
  
  
  
  
  

بررسی پیوند معرفت تصوری و تصدیقی با تأملی معناشناسانه در 
  »ما ال حد له، ال برهان له«قاعده 

  1سيدمحمد انتظام

  چكيده
» لـه  حد ال عليه برهان ال ما« و» عليه برهان ال له حد ال ما« قاعده به استناد با مسلمان فيلسوفان

 امتنـاع  يـا  امكان و داده نشان موجودات به برخي نسبت را انسان تصديقي و تصوري معرفت پيوند

  د.ان معرفي كرده ديگري امتناع يا امكان بر دليل را دو آن از يكي
 مفـاد  سپسبه ميان آمده و  سخن برهان و حد اقسام و چيستي از اختصار به نخست مقاله، اين در 

، بـه ايـن   قاعـده  مسـتندات  و ادلـه  به توجه باتشريح شده است. در ادامه،  قاعده اين عكس و اصل
يِ حاصل از حد تصور معرفت بين كلي مالزمه تثبيت ،ادله اين از برخي مفاد كهنتيجه دستيافته ايم 

نيـز ـ از جهـت وجـود و      ديگر برخي و است مطلق لم برهان از برگرفته تصديقيِ معرفت وجودي و
ـ   بـين  مالزمـه توان  مي ديگر يدليل مفاد مطابقد. ندارن داللتي ،معرفت نوع دو بين مالزمه بر عدم 

 از حاكي هاي گزاره جزئيت يا كليت مورد در و داد تعميم نيز ماهوي حد به را مطلق لم برهان و حد

  .دش تفصيل به قائل معرفت، نوع دو بين عدمي و وجودي مالزمه
  

  .برهان و حد مشاركت مطلق، لم برهان برهان لم، ماهوي، حد وجودي، حد واژگان كليدي:
  

                                                                                                                     
  entezammohammad66@gmail.com  دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد .1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397سال پنجم، شماره سوم، پاييز 
 

 23/7/1396تاريخ دريافت مقاله:
 6/3/1397 تأييد مقاله:تاريخ 

 بررسي پيوند معرفت تصوري و تصديقي با تأملي معناشناسانه ). «1397(انتظام، سيدمحمدنحوه استناد: 
 .104-83)، ص3( 5، حكمت اسالمي، »در قاعده ما ال حد له ال برهان له



  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
 ال لـه  حـد  ال مـا " قاعدهست.  ييارسطو منطق مهم هاي آموزه از يكي برهان و حد مشاركت

 در مسـلمان  فيلسوفانت. اس رفته شمار هب منطقي آموزه اين جينتا و آثار از يكي "هعلي برهان
 بـا  و كـرده  اسـتناد  قاعـده  ايـن  بـه  شناسي سنف وشناسي  ي، معرفتخداشناس، شناسي هستي
 آن لـوازم  و قاعده اين از كهـ   تصديقي و تصوري معرفت عدمي و وجودي پيوند از استفاده
ـ وجود يا عدم يكـي از دو معرفـت را دليـل بـر وجـود يـا عـدم ديگـري           شود مي استفاده
ايـن   اسـتواري  و درسـتي افزون بر مشاركت حد و برهـان، در جهـت اثبـات     آناناند.  گرفته

 د.كر خواهيم بررسي مقاله اين در كه اند جسته تمسك نيز ديگري ادله بهقاعده، 

 اين درت. اس بررسي و بحث شايسته شناختي مصداق و معناشناختي جهت از قاعده اين
ت و بررسـي  داشـ  خـواهيم  آن درختي معناشـنا  تـأملي ، مسـتندات  و ادلـه  بـر  تكيـه  با مقاله

 و حـد ي معنـا  يقيتض يا توسعهشناختي آن را در مقاله ديگري پيگيري خواهيم كرد.  مصداق
 آنچـه «ه گـزار  چهـار  جزئيـت  يا كليت نيز وـ   هستند قاعده اين اصليِ عنصر دو كهـ   برهان
 برهان آنچه و دارد برهان دارد حد آنچه ندارد، حد ندارد برهان آنچه ندارد، برهان ندارد حد
 د.باشن مي معناشناختي تحليل اين وردهايادست از» دارد حد دارد

 حد اقسام و چيستي

 اللفـظ،  شـرح « از اعم، تعريف مطلق بهي گاهد؛ دار متفاوت كاربرد دو» حد«، منطق دانش در
ـ  رسـم  مقابـل  دري هم گاه وشود  اطالق مي» ناقص و تام و وجودي تعريف االسم، شرح ه ب
 در حد، مقاله اين درت. اس ذاتيات دارنده بر در تنها كه شود مي اطالق تعريفي بر و رفته كار

  د.  ش خواهد تصريح آن به، دوش قصد دوم كاربرد. البته اگر است رفته كاره ب نخست معناي
حد به معناي نخست، داراي تقسيمات مختلف بوده و هر تقسيم نيز اقسامي دارد كـه در  
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 تحليـل ، مقالـه  ايـن  موضـوع  آنجاكـه شـده اسـت. از  دانش منطق به تفصـيل از آنهـا بحـث    
 كه حدي از اقسام از دسته آن توضيح به است،» علیه برهان ال له حد ال ما« قاعده معناشناختي

 م.كني مي بسندهمرتبط است  قاعده اين معناشناسي با

 مـورد  قاعـده  مفـاد ت. اسـ  وجودشـناختي  رويكـرد  بـا  آن تقسيمد، ح تقسيمات از يكي
 اثبات از قبل به حد تقسيم، اين مطابقت. اس تقسيم همين از حاصل اقسام به ناظر گوو گفت
 حـد  يا اسم حسبه ب حد به اولي ازد. شو مي تقسيم آن وجود اثبات از بعد و ماهيت وجود
ق ب، 1404، سـينا  ابـن ( اسـت  شـده  تعبيـر  ذات حسـب  بـه  حد به دومي از و االسمي شرح
 و وجـود  ظرف در ماهيت حد بهنيز  ذات حسب به حد). 418ص ،1361 طوسي، ؛288ص
 تعبيـر » وجودي حد« به تعريف نوع اين زد كه بعد از اين، اشو مي قسيمد تموجو ماهيت حد

 و البرهانأمبـد  البرهـان،  تـام ز: ا عبارتنـد  كـه  دارد اقسـامي  نيـز  وجـودي  حـد د شـد.  خواه
  .نالبرهاةنتيج
 و وجـود  ظرف در ماهيت تعريف از عمي (اماهو حد به را حد توان مي رويكرد همين با

، 1369، سـبزواري د (كر تقسيم حدالوجود و وجودي حد ووجود)  اثبات از پيش آن تعريف
  ).214، ص1ج

 حـد «بنـدي   سـه تقسـيم   اختصـار  بـه ، قاعده مفاد تحليلبحث  به ورود از پيش بنابراين
  كنيم: د را بيان ميحدالوجو و وجودي حد ماهوي،

  يماهو حد
 د:  شو مي تقسيم قسم دو بهخود  كه است ماهيت به ناظر ماهوي حد

  دوجو ظرف در ماهيت حدالف) 
د شـد كـه   خواهـ داده  توضـيح د. در ادامه شو مي تعبير نيز حقيقي حد به حد نوع اين از 
 ايـم  كـرده  تعبيـر  وجـودي  حد به آن از كه موجود ماهيت حد با وجود ظرف در ماهيت حد

  ت.  اس متفاوت
  دوجو اثبات از قبل ماهيت حدب) 

  ).153،ص1386 يزدي، صباحنامند (م مي االسمي شرح حدرا  ماهوي حد از نوع اين 
 يوجود حد

