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اعم بودن عليّت حد وسط در
برهان لمّ از خارجي و تحليلي و پيامد آن
تاريخ دريافت39/11/7 :

تاريخ تأييد34/9/4 :

*

حسن معلمی
محمدعلی نوری

**

آنچه از معناي عليّت مرتکز در ذهن است ،عليّت خارجي است و ،به دنباا
آن ،معموالً شناخت از عليّتِ حد وسط در برهان لاّّ باه نونال عليات خاارجي
است .از اينرو ،برخي همچون عالمه طباطبايي بر اين باورند که در فلسفل اولاي
به دليل اينکه موضوع آن «موجود بما هو موجود» است و ،بنابراين ،چيزي بيرون
از اين موضوع نيست تا علت آن باشد ،برهاان لاّّ کاه حاد وساط در آن علات
خارجيِ نتيجه است راه ندارد .اين نوشتار بر آن است کاه در نداد ايان ديادناه،
افزون بر اشاره به پاسخ هاي ديگر ،بر اين پاسخ تمرکز کناد کاه عليّات ،اعاّ از
خارجي و تحليلي است تکيل کالم بر سخنان برخي انديشمندان است که ماهيت
عليّت تحليلي را آشکار کرده ،نشان ميدهد که عليّت حاد وساط در برهاان لاّّ
ميتواند به نونل تحليلي باشد و براهين لِِّّ بهکاررفته در فلسفل اولي ايننونهاند.

واژگان کليدی :برهان لّّ ،عليّت خارجي ،عليّت تحليلي ،مفهوم ،معنا ،مصداق.

* استاديار نروه فلسفه دانشگاه باقر العلوم
** سطح  3حوزه علميه قّ.
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مقدمه

آنچه در مدالل حاضر دربارة تدسيّ عليّت به خارجي و تحليلاي ماورد بحا
قرار مي نيرد ،بررسي ماهيت عليت تحليلي ،مدايسل آن با عليت خاارجي و بياان
پيامد آن است .در اينجا از ماهيات عليات خاارجي جاز باه نونال تبعاي بحا
نميشود ،به دو دليل:
 .5اختالفي ميان انديشمندان دربارة تحدا عليات خاارجي وجاود نادارد و
تدريباً از سوي همل آنان اين نوع عليت پذيرفته شده است .ازاينرو ،بحا هاايي
که دربارة مفهوم عليّت مطرح بوده و است ،چه در اذهاان و چاه در نگاشاتههاا،
معموالً به عليّت خارجي ناظر است .سخن ذکار شاده در کتاا
«اطالق واژة عليت بر غير از عليت خارجي در بح
نوعي تسامح يا از با

آموزش فلسفو ف:

رابطل علت و معلو هماراه

توسعه در اصطالح است( ».مصباح يزدي)12-17/2 :7711 ،

نيز به همين مطلب اشاره دارد .البته ،نبايد اين سخن را باه معنااي انکاار عليات
تحليلي از سوي نويسندة اين کتا

دانست ،زيرا هماننونه که خواهد آماد -وي

عليت تحليلي را ميپذيرد و از آن براي دفاع از راهيابي برهان لّّ در فلسفه بهاره
مينيرد.
 .2هدف مدالل حاضر التفات دادن به وجود نوع ديگري از عليت به نام عليت
تحليلي در کنار عليت خارجي و نتيجه نرفتن از آن در بح

کااربرد برهاان لاّّ

است.
مفهومشناسي عليّت خارجي و عليت تحليلي

عليت خارجي ،در لغت ،به معناي رابطل سببي و مسببي ميان دو امر خاار از
ذهن است و ،در اصطالح ،عليت ميان دو وجود است که يکي از آنها بر ديگاري
توقف دارد ،مانند عليت خداوند نسبت به موجودات ديگر .اين نوع عليات مياان
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رابطال علات و معلاو از واژة

عليت استفاده شده ،از آن عليت خارجي فهميده شده است( .همان)

عليت تحليلي ،در لغت ،به معناي رابطل سببي و مسببي ميان دو معنا است کاه
با تحليل ذهن بهدستمي آيد و ،در اصطالح ،عليت ميان دو معنا است که وجاود
مغاير با هّ ندارند ،بلکه مصداق آنها يکي است و عدل با تحليل ذهني پي ميبرد
که در واقع يکي از آنها بر ديگري توقف دارد ،مانند عليات وجاود باراي وجاود
ماهيت بنابر اصالت وجود و اعتباريت ماهيت .باه ديگار ساخن ،عليات تحليلاي
عليتي است که عدل ميان مراتب انتزاعي يک شيء اعتبار مايکناد( .مصزباح يزدي،
)17/7 :7711

براي توضيح بيشتر عليت تحليلي ،ميتوان نفت :عليت تحليلي تاالزم ذهناي
ميان اموري است که واقعيتي واحد دارند اما تاالزم خاارجي باا هاّ ندارناد .در
نتيجه ،در اين عليت ،تعدد علت و معلو  ،لحاظ تحليال عدال و تاالزم آنهاا باه
جهت وحدت مصداق است .براي مثا  ،ميتوان از وجود و صفات حديدي آن نام
برد ،زيرا صفات وجود در خار عين وجودند و تعدد ندارند و تعدد آنها تنها باه
لحاظ مفهوم است .ازاين رو ،صفات وجود چون از يک مصداق انتزاع شدهاند باا
هّ متالزماند ،به اين معنا که در مصداق از هّ انفکاک ندارند .بنابراين ،ميتوان از
برخي از آنها براي برخي ديگر استدال کرد .نمونه :رابطل عليات و معلوليات باه
امر اصيل اختصاص دارد و امر اصيل تنهاا وجاود اسات .پاا ،رابطال عليات و
معلوليت به وجود اختصاص دارد( .فياضي )72/7 :7711
تبيين عليّت تحليلي

