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را  اددأل مدقیق  بندیصددفر و  سندمیرا تحلیل  ماددأل   ابردا سدداخرار دقیق ایا اودسمی

را  اددأل مایا  ا آنپسرا بپیراید   ماددأل تا ا  سژتابی و ابهام  بانی و ذهنی  دهدمینشددان 

فرد در تعلیمیا  م ماددأل بهرر اسددت ایا  دهدمی  ایا نفشددرار نشددان سندمیتبارشددناسددی 

بررسدی قرار گیرد لاهیجی ا  میان سد  برهان اثبا  سننده تنها برهان ح ظ نابت را خالی 

اشددکالا   حاسباایا  داندمیا  مدقا  اخصو دو برهان دیگر را  شددناسدددمیا  هر خللی 

و  سندمی  ایا م ال  تطفرا  قلمی در ایا سددد  برهان را رصدددد سندمیقفشدددجی را رد 

  سندمینفآوری در اسردلاس آوری آن را گزارش  انقنفب 

قبدالر ا  لاهیجیا برهان سلمیا برهان ترسیا برهان ح ظ الناب   :یکلید گانواژ
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 مقدمه

قالما بحث مهمی اسدددت س  در فیزیو نفیا مطرس اسدددت   ابعادتناهی  مادددألد امرو ه 

سی تمام هند اشکاسگاه و  اندداشر تفج   مادأل فیلادففان مادلمان ا  گتشدر  دور ب  ایا 

د باشددد برانگیزتحادددیاامرو   داندانفیزیدوبرای  تفانددمیسد   انددسردهقدالمم را رسدددم 

  در داناددر  شفد س اسدرفان لاهیجی معر د اسدت اگر تمام قالم هموفن یو  مثاسقنفانب 

 نع سنندآن را م تفانندنمیقالم  ابعادق لی اثبا  تناهی  ادل طفس گادددررش یافر  باشددددا 

ثمل ممدارای اهمیت بفده است ب  ماأل ( در فلا   اسلامی ایا 376: 3ج ا   1126)لاهیجیا

( 111: 1381ا سیناابا«)یج  أن یکفن مح  اً قند »در اشارا  آن را با قبار   سیناابا

 مشاییانو  اسیناباتعبیر را شارحان بر مهم بفدن ایا قضی  نزد  گفن ایاشروع سرده است  

برای سندی  مادددأل ( ا  جهت اهمیری س  ایا 62: 2ج ا 1371طفسدددیااند )سردهت ادددیر 

( 161 -137: تابیداشدر  اسدت وی شش رسال  در ایا  مین  تألیک سرده است  )الکندیا 

(  117 ص: تابیالکندیا اسددت )حدوث قالم را اثبا  سرده  ابعادسندی بر اسددا  تناهی 

 1141 فارابیاسدددت )سدددردلاس بر تفحید قرار داده را بخشدددی ا  ا ابعادفارابی بحث تناهی 

را پای  و اسددا   ماددأل ا ایا ابعاد( خفاج  طفسددی پس ا  ذسر اهمیت بحث تناهی 18: 

چندا ا  قبیل اثبا  محدد الجها  و امرناع ان کا  صدددفر  ا  ماده ب  شدددمار  ماددداکلی

س  وی  دهدمی بررسی شفاهد الربفبی  ملاصدرا نشان  (62: 2ج ا 1371طفسدیاآورد )می

مبادی تصدددفری و تصددددی ی بحث مفرد  قنفانب را  ابعاددر مفارد مهم و مرعددی تناهی 

( یکی ا  براهیا 1: دهدمیاتکا قرار داده اسدتا مفارد ذیل چند نمفن  ا  ایا اتکا را نشان 

و صفر  است  یکی ا  اصفس  هیفلااثبا  خداا اثبا  ا  طریق جادم و ترسی  جادم ا  

: گفیدمیملاصدرا در حکمری قرشی  (2( 11: 1364ملاصددراا) اسدت ابعادتناهی برهانا 

ا  حرسا  قنصدددری برای اثبا  ملاکک  ق لی اسدددر اده سرد  یکی ا  مبادی بعید  تفانمی

ا برای الربفبی ( صدددرا در سراب شددفاهد 3  (142)همان: ابعاد اسددتاسددردلاس وی تناهی 

ده م دم  اسدددردلاس اسدددر ا قنفانب اجادددام  ابعاداثبا  محر  بلا مرحر  ا  بحث تناهی 

بیا جاددم  مینی و جاددم  یگتارفر ( در بحث معاد جاددمانی و 1( 141همان:سند )می
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 ( 272- 271)همان: شمردبا می هاآن هایفر را یکی ا   ابعادا تناهی اخروی

ا بحث با ابهاماتی روبروسددت  ایا ابهاما  ناشددی ا  قدم ماددأل اهمیت ایا  باوجفد

صددفری(؛ سدداخرار محرفایی؛ و سدداخرار ) یمنط سدداخرار تبارشددناسددی دقیق و قدم تحلیل 

 س  مفج  شده است دسرر قلی لاریجانی برهان سلمی د ایگفن ب است  مادأل ایا   بانی

ی و مهدی گلشنبخفاند ) ادهاسدت دددد را با ی س ابعادس  یکی ا  براهیا مهم اثبا  تناهی 