 ايـن ت. اسـ  موجـود  كـه  جهت ازآن است ماهيت تعريف موجود، ماهيت حد يا وجودي حد
 ت.  اس متفاوت» حدالوجود« و» وجود ظرف در ماهيت حد« با تعريف نوع
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 حيـث  مـن  ماهيت« حد وجود، ظرف در چه و باشد وجود اثبات از قبل چه ماهيت، حد
 در ماهيـت  حـد  اوالً زيـرا ت؛ اسـ  متفاوتي) وجود حدد (موجو ماهيت حد با و است» هي

 علل وجودي، حد در ثانياً. شود مي نيز رسم شامل وجودي حد، در حالي كه است رسم مقابل
 مـن  ماهيـت  حد دركه  ، درحاليشوند مي اخذـ   خارجي و داخلي از اعمـ   ماهيت موجوديت

 مـن  ماهيت« حد با آنچه ثالثاًد. شون مي اخذهستند  فصل و جنس كه حدي اجزاي هي، حيث
 نيسـت؛  معـرّف  در داخـل ، آن بودن موجود و است ماهيت خود، شود مي تعريف» هي حيث

 .است معرَّف در داخلموجود بودن ماهيت،  موجود، ماهيت حد دركه  درحالي

 موجـود  ماهيـت  اجـزاي  بـا  كه نامند مي حدي اجزاء را ماهوي تعريف در ماهيت اجزاي
ـ  و فاعـل ( يوجود علل با همراه قوامِ علل د.نا متفاوت  نـد. موجود ماهيـت  مقومـات  ،ت)غاي
 و جـنس  شـوند،  مي اخذ )حقيقي و االسمي شرح از اعم( ماهوي تعريف در كه حدي اجزاي
ـ  مـي  اعتبار يا انتزاع فصل و جنس الوجودي ممكن هر براي نيز انسان ذهن .هستند فصل  د.كن
 هـر  كـه  سـت ا ايـن  در »وجـودي  تعريـف « بـا  »ماهوي تعريف« مهم هاي تفاوت از يكي لذا

 تعريـف  حـدي  اجزاي به الوجودي ممكن هر نتيجه در و دارد فصل و جنس الوجودي ممكن
 مخصوص ـ هستند آنها به ناظر مركبات در فصل و جنس كه ـ قوام علل كه يدرحال شود؛ مي

 از و »هـي  حيث من ماهيت حد« به ماهيت حد از سبزواري حكيم د.باش مي جسماني موجود
 حـد  بـين  و اسـت  كـرده  تعبيـر  »دالوجـو  بحسب حد« به ي)وجود حد( دموجو ماهيت حد

 ت:اس شده قائل تفاوت نيز وجود حد و الوجود بحسب

 و .هـي هي حیث من الماهیة بحسب إما و الوجود بحسب فإما آخر بتقسیم قسمان الحد ان
 ألسـنة في أیضاً  علیه أطلق إن و مطلقاً  الوجود حیثیة نفس الوجود بحسب الحد من نعني ال

 نـاقص حـد المعلـول وجـود و المعلول لوجود تام حد العلة وجود إن یقولون کما المتألهین
 بـل هـذا لـیس المنطقـي مراد لکن صحیحة أیضا فیه البرهان و الحد مشارکة و .العلة لوجود
 ).٢١٤- ٢١٣ص ،١ج ،١٣٦٩ ،یسبزوار( الموجودة الماهیة المراد

 موجـود  ماهيـت  وجـودي،  حـد  در و وجـود  خود حدالوجود، در معرَّفدر اين تقسيم، 
 ت.  اس

(همـان).   نالبرهـا ةنتیجـ البرهان،أمبد البرهان، مز: تاا عبارتند كه دارد اقسامي وجودي حد
  .آمد خواهد ادامه در اقسام اين توضيح
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 دوجوالحد

 اسـت  علـت  وجود ناقص حد معلول، و معلول وجود تام حد علت،د كه شو ميگاهي گفته 
گرفتـه   فـيض  علـت  از هويتش تمام به، است معلول كه جهت ازآن معلول). 214(همان، ص

 وجـودي  ظرفيـت  انـدازه  بـه  معلول كه درحالي باشد؛ آن فاقد تواند نمي شيء معطي و است
 را علـت  وجـود  تواند نمي است علت از اي جلوه معلول چون و دهد مي نشان را علت، خود
رو، علت را حد تام معلـول و معلـول را حـد نـاقص علـت       د. ازاينده نشان هست كه چنان
 نامند. مي

ت. شـناخ  اكتنـاهي  طـور  هب را وجود توان نمي تعريف با كه ستا الزم نكته اين به توجه
بـراي انسـان    نيـز  شناخت نوع اين و است ميسر حضوري علم طريق از تنها وجود شناخت

 توانـد  نمـي  آن خصوصيات يا و علت بيان طريق از وجود تعريف بنابراين،د. دار محدوديت
 وجـود  مراتـب  از يـك  هـر  بـه  نسبت حصولي شناخت وصف، اين با د.باش آن تام تعريفي
 فلسـفي  مباحـث  كه است شناخت همين بات. گرف ناديده توان نمي را وجودند كه جهت ازآن
 گيـرد؛  مـي  شـكل  وجـود  مراتـب  ديگر وـ   است صرف وجود كهـ   الوجود بواج مورد در
د. دهـ  مـي  تقليل فلسفي ثاني معقول به را ماهيات كه وجود اصالت از تفسيري مطابق ويژه به
 مشـاركت  امكـان  از، كرديم نقل او از كه عبارتي در سبزواري حكيم كه است دليل همين به

 ت.  اس گفته سخن برهان با وجود حد

 برهان اقسام و چيستي

ـ  مـي  تقسـيم  مطلق غير و مطلق به را يك هر و »انّ« و »لم« به را برهان منطق، دانش در  د.كنن
حـد   اصـغر، ز: حـد  ا عبارتند كه شود مي تشكيل حد سه از، اقتراني قياس قالب درنيز  برهان
 كـه  اسـت  دليل همين به. دارد عهده به وسط حد برهان، در را اصلي نقشط. اوسحد  و اكبر

 كبـرا  و صـغرا  مقدمـه  دو درحد وسـط   موقعيت چگونگي اساس بر قياس  هچهارگان شكالاَ
 يـابي  ارزش و تبيـين  اكبر حد با وسط حد رابطه اساس برنيز  برهان اقسام و گيرند مي شكل
 .شوند مي

 آن سـلب  يـا  اصغر براي اكبر اثبات وظيفهـ   پيداست نامش از كه گونه همانـ   وسط حد
 بـراي  اوسـط  ثبوت بين كه معناست بدان اينت. اس قياس نتيجه كهرا به عهده دارد  اصغر از

 عليـت  رابطـه  از ناشـي اي كـه   مالزمـه د؛ دار وجود اي مالزمه اصغر براي اكبر ثبوت و اصغر
 دليـل  ايـن  بـه  يـا  اصـغر،  براي اكبر ثبوت و اصغر براي اوسط ثبوت بين عليت رابطهت. اس
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 يـا  و اصـغر  معلول دو هر كه است دليل اين به يا و است ديگري علت آنها از يكي كه است
 : استزير  شرح به برهان انواع تعريف ،اين نكته به توجه باد. نهست آن لوازم از

 حـد  اثبـات  علـت  اينكـه  برعالوه  وسط، حد كه ستا آن لمي برهان ي:لم برهان الف)
 ثبـوتي  عليـت . باشـد  نيـز  اصـغر حد  براي آن واقعي ثبوت علت است، اصغر حد براي اكبر

 آن ثبـوت  و اكبـر  نفسه في ثبوت علت اوسط: يكي اينكه است گونه دو نيز اكبر براي اوسط
 علـت  اوسطد و ديگري اينكه خوانن مي مطلق لم را برهان صورت دراينباشد كه  اصغر براي
 وجود جهت از، صورت درايننفسه آن نيست.  ت و علت ثبوت فياس اصغر براي اكبر ثبوت
 ن.آ معلول نه و باشد اكبر علت نه يا و باشد اكبر معلول اوسط است ممكن نفسه في