مراد از معنا در عليت تحليلي حديدتي است که مفهوم از آن حکايت ميکند و
با واقع و نفااألمرِ به معناي عام مرادف است .ازاينرو ،معناا در عليات تحليلاي
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همل ايان مصاادي نفاااألمار را شاامل مايشاود .5 :حديداي موجاود بالاذِّات
(وجودات)  .2حديدي موجود بالعرض (ماهيات ايجادشده به واسطل وجودات) .3
حديدي معدوم بالذِّات (اعادام)  .4حديداي معادوم باالعرض (اشاياء معادوم) .1
اعتباري عدلي (مانند ماهيات من حي

هي هي)  .1اعتباري عداليي (مانند ملکيت

و زوجيت).
ممکن است در ردّ عليت تحليلي ،کسي اشکا کند که محکِّيِ مفهوم مصاداق
است و ميان مفهوم و مصداق واسطه اي به نام معنا وجود ندارد ،بلکه معنا هماان
مفهوم است که از مصداق حکايت ميکند .در پاسخ بايد نفات :جايگااه مفهاوم
تنها ذهن است ،اما جايگاه معنا خار از ذهن اسات .بناابراين ،قياد «در خاار »
جزء حديدت معنا است .براي آشکار شدن اين تفااوت ،باياد توجاه داشات کاه
درباره هر چيز ،چهار مدام وجود دارد :لفظ ،مفهوم (حاکي) ،معنا (محکي مفهوم)
و مصداق.
أ .لفظ امري اعتباري و قراردادي است که بر مفهاوم داللات دارد و داللات
تابع وضع و تواف اهل يک زبان است.
 .مفهوم امري ذهني است که از محکي و معنايي در خار از ذهن حکايت
ميکند .اين حکايت تابع وضع و قرارداد نيست ،بلکه طبيعي و ذاتي است.
 .معنا حديدتي است خار از ذهن که مفهوم از آن حکايت ميکند و مابازاي
مفهوم است.
د .مصداق امري خارجي است که معنا و محکي مفهوم باه آن موجاود اسات.
مصداق به محکي مفهومي خاص اختصاص ندارد ،بلکه محکيها و معاني متعدد
ميتوانند با آن موجود باشند.
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براي مثا  ،قلمي که با آن مينويسيّ هاّ داراي لفاظ اسات (واژة قلاّ) ،هاّ
مفهوم (مفهوم قلّ در ذهن) هّ معنا و محکي (ويژني قلّ بودن در خار  ،يعناي
وسيلل نوشتن) و هّ مصداق (آنچه در دست ماست) .اين قلاّ مفااهيّ فراواناي
دارد ،مانند قلّ ،چو  ،جسّ و موجود .هر يک از اين مفاهيّ از معنا و واقعيتاي
حکايت ميکند و همل اين معاني و واقعيات به وجود خارجي واحدي موجودند.
«معنا» محکي يک مفهوم در خار است ،اما «مصداق» محکي آن مفهوم و مفاهيّ
فراوان ديگر در خار است که همه به يک وجود موجودند .به ديگر سخن ،معنا
همان مصداق است ،ولي از يک حي

خاص .يعناي معناا خاودِ مصاداق بتماماه

نيست ،بلکه عبارت است از مصداق از آن حي

که محکِّيِ اين مفهوم اسات .باه

عبارت ديگر ،معنا واقعيتي است در مصداق که مفهوم آن را نشان ميدهد( .فياضي

 .)71-71 7711ازاين رو ،معنا همان مفهوم نيست ،بلکه حديدتي است که مفهوم از
آن حکايت ميکند و اين حديدت يکي از ويژنيهاي خارجي مصداق اسات .باه
عبارت ديگر ،ما از هر فرد خارجي مفاهيّ متعدد در اختيار دارياّ کاه هار کادام
يکي از جنبههاي اين فرد را نشان ميدهند ،يعناي هار مفهاوم ،معناا و محکاي و
حديدت خاصي دارد و اين معاني و محکيها و حداي متعدد باه وجاودي واحاد
(مصداق) موجودند( .همان  )71-71و در يک کالم ميتوان نفت کاه معناا هماان
فرد بالذات است که همه مفاهيّ خواه وجودي و خاواه عادمي آنارا دارناد و از
اجتماع اين فرد بالذاتها مصداق يا فرد بالعرض پديد ميآيد.
ممکن است در ردّ عليت تحليلي ،کسي اين اشکا را نياز بکناد کاه واقاع و
نفااألمر با وجود برابر است و ،بنابراين ،نفااألمر داراي معنايي اعّ نيست کاه
هّ وجودات ،هّ عدميات و هّ اعتباريات را شامل شود .در پاسخ بايد نفت :باا
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توجه به اينکه ،از يک سو ،هر ياک از اماور وجاودي ،عادمي و اعتبااري داراي
صورت و مفهومي در ذهن هستند و ،از ديگر ساو ،هار مفهاوم داراي محکاي و
معناي خاص خود است و حکايت

از آن محکي و معنا ،ذاتاي و طبيعاي اسات،

نمي توان پذيرفت امور عدمي و اعتبااري – کاه داراي مفهاوم و صاورت ذهناي
هستند  -از محکي و واقعيت  -که از آن به نفااألمر و معناا تعبيار مايشاود -
برخوردار نباشند .ازاينرو ،هر مفهوم  -اعّ از مفاهيّ وجودي ،عدمي و اعتبااري
 -داراي محکي و نفااألمر و معنايي اسات کاه از آن حکايات مايکناد( .همزان

