن در فلسفه از منظر عالمه طباطبایي
 رسد استدالل عالمه بر عدم جریان براهین لمی در فلسفه بر دو مقدمه مبتنی است که به نظر می

 اند. هر دو مقدمه قابل مناقشه
 مقدمه اول: محموالت مسائل فلسفه همیشه باید مساوی وجود باشند؛ پس مفاهیمی که أخص

 هایشان بلکه از آنها و مقابلشوند؛  تنهایی محمولِ یک مسئله فلسفه واقع نمی از وجود هستند، به
ای که اطراف تردید در آن، مساوی موجود  شود؛ قضیه المحمول ساخته می ةیک قضیه مردد

 دهند.  المحمول، مسائل فلسفی را تشکیل می ةمطلق است. این قضایای مردد
ریشه این کالم عالمه طباطبایی در مبنای ایشان در بحث عرض ذاتی است؛ چرا که طبق 

تنهایی با موضوع مساوی  عرض ذاتی آن محمولی است که یا به مه طباطبایینظر عال
است، مانند خارجیت مطلق، برای موجود مطلق، یا اینکه محمول به همراه مقابلش 

 تنهایی؛ گیرند، نه به مستوفات هستند و از این رو، با هم عرض ذاتی موضوع قرار می
 گیرد ض ذاتی موضوع )موجود مطلق( قرار میمانند واجب که همراه مقابلش یعنی ممکن، عر

  1و مستوفات همه اقسام است.
 مناقشه

 ضوع بسیاری از مسائل فلسفی، قسم خاصی از موجود است، نه موجود مطلق،مو
و محمولشان نیز اموری است که به آن قسم خاص از موجود اختصاص دارد؛ مانند واجب 

 وع قرار گیرند و محموالت مخصوص به خودتوانند موض و ممکن که قسمی از موجودند و می
را داشته باشند و لزومی ندارد در علم فلسفه موضوع حتماً موجود مطلق باشد تا بگوییم 

 توان علتی بیرون از موجود مطلق تصور کرد؛ ترین اشیاست، نمی چون موجود مطلق عام
توان از برهان  علت حمل محمول بر موضوع شود. لذا برای اثبات این گونه مسائل میتا 

لمی استفاده کرد؛ چرا که ثبوت محموالت آنها برای موضوعاتشان علتی بیرون از خودشان 
 تواند واسطه در اثبات آنها قرار گیرد. دارند و همان علت می

 اند توان گفت برخی از عوارض هستند که أخص برای مناقشه در مبنای عالمه طباطبایی همچنین می
کنند و از طرفی  موجودات را به گونه ناقص و غیر مستوفا تقسیم میو حتی با عِدل خود، 

 جزء عوارض ذاتی موجود هستند؛ مثل تقسیم وجود به جوهر و عرض که هر دو از عوارض
 توان بیان داشت شوند. همچنین به عنوان جواب نقضی می اند، ولی واجب را شامل نمی ذاتی

 کنند و با مقابلشان را به گونه مستوفا تقسیم می که برخی از عوارض هستند که موجودات خارجی
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 اند؛ باشند؛ بلکه از عوارض غریب مساوی با موضوع هستند، اما از عوارض ذاتی نمی
 مثل سیاهی و عدم سیاهی.

 مقدمه دوم: حد وسط در برهان لمی باید علت خارجی برای نتیجه باشد.
 مناقشه 

 اند، اولی بیان داشته  ، فصل هفتم از مقالهان شفابرهالرئیس در کتاب  همان گونه که جناب شیخ
 در برهان لمی علیت خارجیِ حد وسط برای نتیجه لزومی ندارد؛ بلکه اگر حد وسط تنها بر حسب

 های ذهنی علت برای نتیجه باشد، برهان ما لمی خواهد بود؛ مانند: ماهیت ممکن است تحلیل
لت نیاز دارد. در این برهان، امکان که حد و هر ممکنی به علت نیاز دارد. پس ماهیت به ع

است، نه در خارج؛ با این همه،  وسط است، تنها در تحلیل عقلی علت نیاز ماهیت به علت
 رود.  ای در فلسفه فراوان به کار می های برهانی قیاس مزبور، قیاسی برهانی است. چنین قیاس

خداوند حی است. هر موجودی مثال دیگر برای برهان لمی که علیت در آن تحلیلی است: 
که حیات داشته باشد، عالم است. بنابراین خداوند عالم است. در این برهان، حد وسط 
 )حیات( علت تحلیلی ثبوت اکبر )عالم( برای اصغر )خداوند( است؛ زیرا حیات و علم
 از صفات خداوند هستند و صفات الهی با همان وجود بسیط خداوند موجودند و ذهن

یابد که اتصاف  کند و می تحلیل، معنای حیات و علم را از یکدیگر تفکیک می در مقام
 خداوند به حیات، علت اتصاف او به علم است. 