  :است نوع دو انّي برهان ي:انّ برهان ب)
 علـت  وسـط،  حـد  صـورت،  دراينم. بريمي پي ديگر زمال به الزمينمتاحدال از. گاهي 1
 نه و است اصغر براي اكبر ثبوت علت نه امااست.  اصغر حد براي اكبر حد تصديق و اثبات
بـراي   تحليلي الزم دو يا و متضايف امر دو يا، واحد علت معلول دو يا متالزمين،ن. آ معلول
  هستند. واحد شيء
د گوين مي دليلرا  دوم قسم و مطلق انّم. قسم اول را بريمي پي علت به معلول ازي گاه. 2

 ).413، ص1393صدرالدين شيرازي،  ؛78ق ب، ص1404 سينا، ابن؛ 362، ص1361 طوسي،(

   »له الحد عليه برهان ال ما و عليه برهان ال له ماالحد« قاعده مفاد

 د:دار بستگي زير پرسش دو پاسخ به، قاعده اين مفاد و مدلول به يافتن دست

 حـد  شـد  بيـان  تر پيش كه چنانآيا ـ   چيست؟مذكور  قاعده در برهان و حد از منظور .1
 قاعـده  در حـد  از منظـور است ـ   وجودي حد معناي بهي گاه و ماهوي حد معناي بهي گاه
   وجودي؟ حد يا ستا ماهوي حد، شده ياد

 شـده  گفتـه ي گاه و» علیه برهان ال له الحد ما«ت اس شده گفتهي گاه اينكه به توجه با .2
 گونـه  بـه  مطلـب  يـا  اسـت  مراد كلي صورت به گزاره دو هر آيا، »له حد ال علیه برهان ال ما«

 است؟ي ديگر

 ت.  اس مطرح نيز برهان وجود با حد وجود بين رابطه مورد در پرسش همين

 توان مي قاعده اين مستندات و ها استدالل بررسي از پس را پرسش دو اين به دقيق پاسخ
 سـخنان  ظاهر از كه گونه آنـ   صدرا و سينا ابن نگاه از آن مفادبهتر است  آن از پيش اماد. دا
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 مفـاد گـردد تـا    بررسـي  قاعـده  مسـتندات  سپس وداده شود  توضيحـ   شود مي استفاده آنان
 شود. بيان آن مستندات داللت مطابق، قاعده

  صدرا و سينا ابن نگاه از عليه البرهان له الحد ما قاعده در برهان و حد از منظور
 مركب ماهوي حد حد، از آنها منظور كه شود مي استفاده گونه اين صدرا و سينا ابن سخنان از
 د:گوي مي سينا ابنت. اس لم برهان، برهان ازشان منظور و فصل و جنس از

 علیـه، برهـان ال و لـه، حد فال له فصل ال و له جنس ال إذ و له، فصل ال األول فإن لذلك و

 ).٣٤٨الف، صق ١٤٠٤، سینا ابن( له لّم  ال لذلك و له، علة ال ألنه

 ال النه« قرينه به برهان و فصل و جنس از مركب ماهوي حد معناي به حد، فوق متن در
 ت. اس لم برهان معناي به، »له علة

  گويد: همچنين مي
 علـی البرهـان هو بل علیه، برهان ال و  له حد ال أنه … له، ماهیة ال و له، جنس ال األول أن

 ).٣٥٤(همان، ص الواضحة الدالئل علیه إنما هو بل ء، شي کل

 جملـه  دو وصـف،  ايـن  بـا . اسـت  نشـده  داده توضـيحي  حـد  مورد در، عبارت اين در
 مركب ماهويِ حد حد، از منظوركه  گرفت اين بر قرينه توان مي را »لـهة ماهی ال و له الجنس«
 الـدالئل علیـه إنمـا ء، شـي کـل علـی البرهـان هـو بل« عبارت همچنين،ت. اس فصل و جنس از

   . تاس» لم« برهان، برهان از مراد كه است نكته اين بر شاهد »الواضحة

اگر در برخي از سخنان ابن سينا و ديگر فيلسوفان مسلمان، برهان بـه صـورت مطلـق و    
بدون قيد لم يا انّ آمده، به اين دليل است كه برهان مطلق و بدون قيد همان برهان لم اسـت.  

 ).80ب، ص ق1404؛ 126، ص1379سينا،  (ابن

 
 د:  گوي مي مالصدرا

 النسـبة لتصـیر المجهـول طرفـي بـین متوسـط ء شـي بوجـدان إال یتم ال الفکر أن شك ال

 و الحـد أن تقـرر لمـا للتصـور الحـدود بـاب فـي مجراه یجري ما کذا و معلومة المجهولة

 ).٥١٦، ص٣م، ج١٩٨١ (صدرالدین شیرازی، الحدود و األطراف في متشارکان البرهان

 حد منزله به شود مي اخذ تصوري معرفت تحصيل براي تعريف در آنچه عبارت، اين در
 حد مشاركت الزمه خصوصيت اين وشده  شمرده تصديقي معرفت تحصيل در برهان وسط
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  معرفي شده است. لكن منظورشان از حد و برهان روشن نشده است.   برهان و
هـور دارد و بخـش پايـاني    بخش نخست عبارت در حد و برهان به مفهـوم عـام آنهـا ظ   

ها را به حـد و برهـاني كـه در مشـاركت حـد و       عبارت، به قرينه مشاركت حد و برهان، آن
  كند.   برهان مورد نظر است محدود مي

  ست:ا هبيان كرد تر روشن حد از را خود منظور، زير عبارت در صدرامال
 حصوله یمکن فال فصل و جنس من مرکب نوعی حد له ما کّل  انّ  فی للمنطقی شك ال و

 حـّد  ال مـا و الحدود فی یتشارکان هما و بالبرهان، اّال  لوجوده تصدیقا ال و بالحد اّال  تصورا
 ).١٣٩- ١٣٨ص ،١٣٧٥ (صدرالدین شیرازی، علیه برهان ال له

 مـورد  در امـا ، هكردهـ  تفسـير  فصل و جنس از مركب ماهوي حد بهرا  حد عبارت، اين
 برهـان  و حـد  مشـاركت  مـتن،  دو ايـن  در صدرا مستند ازآنجاكه د.دار ابهام همچنان برهان
تر اشاره شد، منظور از برهان در  طوركه پيش است. همان لم برهان، برهان از او منظور است،

اند كه برهان لم، برهـان   سخنان اين بزرگان غالباً برهان لم است و خودشان نيز تصريح كرده
  مطلق است.
 در حـد  از منظـور ، بـزرگ  حكـيم  دو ايـن  نظر ازت كه گف توان مي فوق نصوص مطابق

 نيـز  برهـان  از منظـور  و است فصل و قريب جنس از مركب ماهويِ حد، بحث مورد قاعده
 محـل  قاعـده  مسـتندات  بيـان  از پـس  معنا، اين به برهان و حد اخذ ييچرات. اس لم برهان

 شد. خواهد روشنث بح

   برهان و حد عدمي و وجودي رابطه از حاكي هاي گزاره بودن جزئي يا بودن كلي

» علیه برهان ال له حد ال ما« صورت به گاه فلسفي متون در گفتگو مورد قاعده اينكه به توجه با
 اسـت؟  فيلسوفان نظر مورد آنها از يك  كدام آمده،» له حد ال علیه برهان ال ما« صورت به گاه و
 مقصـود  گـزاره  دو هـر  يـا  و نـدارد  حد ندارد برهان آنچه يا ؟دندار برهان ندارد حد آنچه آيا