[71پاورقي]) .به ديگر سخن ،ميان مفهوم و معنا ،تالزم وجود دارد :هر جاا مفهاوم
هست ،معنا و محکي نيز هسات .در غيار ايان صاورت ،شاناخت ماا از مفهاوم
شناخت درستي نيست ،چون الزمهاش آن است که مفهوم را درست درک نکارده
باشيّ و حکايت مفهوم از واقع خودش ذاتي و طبيعي مفهوم نباشاد( .همزان -16
)17
مقايسة عليّت خارجي با عليّت تحليلي

عليت تحليلي از چند جهت با عليت خارجي متفاوت است:
 .5عليت خارجي تنها در موجودات جاري است ،اماا عليات تحليلاي هاّ در
موجودات جاري است هّ در معدومات و هّ در اعتباريات .مثا عليت تحليلاي
در موجودات :عليت حيات خداوند براي علّ و قدرت او و نيز عليت حيوانيات
انسان براي حساسيت  .مثا عليت تحليلي در معدومات :عليت عدم معلو براي
عدم علت و نيز عليت دوست نداشتن خداوناد در خلا نماام غيراحسان باراي
تحد نيافتن نمام غيراحسن .مثا عليت تحليلاي در اعتبارياات :عليات ماهيات
براي امکان ،زيرا امکان الزمل ماهيات ممکنه اسات و نياز عليات مالکيات باراي
غصبي بودن تصرف غيرمالک.

سال هفتم ،زمستان  ،4931شماره مسلسل 62

555

 .2در عليت خارجي ،ضرورتاً تحصّل علت قويتر از تحصّل معلو است ،اما
در عليت تحليلي ،تحصّل علت ميتواند ضعيفتر از تحصّل معلو باشاد .باراي
مثا  ،طبيعتِ نبود وجود يکي از اجزا ،علت تحليليِ نبود وجود مرکاب اسات و،
در عين حا  ،تحصّل

ضعيفتر از تحصّل نبود وجود مرکب اسات( .صزررلدري

شيرلز)711-711/7 7176 ،

 .3در عليت خارجي ،معلو بايد امري ممکن باشاد ،اماا در عليات تحليلاي،
معلو هّ مي تواند ممکن باشد ،مانند عليت وجود يک چيز براي تحد ماهيات
آن چيز ،هّ مي تواند ممتنع باشد ،مانند عليت دَور براي توقف شيء بر خاودش،
و هّ ميتواند واجب باشد ،مانند عليت حيات خداوند براي علم .
دستاورد عليّت تحليلي

با پذيرش عليت تحليلي در کنار عليت خارجي ،ميتوان نتايجي از ايان قبيال
را در مباح

منطدي و فلسفي بهدستآورد:

.1فدرکفدرستفرابطةفعسيتفميانفلصلفوفجنس؛ عليت فصل براي جنا از
نوع عليت تحليلي است ناه خاارجي .خواجاه نصايرالدين طوساي در ايانبااره
مينويسد :عليت ميان جنا و فصل از نوع عليت متعارف :عليت وجودي نيست.
ازاين رو ،الزم نيست ميان جانا و فصال تبااين وجاودي باشاد ،بلکاه ايان دو
حدايدي عدلياند که يکي سبب حصو و رفع ابهام از ديگري مايشاود و هماين
رفع ابهام را عليت يکي براي ديگري دانستهاند .نياز علات و معلاولي کاه رابطال
وجودي با هّ دارند ،هر ياک بار ديگاري و بار مرکاب حاصال از خاود حمال
نميشوند ،اما جنا بر فصل حمل ميشود و نيز هر دوِ جانا و فصال بار ناوع
حمل ميشوند .بنابراين ،ميان اين دو عليت متعارف و خارجي نيست ،بلکه عليت
ذهني است( .طوسي لدف )212 :7711
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مالصدرا ( )76-21/2 :7176و عالماه طباطباايي ( )217/7 :7711نياز از عليات
ميان جنا و فصل با عليت عدلي ياد کردهاند.
.2فدرکفعسيتفوجزدفبرايفوجزدفماهيتفبرفپايةفاصالتفوجزدفوفاعتباريتف
ماهيت؛ مالصدرا مينويد ميان وجود و ماهيت تالزم عدلي برقرار است و تاالزم
عدلي يا ميان يک علت و معلول

است يا ميان دو معلاو علات واحاد .درباارة

ارتباط وجود با ماهيت بايد نفت :وجود علت ماهيت است ،زيارا ماهيات داراي
جعل مستدل نيست و فينفسه نميتواند موجود باشد و ،ازايانرو ،ناه مايتواناد
علتِ وجود باشد و نه ماي تواناد باه هماراه وجاود ،معلاو علات االا
(صررلدري شيرلز )771 :7712 ،در اينجا ممکن است پرس

باشاد.