 اند، بدین قرار است ایراد فرموده 1اشکال دیگری که بعضی از بزرگان مثل استاد جوادی آملی
 شود ین نیز مخدوش میکه اساساً اگر جریان برهان لم در فلسفه را منکر شویم، همه براه

و هیچ برهانی منتج و یقینی نخواهد بود؛ چرا که برهان إن با همه اقسام خود به برهان لم 
شود، از تالزم بین علت و معلول  گردد؛ زیرا آن گاه که از معلول به علت پی برده می باز می

ول وجود شود؛ در غیر این صورت راهی برای پی بردن به علت از طریق معل استفاده می
توان به معلول یقین پیدا کرد،  ندارد و دلیل مطلب این است که با شک در علت، هرگز نمی

 تا از آن پس از طریق معلول به علت، علم حاصل شود.
 شود نیز در حقیقت همراه با احدالمتالزمین گاه که از احدالمتالزمین به دیگری پی برده میآن

 شود؛ یعنی شناخت و از طریق آن به متالزم دیگر علم پیدا میبه مستلزم فائق که علت آن دو است، 
 شود تا از طریق یکی از دو معلول که قرین و بلکه متفرع بر شناخت علت آن است، موجب می

 آن علت به معلول دیگر علم حاصل گردد. بنابراین مالزمات عامه در فلسفه همانند مالزمات
اند و در هر واجب بالقیاس ربط علّی  بالقیاسدیگر علوم برهانی نسبت به یکدیگر واجب 
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 وجود خواهد داشت و ربط علّی به این است که یا یکی از دو واجب بالقیاس، علت دیگری
باشد، یا هر دو معلول شیء سوم؛ در نتیجه هیچ گاه تالزم بدون علت و معلول نخواهد بود 

 گردد. رهان لمی برمیشود، حتما به ب و برهانی که در محور علت و معلول تنظیم می

 بندی جمع
، قیاسی است که از یقینیات تشکیل شده و نتیجه آن نیز باالضطرار یقینی است.  برهان

االعم است که در آن انسان به مفاد قضیه اعتقاد دارد   منظور از یقین نیز همان یقین بالمعنی
 نطقیون الزم است که مقدماتکند. طبق نظر م و در کنار آن به بطالن نقیض قضیه نیز علم پیدا می

 الصدق بودن و تقدم بالطبع برهان باید شرایط خاصی داشته باشد؛ شرایطی از قبیل یقینی
و وجودی بر نتیجه. در هر برهانی حد وسط علت تصدیق به نتیجه است. پس قوام برهان 

 ینکهبه حد وسط است و همواره اوسط، علت علم به نتیجه است. حال اگر اوسط عالوه بر ا
 األمری اکبر برای اصغر نیز باشد، واسطه در اثبات اکبر برای اصغر است واسطه در ثبوت نفس

در این صورت آن برهان، لمی خواهد بود؛ ولی اگر حد وسط فقط واسطه در اثبات باشد 
 نه ثبوت، آن برهان، إنّی خواهد بود. 

طلق، حد وسط عالوه بر اینکه شود. در برهان لم م برهان لم به مطلق و غیر مطلق تقسیم می
علت وجود اکبر در اصغر است، علت وجود خود اکبر نیز هست؛ اما در برهان لم غیر 
مطلق، حد وسط تنها علت وجود اکبر در اصغر است و علت وجود خود اکبر نیست. برهان 

 اکبرشود. اگر حد وسط در عین آنکه علت اثبات  إن نیز به دلیل و مطلق و مالزمات تقسیم می
شود؛  برای اصغر است. معلول ثبوت اکبر برای اصغر باشد. آن برهان، إن دلیل نامیده می

ولی اگر حد وسط فقط علت اثبات اکبر برای اصغر باشد ولی در مقام ثبوت، نه علت ثبوت 
اکبر برای اصغر و نه معلول آن باشد بلکه صرفاً میان حد وسط و اکبر تالزمی برقرار باشد 

  شود. مطلق نامیده می باشند، در این صورت آن برهان، إنثالثی  معلولِ علتکه هر دو، بدین نحو 
شویم. مقصود  در برهان إن مالزمات از یکی از مالزمات عامه به مالزم دیگر آن منتقل می

باشند. میان لوازم عامۀ وجود،  از مالزمات عامه، لوازم وجود است که مساوی با وجود می
علولی خارجی و عینی برقرار نیست و در وجود خارجی، یکی علت دیگری رابطه علّی و م

باشد؛ همان گونه که در وجود خارجی، هر دو معلول شیء سوم نیز نیستند. طبق نظر  نمی
 .اند مالزمات منتج یقین دانان و فالسفه از بین این براهین فقط براهین لمی و برهان منطق

اند. از آنجا که موضوع  از سنخ براهین مالزمات عامه طبق نظر عالمه، براهین فلسفی همگی
تواند معلولِ چیزی بیرون از خود باشد؛ در نتیجه  فلسفه در بر گیرنده همه اشیاست، لذا نمی

شود تا از طریق آن به معلول پی ببریم و از طرفی هم،  علتی برای موضوع فلسفه تصور نمی
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 توانند عین وجودند لذا این محموالت هم نمی محموالت فلسفه بیرون از وجود نیستند؛ بلکه
علت داشته باشند. در نتیجه براهین لمی در فلسفه جای ندارند و از طرفی براهین إن دلیل 
مطلق، نیز یقینی نیستند. اما موضوع بسیاری از مسائل فلسفی، قسم خاصی از موجود است، 

 خاص از موجود اختصاص دارد؛ نه موجود مطلق، و محمولشان نیز اموری است که به آن قسم
توانند موضوع قرار گیرند و محموالت  مانند واجب و ممکن که قسمی از موجودند و می

 مخصوص به خود را داشته باشند و لزومی ندارد در علم فلسفه موضوع حتماً موجود مطلق باشد؛
 لذا کالم عالمه طباطبایی تام نیست.
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