 در ها پرسش اين( جزئي؟ ياقند صاد كلي صورت بهند، سته مقصود دو هر يا يكي اگر است؟
 ت.)اس مطرح نيز» دارد حد دارد برهان آنچه« و» دارد برهان دارد حد آنچه« گزاره دو مورد

 صـدق  مسـتلزم  كليـه  موجبه قالب در اصل صدق، منطقي قواعد لحاظ به كه است روشن
 مسـتقل  برهـان ، كلـي  صـورت  بـه  آنهـا  از يك هر درستي، لذات. نيس كلي صورت به عكس

 د. طلب مي
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 :است كرده مطرح صورت اين به را قاعده نجات كتاب در سينا ابن

 ،١٣٧٩ سـینا، (ابـن لـه حـد ال علیـه البرهـان فمـا االجـزاء فـی متشارکان الحد و البرهان ان

 ).١٤٣ص

، 1375ســت (بهمنيــاربن مرزبــان، ا آورده تحصــیلكتــاب  در بهمنيــار را عبــارت همــين
  ).238ص

 :است گرفته برهان وجود عدم دليل را حد وجود عدمنيز  مالصدرا

 ال لـه حـد ال مـا و« )؛٤٣ص ،١٣٦٠ (صـدرالدین شـیرازی، »علیـه برهان فال له حد ال ما«

 فـال الوجود) (لحقیقة لها حد ال اذ و« )؛١٢٩ص ،١٣٧٥ (صدرالدین شیرازی، »علیه برهان

 فـال حـد للوجود یکن لم لما و« )؛٥٣ص ،١ج م،١٩٨١ (صدرالدین شیرازی، »علیها برهان

 ).٢٦ص (همان، »علیه برهان

 و، حـد  نفـي  بـر  دليل را برهان نفي سينا ابن، شد مالحظه فوق نصوص در طوركه همان
 ينفـ  مقـام  در ميحكـ  دو نيا از كي چيه البتهد. ان دانسته برهان نفي بر دليل را حد نفي مالصدرا

 عكس تيكل به ها آن اعتقاد كه همچنان ؛دنباش ينم است كرده مطرح كه يا گزاره عكس از تيكل
 تـوان  يمـ  يخـوب  بـه  وصف نيا بااما  .ديفهم توان ينم فوق نصوص از را شده مطرح يها گزاره

 خصـوص  در اناتشـان يب زيـ ن و قاعـده  بـر  هـاي آنـان   استدالل بعضي از را عكس و اصل تيكل
، بالـذات  واجب و وجودرا از  برهان و حد مالصدرا مثال، عنوان بهد. كرآن استنتاج  قيمصاد

(صدرالدين » علیه برهان ال و له حد فال«د: گوي مي وجود مورد در اود. كن مي نفي كليطور  به
 علیـه برهـان ال سبحانه الواجب«د: گوي مي الوجود واجب مورد در) و 129، ص1375شيرازي، 

 ).400، ص3م، ج1981(صدرالدين شيرازي، » له حد ال و

نشـان  سخنا ظاهر ازد. ان كرده سكوت نيز برهان و حد وجود بين رابطه نوع مورد در آنان
 بـودن  جزئـي  يا بودن كلي جهت از برهان و حد وجودي رابطه كه شود مي استفاده گونه ناي

 ست.  آنها عدمي رابطههمانند 

 مسـتندات  تحليـل  و بيان از پس به را قاعده كلي عكس و اصل درستي مورد در داوري
 نهيم.   وامي آن

 قاعده ادله و مستندات

در نتيجـه،   وكنـد   مـي  تحديـد  يـا داده و  توسعهآن را  وكرده  روشن را قاعده اين مفاد آنچه
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 ايـن  ي ادلـه  سـازد،  مـي  آشـكار  را برهـان  و حد عدميِ و وجودي رابطه كليت عدم يا كليت
  ت. ادله اي كه در اين خصوص به آن دست يافتيم عبارتند از:  اس قاعده

   اول) (دليل برهان و حداثبات و نفي حد و برهان با استناد به مشاركت 

 قاعـده  نـدارد،  حـد  آنچـه  از برهـان  نفي يا و ندارد برهان آنچه از حد نفي بر دليل ترين مهم
 ،بن مرزبـان بهمنيـار  ؛143، ص1379 سـينا،  ابـن ( تاسـ » الحدود فی شارکانتم البرهان و الحد«

؛ 128، ص1375؛ همـــو، 53و 24، ص1ج ،م1981 ،صــدرالدين شــيرازي   ؛238، ص1375
 ).  43، ص1360

تشـكيل    واژه تـك اين قاعده از چهار  د:الحدو في شاركانتم البرهان و الحد قاعده مفاد
 ها عبارتند از: واژه ين تكهاست. ا به تبيين آن متوقف قاعده مفاد شدن روشنشده است كه 

تعريف مشتمل بـر ذاتيـات    برهان، و حد كترمشا در حدا سين ابناز ديدگاه  د:ح) الف
 اگـر  و تام حد باشد، شده اخذ آن در ذاتيات تمام اگر). 301صق ب، 1404سينا،  است (ابن

 مشـتمل  حد كه است روشنخواهد بود.  ناقص حد باشد، شده اخذ آن در ذاتيات از بعضي
حـدي كـه بـا     كـه  حـالي  در است؛ فصل و جنس از مركب كه است ماهوي حد ذاتيات، بر

. با توجـه بـه   ستا وجودي علل و قوام علل از مركببرهان مشاركت دارد، حدي است كه 
 از را ذات از خـارج  امـور  سـينا  ابـن  چگونـه  كـه  شود مي مطرح پرسش اينكالم ابن سينا، 

 حـد  هماننـد ، برهـان  و حـد  كترمشـا  در را حـد  كه دارد اصرار چرا؟ است شمرده ذاتيات
  د؟بدان ذاتيات از مركب ماهوي

 هـا  پديـده  و رخـدادها  از اي پـاره اينكـه   اول پاسخدهـد.   به اين پرسش دو پاسخ مي او 
 فاقـد  اضـافه  اين لحاظ بدون كه دارند نسبت و اضافه خود غايي و فاعلي علل به اي گونه به

 مفهـوم  در كـه  خسوفد؛ مثل نيستن تعريف قابل خود وجودي علل بدون وباشند  مي مفهوم
 تـوان  مي ها پديده نوع اين مورد درت. اس شده اخذ ماه و خورشيد بين زمين گرفتن قرار، آن

د، خـو  علـل  به اضافه بدون و شده اخذ غايت و فاعل قبيل از خارجي عللدر ذاتشان  گفت
 بـه  تعريـف  قبيـل  از آنهـا  وجـودي  علل به ها پديده گونه ينا تعريفد. در نتيجه، ندارن ذاتي

  ).301- 300د (همان، صبو خواهد ذاتيات
 نيـز  مـوارد  همـان  در، امـا  كند مي حل امور از برخي در را مشكلفوق، اگرچه  پاسخاما 
با فرض درستي اين ادعا كه خسوف و امثال آن حقايقي برخودار از  زيرا است؛ مشكل دچار

ت و اخذ علل وجـودي در حـد   آنهاس هويت و وجود دارد، علت به اضافه آنچهاند،  ماهيت
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اي  كننـده  تواند پاسخ قـانع  آنها به اعتبار وجود آنهاست. بنابراين پاسخ نخست، به تنهايي نمي
 باشد و نيازمند تحليلي است كه در پاسخ دوم آمده است.  