شود که انار ماهيات

مجعو نيست و وجود مستدل ندارد ،پا ،چگونه معلو ِ علت است ،زيرا علات
و معلو بايد داراي تحد جدا از هّ باشند تاا فارض رابطاه عليات مياان آنهاا
درست باشد .در پاسخ ،بايد نفات :عليات وجاود باراي ماهيات از ناوع عليات
خارجي نيست تا مستلزم تحدِّ پيشينِ دو وجود خارجي براي آنها باشد ،بلکه از
نوع عليت تحليلي است ،و در اين نوع عليت ،علت و معلو يک وجود خارجي
بيشتر ندارند و عدل با تحليل ذهني از وجود خارجي آنها دو مفهوم انتزاع ميکند
و به عليت يکي از آنها براي ديگري حکّ ميکند.
.3فتحقّقفبرهانفبافقياسفاقترانيفحمسي؛ ممکن است کسي اشاکا کناد کاه
تحد برهان در قالب قياس اقتراني حملي امکانپذير نيست ،با اين اساتدال کاه
اوالَ در قياسِ برهاني الزم است ميان ابوت اوسط براي اصغر و ابوت اکبار باراي
اصغر عالقل لزوميه باشد و اانياً ،در تحد عالقل لزوميه ميان دو چياز الزم اسات
يکي از آنها علت و ديگري معلو يا اينکه هر دو معلاو علات واحاد باشاند و
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االثاً ،در اقتراني حملي ،به دليل وجود حمل ،هر سه حدّ اصغر و اوسط و اکبر باه
يک وجود موجودند و ،در اين صورت ،ميان آنها تالزم وجود نادارد .در پاساخ،
بايد نفت :نرچه ميان اصغر و اوسط و اکبر در قياس حملي تالزم خارجي وجود
ندارد ،ميانشان تالزم و عليت تحليلي وجود دارد.
 .4توجيه وحدت وجود در عين کثرت وجود؛
 .1مَجاز نبودن و حديدي بودن عليت عدم علت براي عدم معلو ؛
 .1توجيه عليت ماهيت براي امکان و نيز عليت امکان براي نياز ممکن به علت؛
 .1تنافي نداشتن عليت صور نوعيه براي اعراض با خار محمو بودن و شانني
از شئون جوهر بودن اعراض؛
 .1تنافي نداشتن ميان اين دو دليل حرکت جاوهري؛ ايان دو دليال بار حرکات
جوهري عبارتاند از .5 :جوهر علت عرض است  .2عرض از شائون جاوهر
است و به نفا وجود جوهر موجود است.
 .1منافي هّ نبودن دو ديدناه مالصدرا دربارة مستلزم بودن ممتنع بالاذِّات باراي
ممتنع بالذِّات ديگر؛
عليّت تحليلي در برهان لمّ

علت و معلو در هر عليت با هّ متعدد و مغايرند ،زيرا يک چيز نمايتواناد
هّ علت باشد و هّ معلو ؛ چون علت بر معلو تددم دارد و تددم شيء بر خود
محا است .با لحاظ اين نکته و با پذيرش تدسيّ عليات باه خاارجي و تحليلاي
روشن مي شود که در برهان لّّ ،عليات حاد وساط در اباوت اکبار باراي اصاغر
مي تواند به دو نونه خارجي و تحليلي باشد .به ديگر سخن ،تغاير علت و معلو
ناه خارجي است و ناه تحليلي .در تغاير خارجي ،وجاود علات غيار از وجاود
معلو است ،اما در تغاير تحليلي ،وجود علت و وجود معلو يکي است و تغاير
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آنها در تحليل عدل است ،يعني عدل يک وجود خارجي را تحليل ميکند و با به-
دستآوردن معاني نونانون از آن درمي يابد که برخي از آنها علت برخاي ديگار
هستند( .فياضي )12 :7711

انر برهان لّّ در قالب قياس اقتراني حملي تحد يابد ،عليت حد وسط باراي
ابوت اکبر در اصغر در آن به نونل عليت تحليلي خواهد بود ،زيرا معنااي حمال
آن است که سه ح ّد اصغر و اکبار و اوساط در وجاود خاارجي باه ياک وجاود
موجودند و ،بنابراين ،در ميان آنها عليت خارجي -که قوام

باه تغااير خاارجي

علت و معلو است -متصور نيست .انار عليات اوساط در برهاان لاّّ بخواهاد
خارجي باشد ،اين برهان بهناچار بايد به صورت قياس استثنايي يا اقتراني شرطي
باشد( .همان)11 :
منطقدانان مسلمان و عليّت تحليلي

به نمر مي رسد فيلسوفان بزرگ مسلمان به اعاّ باودن عليات حاد وساط در
برهان لّّ از خارجي و تحليلي التفات داشتهاند .ابنسينا در برهانفش ا براي برهاان
لّّ اين مثا را ميزند« :زيد انسان است؛ هر انسان حيوان است پا ،زيد حياوان
است( ».لب سينا )17 :7161

روشن است که در اين قياس بايد اصغر و اوسط و اکبر باه وجاودي واحاد
موجود باشند ،زيرا مدتضاي حمل اين سه بر يکديگر همين است و حمال يعناي
هوهويت .شخصي که در خار است هّ زيد است ،هّ انسان و هّ حيوان .انار
چنين نباشد ،اساساً دو مددمل قياس و نيز نتيجل آن نادرست است .آنگاه ،ابنساينا
در توضيح اينکه اين قياس برهان لّّ است مينوياد :حمال حياوان بار زياد باه
واسطل حمل آن بر انسان است .پا ،انسان علت حيوان باودن زياد اسات ،زيارا
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حيوان نخست بر انسان حمل ميشود و سپا ،به واسطل حمل انسان بر زيد ،بار
زيد هّ حمل ميشود .معناي اين نفته آن است که انسان بودن زيد علت حياوان
بودن زيد است ،زيرا انسان بالذات حيوان است و زيد انسان است .پا ،انسانيت
زيد سبب حيوانيت اوست .اين در حالي است که در خار  ،وجودي جدا به ناام
انسانيت زيد (علت) و وجودي ديگر به نام حيوانيت زيد (معلو ) ناداريّ ،بلکاه
در تحليل عدل است که اين دو از هّ جدا ميشوند :عدال در زياد دو «معناا» از
حيوانيت و انسانيت را تشخيص ميدهد و آن دو را مساتدل از هاّ مايفهماد و
درمييابد که حيوانيتِ وي معلو انسانيت اوست ،زيرا انر او انسان نبود ،حيوان
هّ نبود و چون انسان است ،حيوان هّ هست .پيداسات کاه ايان عليات عليتاي
حديدي است ،زيرا ميان دو حديدت است نه ميان دو مفهوم .اما آن دو حديدت کاه
يکي علت است و ديگري معلو  ،در وجاود خاارجي خاود واحدناد و تنهاا در
تحليل عدل از يکديگر تفکيک ميشوند .به همين دليل است که اين عليت عليت
تحليلي نام دارد( .فياضي )17 :7711