 هـي  بمـا  ماهيـت « حد برهان، و حد مشاركت در حد از منظوراين است كه  دوم پاسخ
 ذات از خـارج  امـور  بـه  تعريف غايي، و فاعلي علت به آن تعريف شود گفته تا نيست» هي

 ماهيـت  ذاتيـات ت. اسـ » موجـود  ماهيـت  حـد « منظـور  بلكه. شمرد حد را آن نبايد و است
 جـنس  هي، حيث من ماهيت ذاتيات. دارند تفاوت» هي حيث من ماهيت« ذاتيات با موجود

د و يـا مـاده را اعـم از    باشـ  مـادي  اگـر ت (صـور  ماده، موجود، ماهيت ذاتيات واند  لفص و
، اربـع  علـل  بـه  موجـود  ماهيـت  تعريف لذاهستند.  غايت و فاعل ،خارجي و عقلي بدانيم)

 ).  301ت (همان، صاس ذاتيات به تعريف

كه حد ماهيت موجود كه در ايـن مقالـه از آن بـه حـد وجـودي تعبيـر        شد بيان تر پيش
 وجـود  حد مقابل در ديگرسوي  از و هي حيث من ماهيت حد مقابل درو س يك ازايم،  كرده
توان از اين نـوع حـد سـخن     ). لذا در صورتي مي214، ص1، ج1369، سبزواريرد (دا قرار

 موجـود ) ةباألصال نهد (بالوجو حقيقتاً را آن يا و بدانيم اصيل خارج در را ماهيت يا كهگفت 
  يم.  بدان

 ماهيت حد بر افزون، برهان و حد مشاركتاند،  كرده اشاره سبزواري حكيم طوركه مانه
ت (همـان).  اسـ  تعمـيم  قابـل  نيـز  وجـود  حد به اند، گفته سخن آن از دانان منطق كه موجود

 :دارد اشاره نكته همين به نيز اسفار در صدرامال خنانس

 بین الفرق و للوجودات تکون قد و للماهیات تکون قد الحدود أن طریقتنا من علمت قد
 و کـالجنس -بأجزائهـا إال یکون ال للماهیة الحد و بیانه من فرغنا قد أمر الوجود و الماهیة
 و بالفاعـل إمـا فهـو لـه جزء ال الوجود إذ باألجزاء یمکن ال الوجود بحسب الحد و الفصل
 ء شي برهانه و الوجود حد أن سابقا إلیه أشرنا لما ناقصا کان إن بالفعل أو تاما کان إن الغایة
 ).٩٤- ٩٣ص ،٨ج ،م١٩٨١ ،(صدرالدین شیرازی اإلن برهان من أقوی اللم برهان و واحد

 تعريـف  آثـارش  بـه  يا و ييغا و فاعلي علل بهد، ندار اجزا چون وجود صدرامال نظر از
 آن نـاقص  حـد  را اثـر  و معلول به تعريف و وجود تام حد را علل به تعريفد. ايشان شو مي

 ت.اس شمرده

 و مطلـق  بهنيز  آنها از يك هر و» انّ« و» لم« به برهان، شد بيان كه طور همان: نبرهاب) 
ت. اسـ  مطلق لم برهان برهان، و حد مشاركت در برهان از منظورد. شون مي تقسيم مطلق غير



 

 

95 

ده 
 قاع

 در
سانه

اشنا
 معن

ملي
ا تأ

ي ب
ديق

 تص
ي و

صور
ت ت

عرف
د م

پيون
سي 

برر
»

ن له
رها

 ال ب
 له،

حد
 ال 
ما

« 
 

 نفسـه  فـي  وجود و است شيء نفسه في وجود به مربوط حد، كه ستا اين مطلب اين دليل
  د.شو مي اثبات مطلق لم برهان با

 بـراي  آن وجود و اكبر نفسه في وجود به علت وجود از صورتي در، مطلق لم برهان در
د باشـ  معلـول  بـا  مسـاوي  و بالفعـل  بالـذات،  قريـب،  علت وسط حد كه بريم مي پي اصغر

 ).299- 296ق ب،  ص1404، سينا ابن(

 گر بيان كه حدي اجزاي ازاست  عبارتدر مشاركت حد و برهان  حدود حد: دحدو) ج
 شـامل در صورت تعمـيم بحـث بـه حـد وجـود،       وبوده  موجود ماهيت مقومات و ذاتيات
نيـز   برهـان  در حـدود  از منظـور ) باشد. وجود و موجود ماهيت از اعم» (الموجود« مقومات

 ت. اس وسط حد

ت. نيسـ  حـد  ازبرهان  اكتساب و برهان از حد اكتساب معناي به مشاركتت: مشارك) د
 روشـي  بـه ـ   دو هـر  ياو  برهان نتيجه يا مبدأ كه معناست اين به برهان و حد مشاركتبلكه 
 برهـان  درنيـز بتوانـد    حـد  اجزاي، متقابالً واخذ شده  حد درـ   شد خواهد بيان ادامه در كه

 د.  شو اخذ

 انواع همه شامل كه است شده بيان برهان و حد بين نيز ديگري مناسبت، منطق دانش در
 حـد  و وجـود  ظـرف  در ماهيـت  حد شامل ذات حسب به حدد. شو مي ذات حسب به حد

 بـه  كه حدي هر نتيجه درد. شو مي اثبات مطلق لم برهان با شيء وجودت. اس موجود ماهيت
ت اسـ  برهـان  و حد مناسبت از نوعيت و اين، اس مطلق لم برهان دارموا، باشد ذات حسب

 اوالً، زيـرا ت؛ اسـ  برهان و حد مشاركت از غير مناسبت، نوع اين). 418، ص1361ي، طوس(
 و حـد  مشـاركت  ثانياً،باشد.  مي دوسويه مشاركت كه حالي در، است سويه يك مناسبت اين

 برهـان از سـوي ديگـر در    و، حدالموجود يا و موجود ماهيت حد در تنها، از يك سو برهان
  د.  شو نمي ذات حسب به حد نوع هر شامل و دهد مي رخ مطلق لم

 برهان و حد مشاركت چگونگي

شـود   گونه استفاده مي دانان، اين از سخنان ابن سينا و خواجه نصيرالدين طوسي و ديگر منطق
 تشـكيل  قيـاس  دو از برهـان  كـه  دهد مي رخ صورتي در، برهان و حد بينتام  مشاركتكه 
 يـا  كـه  داشـت  خـواهيم  نـاقص  حـدي ، كنيم لحاظ را قياس دو از يكي تنها اگرد. باش شده
 گفتـه  خسـوف  تعريـف  در اگرعنوان مثال،  . بهننتیجةالبرها يا و شده اخذ آن در البرهانأمبد
 عبـارت  خسـوف  يـا  و» خورشيد و ماه بين زمينن شدحائل « از ستا عبارت خسوفد شو
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 تعريـف كه  ت. درحالياس شده خسوف از ناقص تعريف دو ،»ماه نور رفتن ميان از«از  ستا
 زمـين ن شـد  اسطهو دليل به ماه نور رفتن ميان از يعني خسوف«د شو گفته كه ستا اين تام
و هـر يـك از آنهـا در يـك      اسـت  شده تشكيل جزء دو از تعريف اين». دخورشي وماه  بين

  اند. عنوان حد وسط اخذ شده قياس به
 ت: سا اين نخست قياس بندي صورت

  د.شو مي حائل خورشيد و آن بين زمين كه است خورشيد از روشن جرمي ماه«
 ميـان  از نـورش ، شـود  حائـل  خورشـيد  و آن بـين  زمين كه خورشيد ازشن رو جرم هر

  د.  رو مي
 ».درو مي ميان از نورش ماه

 ت:اس شكل اين به نيز دوم قياس بندي صورت

 د.رو مي ميان از ماه نور«

 د.شو مي خسوف دچار ماه، رود ميان از ماه نور گاه هر

 ».دشو مي خسوف دچار ماه پس

 سـبب  بـه  مـاه  نور رفتن ميان از«ت: اس چنين خسوف تعريف، قياس دو اين به توجه با
  ».  يدخورش وماه  بين زمين شدن حائل

 كـه  جزئـي يعني  ست؛ا ديگري علت يكي كه است شده تشكيلء جز دو از تعريف اين
 تعريـف  ايـن د. گير مي قرار فصل جاينيز  ديگر جزء وواقع شده،  جنس جاي، است معلول
  به آن است. ذهن دادن توجه، قياس دو اين نقش و نيست قياس دو مستقيم نتيجه

حد و برهان لمِ مطلق، مشاركت در حدود دارند؛ چه برهان لم از دو قياس تشكيل شـود  
تواند اعم از حد وجود و حد ماهيت موجود و همچنين اعـم   و چه از يك قياس. حد نيز مي

از حد تام و ناقص باشد. مثال فوق نيز نيامده تا مشاركت حد و برهان را به برهاني كه از دو 
حدود كتد؛ بلكه اين مثـال تنهـا چگـونگي دسـت يـافتن بـه حـد تـام         قياس تشكيل شده م

دهد. لذا شرط اساسي در مشاركت حـد و برهـان    هايي چون كسوف را به ما نشان مي پديده
  اين است كه برهان را لم مطلق و حد را نيز حد ماهيت موجود و يا حدالوجود اخذ كنيم.  

  نخست دليل به توجه با بحث مورد قاعده مفاد
مـا ال «توجه به آنچه در مورد مشاركت حد و برهان بيان شد، در صورتي كه مستند قاعده  با

و سه گزاره ديگري كه از رابطه وجودي يا عـدمي بـين حـد و برهـان     » حد له ال برهان علیه
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كنند، دليل نخست باشد، منظور از حد، حد وجودي (حد ماهيت موجـود) بـوده    حكايت مي
اهيت من حيث هي) نيست. همچنين، منظور از برهان نيز برهان و حد ماهويِ صرف (حد م

آنچـه حـد   «لم مطلق است. مطابق اين معنا از حد و برهان و مطابق دليل اول، چهـار گـزاره   
آنچـه  «و » آنچـه حـد دارد برهـان دارد   «، »آنچه برهان ندارد حد نـدارد «، »ندارد برهان ندارد

ا آنچه حد وجودي ندارد، فاقـد علـت وجـودي    صدق كلي دارند؛ زير» برهان دارد حد دارد
بوده و در نتيجه برهان ندارد و آنچه حـد وجـودي دارد، داراي علـت وجـودي بـوده و در      

 1نتيجه برهان دارد. دو گزاره عكس نيز به همين ترتيب است.

  به داشتن يا نداشتن علت (دليل دوم)   استناد با برهان و داثبات و نفي ح
ـ  علل شامل كه را عام معناي به علت و سببنداشتن  صدرامال  نيـز ت (اجـزاي حـدي)   ماهي
 و حـد  نفي بين مالزمه، طريق اين از و دانسته خداوند نداشتن برهان و حد بر دليل، شود مي

 :است كرده توجيه را برهان

 الوجـود سـبب ال الوجوه من بوجه له سبب ال إذ له حد ال و علیه برهان ال سبحانه الواجب
 الفصـل و کالجنس الماهیة سبب ال و الصورة و کالمادة القوام سبب ال و الغایة و کالفاعل

  ).٤٠٠ص ،٣ج م،١٩٨١ (صدرالدین شیرازی،

 حـد يـا حـد مـاهوي و     و مـاهوي  حـد  از اعـم  توانـد  مي حد از منظور بيان، اين مطابق
 بـين  مالزمه در ظهورنيز  صدرامال عبارتت. اس لم برهان نيز برهان از منظورد. باش وجودي
ت. اسـ  شـده  يـاد  معنـاي  به علت نبود، آنها مالزمه دليل و دارد نداشتن حد و نداشتن برهان
 طريـق  از كـه  سـت ا اين حقت. اس ساكت داشتن برهان و داشتن حد مورد در فوق عبارت

تن (اعـم از حـد وجـودي و    نداش حد توان ميـ   آمده نص اين در كه معنايي بهـ   علتنيود 
توان گفـت آنچـه بـه دليـل      . يعني ميكرد استنتاج را نداشتن(لم مطلق) برهان نيز وماهوي) 

نداشتن هيچ نوع علتي (اعم از علل ماهوي و وجودي) حد ندارد، برهان نـدارد و آنچـه بـه    
  همين دليل برهان ندارد، حد ندارد.

                                                                                                                     
. اگر براي بسايط ممكن الوجود اجزاي ماهوي قائل نباشيم و اجزاي حدي آنها را حقيقتاَ جنس و فصل ندانيم و نيز 1

براي ماهيـت، وجـود باالصـاله يـا بـالتبع قائـل نباشـيم، آنگـاه         اگر وجود را  در ممكن الوجودها اصيل بدانيم و 
موجوداتي خواهيم داشت كه به دليل ممكن الوجود بودن، علت دارند و  مي توانند برهان داشته باشند؛، در حالي 
كه حد ندارند. بر اين اساس كلي بودن صدق ما ال حد له ال برهان عليه دچار مشكل مي شود. مگر اينكه حـد را  

 ر مشاركت حد و برهان اعم از حد ماهيت موجود و حد الوجود بدانيم. و اين خالف نظر منطقدانان است.د
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ان توان گفت هر آنچه برهان دارد حد هم دارد؛ زيرا بـراي برهـ   بر اساس اين دليل، نمي 
داشتن، علل وجودي كافي است، ولي براي حد داشتن كافي نيست؛ مگر اينكه حـد را اعـم   

 از حد ماهوي و وجودي و حدالوجود بدانيم.

از » فصـل  و جـنس وجـود يـا عـدم    «بـه حكايـت    اسـتناد ا ب برهان و حد نفياثبات و 
  سوم) (دليلالوجود بودن يا نبودنِ چيزي  ممكن

 طريـق  از واو  نداشتن حد خداوند،در  فصل و جنسفقدان  طريق از شفا الهيات در سينا ابن
 از برهـان  نفـي  بـر  او اسـتدالل . كنـد  مـي  نفي را او نبودن پذير برهان ،در خداوند حدفقدان 

 آنچـه  و باشـد  داشـته  علـت  تواند نمي موجودي چنين كه ستا اين ندارد حد كهموجودي 
  :ندارد» لم« برهان، ندارد علت

 ال ألنـه علیـه، برهـان ال و لـه، حد فال له فصل ال و له جنس ال إذ و له، فصل ال األول فإن«
  ).٣٤٨، صق الف١٤٠٤(ابن سینا، » له لم ال لذلك و له، علة

  د:كر تفسير توان مي گونه دو را» له علة ال النه« عبارتدر استدالل فوق، 
 اعم علت تفسير، اين مطابق. نداردهم  برهان و حد، ندارد علت چون خداونداول اينكه 

 متن اين در برهان و حد نفي بر كههم  دليلي. است ماهوي علل و وجود علل و قوام علل از
 .است دوم دليل همان، آمده

ن. به ايـن نحـو كـه    برها نه و دارد حد نه، ندارد فصل و جنس چون خداونددوم اينكه  
نيـز بـه ايـن خـاطر      برهـان در آن است و نداشتن  فصل و جنس، به خاطر نبود حدنداشتن 

 زيـرا  ؛خواهـد بـود   علتد) فاقد ندار فصل و جنس كه موجوديي (موجود چنيناست كه 
 آنچـه  و اسـت  الوجـود  ممكـن ، دارد ماهيـت  آنچـه  و دارد ماهيـت  دارد، حدي اجزاي آنچه
 ندارد علت و نيست الوجود ممكن، ندارد حد آنچه نتيجه در. دارد علت، است الوجود ممكن