ابنسينا همين تحليل را دربارة قياس «کل انسان حياوان و کال حياوان جساّ
فکل انسان جسّ» تکرار ميکند .يعني حيوانيت انسان را علت جسّ بودن او مي-
شمارد( .لب سينا )17 :7161

شايد بتوان نفت که فارابي نيز عليت تحليلي در برهان لّّ را پذيرفتاه اسات،
زيرا وي براي برهان لّّ به اين قياس مثا ميزند« :کل انسان حيوان و کل حيوان
حساس فکل انسان حساس» (فارلبي  .)217/7 :7161روشن است که در اين مثا ،
تحليل مذکور نيز قابل پياده شدن است.
خواجه طوسي در شرحفاشارات در توضيح اواا و اشارف باودن برهااني کاه
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ابنسينا براي اابات واجبالوجود اقامه کرده ،مينويد« :ايان از آن رو اسات کاه
يدينآورترين برهان استدال از علت به معلو است( ».طوسي ب)11/7 :7711

مدصود خواجه اين است که برهان ابنسينا لّّ است ،ولي باراهين ديگاران اِنِّ
هستند .عالمه حلي نيز اين برهان را «استدال لّّ» خوانده است( .حلي )712 :7171

شايد بتوان نفت که برهان ابنسينا چنين صورتي دارد« :أ .موجاودي هسات؛
 .هر موجود ،به دليل باطل بودن دور و تسلسل ،يا واجب است ياا باه واجاب
منتهي ميشود .پا ،واجب وجود دارد .بنابراين ،در اين برهان ،از خود وجود باه
اسات ،زيارا

وجو

آن يعني واجبالوجود پي ميبريّ و وجاود علات وجاو

وجو

وصف است و وجود موصوف است و هار وصاف توقاف وجاودي بار

موصوف خود دارد .ازاينرو ،در برهان مذکور از علت به معلو رسيدهايّ و ايان
در حالي است که در اينجا عليت خارجي در کار نيست .همان کاه وجاود اسات
واجب نيز است؛ در خار  ،وجو

و وجود عين هّاند .بنابراين ،عليات ماذکور

عليت تحليلي است .عدل وجود را يک معنا و وجو

را معناي ديگر مايداناد و

يکي را حد وسط قرار ميدهد تا به ديگري پي ببرد( .فياضي )11 :7711

مالصدرا در مباح

مربوط به حرکت و زمان ،به اين شکل به عليت تحليلاي

اذعان ميکند :مسافت و حرکت و زمان هار ساه باه وجاود واحاد موجودناد و
عروض آنها بر يکديگر عروض خارجي نيست ،بلکه عدل آن ساه را باه واساطه
تحليل از يکديگر جدا ساخته ،بر هر کدام حکّ ويژهاش را بار ميکند؛ عدل پا
از اين تحليل و جداسازي ،به عليت ميان اين سه امر حکاّ مايکناد( .صزررلدري

شزيرلز .)716/7 :7176 ،پيداست که چون اين سه در وجود خارجي خود واحدند،
عليت مذکور [براي مثا عليت حرکت براي زماان عليات خاارجي نيسات ،در
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حالي که عدل حکّ ميکند که مددار شيء (زمان) قائّ است به وجاود آن شايء
(حرکت) ،يعني حکّ ميکند که زمان معلو حرکت است .پا ،عليت مطرح در
اينجا عليت تحليلي است( .فياضي )11 :7711
ديدگاه عالمه طباطبايي دربارة کاربرد برهان لمّ در فلسفة اولي

عالمه طباطبايي در کتا

نهاية لدحکمة مينويسد« :برهان لّّ در فلسفل اولاي راه

ندارد ،زيرا موضوع فلسفل اولي موجود مطلا اسات و بيارون از موجاود مطلا
چيزي وجود ندارد تا به عنوان علت ،حاد وساط برهاان قارار نيارد» وي اداماه
ميدهد که براهينِ بهکاررفته در فلسفه از نوع برهان انِّ مطل هستند کاه در آنهاا
يکي از مالزمات عام موضوع حد وسط قرار مينيرد و به واسطل آن ،مالزم عاام
ديگر موضوع نتيجه نرفته ميشود .عين عبارت ايشان اين است:
و خامساً :أنّ کون موضوعها أعمّ لألشياء يوجب أن ال يکزون مللزوالً دءزيء
خارجٍ منه إذ ال خارج هناک فال علّة ده .فادبرلهي لدمستلملة فيها ديست ببزرلهي
دمّية .و أمّا برهان لإلنّ فقر تحقّق في کتاب لدبرهان مز لدمنقزق أنّ لدسزلوک مز
لدمللول إدي لدللّة ال يفير يقيناً فال يبقزي دلبحزا لدفلسزفي إالّ برهزان لإلنّ لدّز ،
يلتمر فيه علي لدمالزمات لدلامّة فيسلک فيه م أحزر لدمتالزمزي لدلزامي إدزي
لآلخر( .طباطبايي )72-76/7 :7711