 .ندارد لم برهان، ندارد علت آنچه و

 الوجـود  ممكـن ؛ زيرا باشد داشته برهان تواند نمي، ندارد حد كه چيزي تفسير، اين مطابق
تواند حـد داشـته باشـد. از نظـر وجـودي نيـز        . همچنين چيزي كه برهان ندارد، نمينيست

ـ  صورت كلي صادق است. چيزي كه حد دارد، ممكن مالزمه به ز الوجود است و لذا برهان ني
 الوجود است و حد نيز دارد.  دارد. چيزي هم كه برهان دارد، ممكن

 الوجود نممك كه ستا ينبين حد و برهان، ا عدميي  رابطه جهت ازموجود  اشكال تنها
 وجـود ). مبنـايي  اشـكال ت (سـ ا فقـري  امكان آن امكان كه الوجود نفس يا و است ماهيت يا
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ت. اسـ  معلـول ، حـال  عين در و ندارد(حد ماهوي)  حد است وجود كه جهت آن از امكاني
 ماهيـات  و سـت ا آن مراتـب  و وجود است، موجود خارج در آنچه كهداشته باشيم  باور اگر

 مگـر  كنيم؛ نفي را امكاني وجود علل توانيم نمي ماهوي حد نفي طريق از وجودند، حكايات
 كـه  كنـيم  معنـا  حـدالوجود  و وجـودي  و مـاهوي  حـد  از اعم، فوق عبارت در را حد اينكه

د. حكيم سبزواري به اين اشكال مبنايي اين گونه پاسـخ داده  بو خواهد نص خالف تفسيري
  است:  

 أریـد إن و علیـه برهان ال له حد ال فکما وجود هو بما الوجود الممکن بوجود أرید إن
  ؛حد له کذلك برهان علیه أن فکما الممکن إلی مضاف هو بما

 علـت  بـه  نيـاز  و اسـت  محـض  وجـود  اش مرتبه لحاظ بدون و وجود حيث از امكاني وجود
 وجـود  كـه  جهـت  آن از امكـاني  وجـود  بنـابراين  دارد. ماهيـت  اش مرتبـه  لحاظ با و ندارد
 ).453ص ،1360، (سبزواري نيست ماهيت فاقد است، امكاني

اين پاسخ با ديدگاه مالصدرا كه بر امكان فقري وجود امكاني و امكان مـاهويِ ماهيـت    
  تأكيد دارد، سازگار نيست.  

افزون بر اين، همان طور كه پيش تر در پاورقي اشاره شد، بسايط ممكن االوجـود، فاقـد   
ل ذاتيات حقيقي هستند و آنچه در تعريف آنها به عنوان اجزاي حدي مي آيد جـنس و فصـ  

واقعي نيستند و در نتيجه اين نوع موجودات نيز فاقد حد به مفهوم منطقي آن (حـد مشـتمل   
بر ذاتيات) مي باشند؛ در حالي همين موجودات به دليل ممكن الوجود بودن علـت دارنـد و   

  مي توانند برهان لم مطلق داشته باشند.  

    چهارم) (دليلتن اثبات و نفي حد و برهان با استناد  به بسيط بودن و علت نداش
  گويد: صدرالمتألهين مي

 مـن لـه مبـدأ فال سواه لما مبدأ کان لما و له جزء فال الذات بسیط تعالی الواجب کان لما«
(صـدرالدین  »علیـه برهـان ال و لـه حـد فـال مطلقا له مبدأ ال و فیه جزء ال ما و ذاته حیث

  ).١٧ص تا، بی شیرازی،

  توان معنا كرد:   را دوگونه مي» ما ال جزء فيه و ال مبدأ له«در سخن فوق، عبارت 
يك) آنچه جزء و علت ندارد، حد و برهان ندارد. مطابق ايـن تفسـير، جـزء نداشـتن و     

  علت نداشتن، باهم دليل حد و برهان نداشتن است نه هر يك به تنهايي.
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دو) اينكه جزء نداشتن، دليل حد نداشتن و علت نداشتن، دليـل برهـان نداشـتن اسـت.     
 و حـد  از يـك  هـر  نفـي  برايقسمت اول عبارت، مؤيد اين تفسير است. مطابق اين تفسير، 

 ت.  اس شده بيان مستقلي دليل برهان

چيزي كـه   بودنِ ناپذير برهان وچيزي كه جزء ندارد  نداشتنِ حد چند هر، استدالل اين با
 به برهان و حد بيني ـ  ايجابچه  وي سلبـ چه   اي مالزمه هيچ اماشود،  علت ندارد اثبات مي

 حد حد، از منظور، استدالل اين مطابق. است ساكت آن به نسبت دليلد و اين رس نمي اثبات
 و شـود  نمي وجود حد جمله از و بسائط حد شامل كه است فصل و جنس از مركب ماهوي
  ت.اس لم برهان نيز برهان از منظور

  گويد: مالصدرا در كتاب مبدأ و معاد مي
 ألن علیـه برهـان فـال لـه علـة ال و له حد ال إذ و له، حد فال له، فصل ال و له جنس ال إذ و

 معرفتـه عن مأیوساً  یکون أو أولیاً  یکون أن إما فهو -  ء شي کل عن غنیاً  یکون الذي ء الشي
  ).٤٦ص ،١٣٥٤ (صدرالدین شیرازی،

ايشان در اين عبارت جنس و فصل نداشتن را دليل حد نداشتن، و حد و علت نداشـتن  
را دليل برهان نداشتن شمرده است. قسمت نخست عبارت روشن اسـت؛ زيـرا چيـزي كـه     
جنس و فصل ندارد، حد ماهوي ندارد. اما قسمت دوم ابهام دارد؛ زيـرا بـراي نفـي برهـان،     

يست حد نداشتن را نيز به آن ضميمه كنيم. مگر اينكـه ادعـا   ست و نياز ن علت نداشتن كافي
شود مالصدرا در مقام بيان اين نكته بوده كه حد نداشتن، به تنهايي دليل بر برهـان نداشـتن   

الوجود از حيث وجـودش، حـد مـاهوي نـدارد. بـا ايـن        عنوان مثال، وجود ممكن نيست. به
» وال علـة لـه«شد. مالصدرا با آوردن شـرط  تواند برهان لم داشته با وصف، معلول است و مي

اشاره به اين نكته دارد كه نداشتن حد ماهوي، به تنهايي براي برهان نداشـتن كـافي نيسـت.    
  حكيم سبزواري در عبارت زير به همين نكته اشاره دارد:

 البرهـان -  انتفـاء و الوجـود علـل انتفـاء ال القوام، علل انتفاء یستلزم الحد انتفاء قلت: إن
 وأ المبـد کتـاب فـي سـره" قـدس لعلـه" قلت: األربع. العلل انتفاء علی مبني ء الشي علی
(سـبزواری،  السـؤال هذا یتطرق لئال علیه" برهان فال له علة ال و له حد ال إذ "و قال: المعاد
  ).٤٥٢ص ،١٣٦٠

بر سخنان مالصدرا  "ان قلت"عنوان  عبارت حكيم سبزواري ناظر به اشكالي است كه به
  گويد: سازد. مالصدرا مي در شواهد وارد مي
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ترين چيزهاسـت...   ترين و بسيط ترين است و وجود، شناخته الوجود و كامل خداوند صرف
و چون ماهيت ندارد، جنس و فصل ندارد و چون جنس و فصل ندارد، حد نيز ندارد؛ زيـرا  

؛ زيرا حد و برهـان در  شود. چيزي كه حد ندارد برهان ندارد دو تركيب مي حد غالباً از اين
  ).43، ص1360حدود مشاركت دارند (صدرالدين شيرازي، 

كند كه انتفاي حد (مركـب از جـنس و فصـل)     حكيم سبزواري اين اشكال را مطرح مي
مستلزم انتفاي علل قوام (ماده و صورت) است نه انتفاي هر علتـي. بنـابراين ممكـن اسـت     

ه باشد و به دليل داشتن علل وجـودي (فاعـل و   چيزي به دليل نداشتن علل قوام، حد نداشت
  غايت)، برهان داشته باشد. در نتيجه انتفاي حد مستلزم انتفاي برهان نيست.

دهد. پاسخ نخست همان است كـه در عبـارت فـوق     او خود به اين اشكال دو پاسخ مي
ل در عنوان دليل چهارم توضيح داده شد. اما پاسخ ديگـر اينكـه جـنس و فصـ     بيان شده و به

حد ماهوي صرفاً ناظر به ماده و صورت خارجي نيست، بلكه شامل مـاده و صـورت عقلـي    
شود. در نتيجه حد نداشتن به معناي ماده و صورت خارجي و عقلي نداشتن اسـت و   نيز مي

الوجود نيست و علت وجـودي نيـز    چيزي كه ماده و صورت خارجي و عقلي ندارد، ممكن
  شود. ين انتفاي حد ماهوي و انتفاي برهان مالزمه برقرار مينخواهد داشت. به اين شكل، ب

در حقيقت، پاسخ دوم سبزواري ارجاع دليل مالصدرا ـ كه مستند بـه مشـاركت حـد و     
تر توضيح داديم؛ يعنـي، نداشـتن يـا داشـتن حـد و       برهان بود ـ به دليل سوم است كه پيش 

  الوجود بودن است.  برهان مستند به ممكن
هارم، هر يك از حد و برهان دليـل مسـتقلي دارنـد. بـه اسـتناد ايـن دليـل،        مطابق دليل چ

ي معرفـت حـدي و    اي بين آنها برقرار نيست و براي اينكه بر اساس اين دليل مالزمـه  مالزمه
برهاني ـ وجودي و عدمي ـ آشكار شود، بهتـر اسـت رابطـه بسـيط بـودن (جـنس و فصـل          

لت نداشتن ـ كه دليل برهـان نداشـتن اسـت ـ را      نداشتن) ـ كه دليل حد نداشتن است ـ با ع  
  روشن سازيم. 

روشن است كه آنچه اجزاي حدي دارد، علت دارد و لكن آنچه علت دارد، ممكن است 
اجزاي حدي نداشته باشد؛ مثل وجود ممكن از حيث وجودش. همچنين مطابق همين مثال، 

اما گزاره آنچه علت نـدارد  گزاره آنچه اجزاي حدي ندارد علت ندارد، صدقش كلي نيست. 
  اجزاي حدي ندارد، صدقش كلي است.

با توجه به توضيح داده شده، دليل چهارم از جهت رابطه معرفـت تصـوري و تصـديقي    
  مشابه دليل سوم بوده و قابل ارجاع به آن است.
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 گيري نتيجه و بندي جمع

 آنچـه «. 1: شـود  مي گفته وقتيد. دارن مختلفي كاربردهاي برهان و حد، شد بيان طوركه همان
  آنچه .4. ددار برهان دارد حد آنچه. 3. «ندارد حد ندارد برهان آنچه .2». ندارد برهان ندارد حد

صـدق يـا عـدم     وچهـار گـزاره    اين از يك هر، معناي حد و برهان در دارد حد دارد برهان
وجـو در منـابع    دارد كه به آن استناد شده است. با جسـت  دليليمفاد  به، بستگي ها آنصدق 

فلسفي، براي قاعده مورد بحث به چهار دليل دسـت يـافتيم كـه در ايـن مقالـه بـه اختصـار        
توضيح داده شد. مستند اين قاعده، در ادله چهارگانـه عبارتنـد از: مشـاركت حـد و برهـان      

يل دوم)، داراي جنس و فصل بودن و (دليل اول)، داراي علت بودن و يا فاقد علت بودن (دل
يا فاقد جنس و فصل بودن (دليل سوم) و بسيط بودن يا نبودن و داراي علت بودن يـا فاقـد   
علت بودن (دليل چهارم). در دليل چهارم، هر يـك از حـد و برهـان دليـل مسـتقلي دارنـد.       

مـالك  «شـتن،  و علت داشتن يـا ندا » مالك حد نداشتن يا حد داشتن«بسيط بودن يا نبودن، 
  است.  » برهان داشتن يا نداشتن

مطابق دليل نخست، اگر برهان به معناي لم مطلق باشد و حد نيـز اعـم از حـد ماهيـت     
موجود و حد الوجود باشد و يا برهان به معناي لم مطلقي باشد كه اخذ علـل قـوام و علـل    

اي  ق چهـار گـزاره  وجود در آن الزم باشد و حد نيز به معناي حد ماهيت موجود باشد، صد
ي بين حد و برهان داللت دارند، كلي است. مطابق دليل دوم، اگر منظور از حـد،   كه بر رابطه

 4و  3هاي  اند و گزاره صادق 2و  1هاي  حد ماهوي و منظور از برهان، لم مطلق باشد، گزاره
ن دو صدق كلي ندارند؛ و اگر حد را اعم از حد ماهوي و وجـودي و حـدالوجود بـدانيم، آ   

  گزاره نيز صدقشان كلي خواهد بود. 
مطابق دليل سوم نيز حد را اگر حد مـاهوي بـدانيم و نيـز اثبـات كنـيم كـه هـر ممكـن         
الوجودي حد ماهوي دارد، هر چهار گزاره صدق كلي دارند؛ زيرا مبناي ايـن دليـل، وجـود    

اشـته باشـد،   الوجود بودن است. لذا اگر چيزي حد مـاهوي د  مالزمه بين حد داشتن و ممكن
الوجودي حد و برهان دارد. حال اگـر حـد مـاهوي نداشـته      الوجود است و هر ممكن ممكن

الوجود نبوده و در نتيجه نه حد دارد و نه برهان. اما با توجه بـه اشـكال مبنـايي     باشد، ممكن
الوجود نيست و برهان نـدارد؛   توان گفت هرچه حد ماهوي نداشت، پس ممكن مذكور، نمي
د امكاني، از آن جهت كه وجود است، حد ماهوي ندارد و علـت دارد. بـه همـين    زيرا وجو

توان گفت كه هر چه برهان دارد، حد مـاهوي دارد. در دليـل چهـارم، حـد بـه       دليل نيز نمي
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معناي حد ماهوي به كار رفته است و منظور از برهان، برهان لم است. لـذا از چهـار گـزاره    
) صدق كلي ندارند. با صـرف نظـر از   4و1دو گزاره ديگر ( صادقند و 3و  2فوق، دو گزاره 

عنوان اشكال مبنايي در دليل سوم به آن اشاره شد، اين دليل نيز هماننـد دليـل سـوم     آنچه به
  بوده و بر اساس آن، هر چهار گزاره صدقشان كلي است.

ودي بنابراين با توجه به ادله ياد شده و صرف نظر از اشـكال مبنـايي (هـر ممكـن الوجـ     
داراي حد ماهوي نيست)، اصل ادعاي فيلسوفاني چون ابن سـينا و مالصـدرا كـه در قالـب     

از مالزمـه عـدمي و كلـي بـين     » ما ال حد له البرهان علیه و ما ال برهان علیه ال حـد لـه«قاعده 
انـد   معرفت تصوري حاصل از حد ماهوي و معرفت تصديقي حاصل از برهان سـخن گفتـه  

لي بر آن نيست. تنها اشكال، مستند شدن اين مدعا به مشاركت حد و پذيرفتني است و اشكا
طور كه بيـان شـد، مشـاركت حـد و      برهان است كه ناظر به حد ماهيت موجود است. همان

برهان تنها در حد وجودي(و نه حد ماهوي) و برهان لم مطلق، مالزمـه كلـي بـين معرفـت     
  كند. تصوري و تصديقي را از لحاظ وجود و عدم اثبات مي
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