نقد ديدگاه عالمه طباطبايي

برخي از انديشمندان ديدناه عالمه طباطبايي دربارة عدم کاربرد برهان لاّّ در
فلسفل اولي را نپذيرفتهاند و به ندد سخنان وي پرداختهاند .استاد مصاباح يازدي،
در مدام ندد سخنان عالمه طباطبايي ،نخست به ذکر ديادناه منطا داناان درباارة
برهان و انواع آن ميپردازد :برهان قياسي است که از مددمات يديني ترکيب يافته،
مفيد نتيجل يديني است .در هر برهان ،مددمات علت تصدي نتيجهاناد و تفااوت
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انواع برهان در تفاوت نوع رابطل حد وسط با اصغر و اکبر است .انر حاد وساط
علت ابوت اکبر براي اصغر باشد ،برهان لّّ است .انر حد وساط معلاو اباوت
اکبر براي اصغر باشد ،برهان ،انِّ دليل است که مفيد يدين نيست مگر اينکه بدانيّ
علت ،علت منحصره است .انر اوسط و اکبر هر دو از لوازم اصغر باشند ،برهاان،
انِّ مطل است .در اين برهان ،به وسيلل الزم بين ،اصغر (اوسط) بار الزم غياربين
اصغر (اکبر) استدال ميشود .بناابراين ،برهاان لماي باراي ااباات قضايهاي باه-
کارمي رود که ابوت محمول

براي موضوع

معلو چيزي است و آن چيز حد

وسط برهان قرار مي نيرد و انر علت از امور نونانون مرکاب باشاد و علاّ باه
معلو در نرو التفات به يکي از آن امور باشد ،براي تحدِّ برهان لّ ،کافي اسات
همان يک امر حد وسط قرار نيرد .ايشان ،سپا ،چند نکته مهّ دربارة برهاان را
يادآوري ميکند:
 .5يکي از شروط برهان لمي آن است که حد وسط علات اباوت اکبار باراي
اصغر باشد ،نه علت ابوت اکبر فينفسه؛ حتي به تصريح منط دانان ،در برهان لّ،
حد وسط ممکن است معلو اکبر فينفسه باشد و با اين وجود ،علت ابوت اکبر
براي اصغر است.
 .2در برهان لّ ،بايد رابطل ميان تمام آنچه که حد وسط است و تمام آنچه که
حد اکبر قرار مي نيرد مورد توجه باشد و مالحمل رابطل ميان حد وسط و برخاي
از چيزهايي که در حد اکبر ذکر مينردد کفايت نميکناد .بناابراين ،برهاان «کالِّ
جسّ مؤلَّف و کلِّ مؤلَّف له مؤلِّف .فکلِّ جسّ له مؤلِّف» ،در زمرة انِّ دليل و سير
از معلو به علت نيست ،بلکه لّّ است ،زيرا اکبر «له مؤلِّف» است ،نه «مؤلِّف» به
تنهايي ،و علت ابوت «له مؤلِّف» براي اصغر (جسّ) مؤلَّف (حد وسط) است.
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 .3مراد منط دانان از عليت در برهان اعّ از عليات خاارجي و عليات عدلاي
است .براي مثا  ،امکان علت عدلي نياز ممکن به واجاب اسات .بناابراين ،مثاا
«العالّ ممکن و کلِّ ممکن يحتا إلي الواجب .فالعالّ يحتا إلي الواجب» برهان
لّّ است ،با اينکه محتواي

اابات واجب از راه علّ به معلول

(عالَّ) است.

استاد مصباح ،پا از بيان اين نکات ،در پاسخ عالمه طباطبايي مينويساد :باا
فرض پذيرش اين سه نکته ميتوان نفت :أ .شرط برهاان لاّّ آن اسات کاه حاد
وسط علت ابوت اکبر براي اصغر باشد نه علت خود اصغر .بنابراين ،نباود علات
براي موجود مطل منافات ندارد با وجود علت براي حمل موجود بر شيء و نياز
منافات ندارد با حمل مفهوم ديگر بر موجود مطل [بهويژه با توجه به نکتل سوم .
بدين ترتيب ،اينکه همل محموالت به موضوع برمينردند مشکلي ايجاد نميکند،
زيرا اتحاد محموالت با موضوع به لحاظ مصداق است ،نه مفهوم.
 .نبود علت براي موجود مطل مانع آن نيست که حصّه يا مرتبل خاصي از
موجود مطل علت داشته باشد و محمو براي اينکه ذاتايِ موضاوع علاّ باشاد،
کافي است تنها براي حصّهاي از موضوعِ علّ اابت باشد ،هماننونه که به تصريح
منط دانان ،حصّهاي از محمو ميتواند بر موضوع علّ حمل نردد.
 .انر بپذيريّ بح

از الهيات جزء مسائل فلسفه است ،چارهاي جز پذيرش

امکان اقامل برهان لّّ در فلسفه نداريّ ،زيرا از راه صفات الهاي  -کاه عاين ذات
واجب تعالي هستند  -ميتوان افعا الهي را اابات کرد و اين اابات سير از علات
به معلو است .عالوه بر اينکه اساساً براي اابات مسائل علّ کلي ،مانناد مساائل
فلسفه برهان لّّ بهکارميرود( .مصباح )71-71 7161

عالمه جوادي آملي اين سخن استاد مصباح يزدي در پاسخ سوم را که ااباات
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افعا الهي از راه صفات الهي سير از علت به معلو است نميپذيرد و در ندد آن
مينويسد« :وصفي که حد وسط قرار مينيرد ،نوعاً با حد اکبر مالزم است ،نرچه
جزئي از اجزاء حد اکبر معلو اين وصف ميباشاد .باراي مثاا  ،از راه حکمات
واجب ،که وصفي از اوصاف ذات الهي است ،براي ااباات قيامات ،کاه فعلاي از
افعا ح است ،استدال مي شود .در اينجاا باا اينکاه حکمات از اوصااف ذات
نيست ،بلکه در يکي از اوصاف ذاتي مندر است ،ولي ميتواند حد وسط اابات
معاد [بهعنوان هدف و غايت آفرين

جهان طبيعت باشد« :واجبالوجود حکايّ

و کل حکيّ فلفعله غاية ،فلفعل الواجب غاية» .در اين برهان ،نرچاه جازء حاد
اکبر معلو حد وسط است ،ميان حد وسط و حاد اکبار تاالزم وجاود دارد ،ناه
عليت و معلوليت .عالمه جوادي آملي سپا اشاره ميکند که البته ،ميتاوان ايان
برهان را همانند برهان وجو

و امکان و با همان تحليل ذکرشاده درباارة آن باه

نونل برهان لّّ بيان کرد( .جولي ،آملي )711/7/1 :7711

ايشان ،خود نيز در مدام بيان اينکه در فلسفل اولاي برهاان لاّّ راه دارد ،ماي-
نويسد« :ازآنجاکه براساس وحدت تشکيکي وجود ،عليت و معلوليت ميان مراتب
هستي تحد دارد و نيز در تحليلهاي مفهاومي ،ممکان اسات برخاي از شائونِ
فرانير هستيِ علت کان ناقصه (ابوت شيء لشيء) براي برخي از شئون ديگار آن
باشند ،برهان لّّ را ميتوان در فلسافه باهکااربرد( .همزو  )221/7/7 7711وي در
پاسخ به اين سخن عالمه طباطبايي که تنها برهان قابال اساتفاده در فلسافه ،انِّ از
راه مالزمات عامه است ،اين برهان را در واقع برهان لّّ قلمداد کرده ،در اينبااره
مينويسد :متالزمان نسبت به هّ وجو

بالدياس دارند .ونرنه انتدا از يکاي باه

ديگري ممکن نيسات و هار جاا مياان دو چياز وجاو

بالديااس باشاد ،عامال
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ارتباطشان شيء سوم است که آنها را در مدام ابوت متالزم کارده اسات و هماان
شيء سوم سبب انتدا از يکي به ديگري است .بنابراين ،روح اين قسّ از برهاان
انِّ به برهان لّّ برمينردد ،زيرا نذشته از وساطت در ااباات وسااطت در اباوتِ
تالزم هّ دارد( .همان )276/7/7 :البته ،اين سخن عالمه جوادي آملي ،که برهان انِّ
از راه مالزمات عامه به برهان لّّ برمينردد ،با ديدناه ابانساينا ساازنار نيسات،
زيرا ابنسينا تصريح ميکند که برهان انِّ از طري مالزمات عامه برهان انِّ اسات،
نه لّّ:
فبي أن لدءّيء أو لدحال إذل کان ده سبب دم يتيق إالّ مز سزببه .فزنن کزان
لألکبر دألصغر ال بسبب بل د لته دکنه ديس بيّ لدوجزوي دزه؛ و لألوسز کز دک
دألصغر إال أنه بيّ لدوجوي دألصغر؛ ثم لألکبر بيّ لدوجوي دألوس ؛ فينلقزر برهزان
يقيني و يکون برهان إن ديس برهان دم (لب سينا )11 :7161

عالمه جوادي آملي همچنين به اين مطلب اشاره ميکند که عالماه طباطباايي
در دفاع از ديدناه خود و در پاسخ به اشکا بنده به ايشان اين عبارت را مرقاوم
فرمود:
ما في لدقضايا لدفلسفية م موضوع لو محمول لما هو لدموجوي مز حيزا هزو
موجوي و لما شأن م شئونه و خاصة م خولصّه لدمساوية ده و ال علة دلوجزوي ال
دثبوته في نفسه و ال دثبوته دءيء فال سبيل دبرهان لدلم لدي لدمسائل لدفلسزفية و ال
مجال ده فيها( .جولي ،آملي )712/7/1 :7711

ايشان با نپذيرفتن اين پاسخ عالمه طباطبايي و در دفاع از امکان اقامال برهاان
لّّ در فلسفه آورده است :با اينکه اين دو مطلب را ميپذيريّ .5 :حديدت هساتي
امري بسيط است و همل شئون او عين ذات اوست و ،بنابراين ،هيچنونه عليت و
معلوليت يا تالزم در وجود برقرار نيست ،زيرا رابطل عليت و تالزم فرع بر ترکِّب
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و کثرت است و  .2اينکه ميان مراتب حديدت هساتي عليات و معلوليات تحدا
دارد ،يعني مرتبهاي از آن علتِ مرتبل ديگر است ،ولي اين عليت خارجي مستلزم
عليت شئون مساوي و مساوق هستي براي يکديگر نميشود .اماا باياد نفات در
تحليلهاي مفهومي ممکن است برخي از شئون هستي علت کان ناقصه برخاي از
شئون ديگر باشد ،زيرا صِرف اينکه حديدت هستي و شئون مسااوي باا آن علات
ندارد [به اين دليل که بيرون از حديدت آنها چيزي نيست تا علات کاان تاماه ياا
علت کان ناقصه قرار نيرد دليل آن نيست که برخاي از شائون حديدات هساتي
علت کان ناقصه برخي ديگر از شئون نباشد ،چون تساوي و تالزم شئون هساتي
تنها در کان تامه آنها است و ،بنابراين ،هر يک از اين شئونِ متساوي و متالزم تنها
نميتواند علت ابوت فينفسل ديگري شود ،اما ميتواند علت ابوت ديگري براي
شيء سوم باشد .استاد ،سپا ،اين عباارت مالصادرا در تدريار برهاان حکمااء:
«فاالستدال بحا تلک الطبيعة المشترکة علي اخري معلولة للحا االولي» را ناواه
خود نرفته و مينويد :اين پاسخ عالمه طباطبايي که حا دوم مالزم با حاا او
است ،نه اينکه معلو آن است و نه اينکه هر دو معلو علت سوم هستند ،درست
بهنمرنميآيد ،زيرا تالزم در کان تامه مانع از عليت در کان ناقصه نيسات و حاا
او  -نرچه به لحاظ کان تامه و ابوت نفسي مالزم با حا دوم است  -به لحاظ
کان ناقصه و ابوت غيري ،علت حا دوم است( .همان)712-717/7/1 :

آقاي فياضي نيز دربارة اين سخن عالمه طباطبايي کاه باراهين باهکاررفتاه در
فلسفه براهين لّّ نيستند ،نخست ،اشاره ميکند که ديدناه عالمه بر چناد مطلابِ
مبنايي استوار است .5 :عرض ذاتي بايد مساوي موضوع باشد .2 .در فلسافه ،هار
محمو اخص از وجود به ضميمل مدابل

محمو واقع ميشود .3 .حد وسط در
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برهان لّّ ،بايد علت خارجي براي نتيجه باشد .ايشان سپا در ندد ديدناه عالماه
طباطبايي مينويسد« :موضوعات بسياري از مسائل فلسفي وجود مطلا نيساتند،
بلکه قسمي از آن هساتند و محماوالت ايان مساائل نياز باه هماان موضاوعات
اختصاص دارند .بنابراين ،در اابات اين مسائل ،برهان لّّ کاربرد دارد .براي مثاا ،
به واسطل علّ ذاتي واجب ،مي توان بر احسن بودن نمام خلدت استدال کرد .نيز
با تدسيّ عليت به خارجي و تحليلي ،در اجراي برهان لّّ در فلسفه منعي وجاود
نخواهد داشت .براي مثا  ،با حد وسط قارار دادن اصاالت وجاود مايتاوان باه
اختصاص داشتن رابطل عليت و معلوليت به وجود ،اساتدال کارد .کاافي باودن
عليت تحليلي براي تحدِّ برهان لّّ را ميتوان از سخنان ابنسينا در برهانفش ا [لب

سينا  ]17 :7161برداشت کرد ،زيرا وي براي برهان لّّ به حمل حيوان بر زياد باه
واسطل انسان و به حمل جسّ بر انسان به واسطل حيوان نيز مثا ميزند( ».فياضي
)77/7 :7711

پاسخ نخست آقاي فياضي -که در واقاع هماان پاساخي اسات کاه از عالماه
مصباح يزدي ندل کرديّ [:

 .نبود علت براي موجود مطل مانع آن نيسات کاه

 - ...مبنايي و بر پايه ديدناه آنان درباره موضوع مسائل فلسفه اولاي اسات و باا
مبناي عالمه طباطبايي در اينباره ساازنار نيسات ،زيارا عالماه موضاوع مساائل
فلسفل اولي را «موجود بما هو موجود» مي داند که محمو مساائل عارض ذاتايِ
مساوي آن است (طباطبايي  )27 -26 :7711با فارض پاذيرش مبنااي عالماه و در
مدام پاسخ بنايي به وي ميتوان نفت :در برهان لاّّ باه علات وراي وجاود نيااز
نيست ،بلکه علت ميتواند خود وجود باشد که در نفااالمر سبب ناره خاوردن
اکبر با اصغر است.
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نتيجهگيری

از آنچه نفته شد ،به دست ميآيد که عليت به عليت خارجي منحصر نيسات،
بلکه به دو نونه خارجي و تحليلي است .مراد از عليت تحليلاي عليات مياان دو
معنا است که مصداق خارجي آنها يکي است و عدل با تحليل ذهني پي ميبرد که
در واقع يکي از آنها بر ديگري توقف دارد .با تمايز نهاادن مياان مفهاوم ،معناا و
مصداق ميتوان افزون بر پذيرش عليت ميان موجاودات خاارجي ،عليات مياان
معاني به عنوان محکيهاي مفاهيّ را پذيرفت .برخي از انديشمندان مسلمان مانند
ابن سينا و مالصدرا به عليت ذهني و تحليلي ميان معااني التفاات داشاته و از آن
استفاده کردهاند .عليت تحليلي کاربرد فراواني در حلِّ بسياري از مسائل منطدي و
فلسفي دارد .يکي از اين موارد آن است که ميتوان برخالف کساني مانند عالماه
طباطبايي که معتددند براهين بهکاررفته در فلسفل اولي لّّ نيساتند ،بلکاه انِّ از راه
مالزمات عامه هستند ،به لمّي بودن براهين بهکاررفته در فلسفل اولي رأي داد.
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