م ال  پس ا  تفصدددیک  ای( ا11ابعاد:ا م دال  ن د آراء حکما در باب تناهی 1383دیگرانا

دلیل ق لی  ه ت ماأل   بر ایا سندمیب  دلیل آن تفج   ماأل دقیق تبار و سدپس سداخرار 

اقام  شددده اسددت س  سدد  دلیل مهم آن )سددلمی و ترسددی و ح ظ ناددبت( قری  المخرج 

اب در سر سدددیناابادارند   ایویژهجایگاه  ابعادد  ایا سددد  برهان در اثبا  تناهی هادددرند

و ( 111: 1381ا سیناابا) اشدارا  ب  برهان سدلمی برای اثبا  تناهی تفج  ویژه نشان داده

 (211: 1ج با    1141 نایسابا)داشدر  اسدت  هایینفآوریدر سراب شد ا در ایا برهان 

تفج  نشان داده است  ایا س  برهان در طفس  مان  سدیناابا هاینفآوریفیاض لاهیجی ب  

  اشدکالا  قفشجی اشکالا  مهمی بفده است  فیاض لاهیجی اندشددهبا اشدکالا  روبرو 

: 3 ا ج  1126ایجیلاه) ب  ایا اشکالا  داده است هاییپاسخایا اشدکالا  را بررسی و 

 دهدمیو ایرادهای وی را پاسددخ  پتیردنمیلاهیجی اشددکالا  قفشددجی را  اگرچ   (376

وارد سرده است  ایا م ال  بررسی فیاض  اشدکاس هابرهاناین  لاهیجی خفد ب  وجفدباایا

چرا فیاض لاهیجی برهان سددلمی و  دهدمیرا تح یق و نشددان  ماددأل لاهیجی پیرامفن ایا 

 ؟داندمیاما برهان ح ظ نابت را صحیح  پتیردنمیترسی را 

 اریجانیماددلمان معاصددر دسرر قلی ل فیلاددففاندر پیشددین  تح یق باید گ ت در میان 

و قلام   (111اابعادا م ال  ن د آراء حکما در باب تناهی 1383)مهدی گلشدددنی و دیگرانا

در سراب معرفت  مؤل انجمعی ا   ( و234: 1ج ا 1313آملیا  ادهحاا)آملی   ادهحاا

اما هرسدام ب  شرس و نهایت ن د خفد ب  ایا س   اندسردهفلاد ی در ایا  مین  م ال  منرشر 

تبار و  و اندکردهفیاض لاهیجی را بررسی ن هایدیدگاه سدامهیچو  اندسردهبرهان بادنده 

 نیز مفرد تفج  نبفده است  ماأل ساخرار 
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را در منظفم  فکر  ایگزارها ن ش تو اجادددام ابعادتناهی  مادددألد بر ایا اسدددا ا 

سند و لا م است بفده و ن ش ای ا می تأثیرگتارفلا ی ندارد؛ بلک  در دیگر مااکل فلا ی 

 مفرد بررسی قرار گیرد 

اجاام ا  خفاص سم اجاام استا یعنی خاصیت سم جام است  تناهیقدمتناهی یا 

   اگر ایا جاددم مرناهی است ب پتیردمیس  اولاً و بالتّا  خاصدیت تناهی و ییر تناهی را 

اسدددت  پس نهایت داشدددرا و نهایت  ییرمرناهیسد  مرنداهی یا  ایمگ رد لحدا  حجم آن 

و  368: 3ج ا   1126ایجیلاه ا118: 3ج ا   1148فارابیااست )نداشدرا ا  خفاص سم 

 (141:  1124ا طباطباییا 173: 2ج ا 1371نیز سبزواریا

در سراب برهان ش اا مفضفع هر قلم ا  قفارض  سینااباا  سفی دیگر طبق دیدگاه 

ایا دو گزاره  گردآمدن( حاس با 111ب:    1141ا سدددیناابا) سندمیذاتی  آن قلم بحث 

؛ سندمیا  قفارض ذاتی  سم س  حجم و م دار است بحث  ابعاد تناهیقدمبحث تناهی یا 

 یرا  ؛منط اً در هندسدد  و تعلیمیا  اسددت ابعاد تناهیقدمبحث ا  تناهی یا  بنابرایا جایگاه

مفضفع  ادهدمیآنجا س  مباحث مفضفع قلم فلا   را در ش ا مفرد بررسی قرار  سیناابا

( 1: 1141اسددیناابا) دهدمیهندسدد  و ریاضددیا  را بررسددی سم مرصددل و من صددل قرار 

ناهی ت ماأل  صراحتب واقع نشده است  خفاج  طفسی  چنیاایادر م ام تح ق  حاسباایا

 ا1371طفسیا آورد )میطبیعی و ن  هندسدی یا فلا ی بشمار  مادأل را یو  تناهیقدمو 

 بعاداتناهی  ماددأل صددریحی در مفرد جایگاه  گیریمفضددعا  او فارابی  ترپیش(  62: 2ج 

قرار داده اسدددت  وی چنیا  مابعدالطبیع دارد  فدارابی در تعلی دا  جدایگداه ایا بحدث را 

اما بررسدی جام ب  اینک  ا  اجزاء تشکیل شده است و اینک  آیا جاما مرناهی » :گفیدمی

و اینک  آیا هر جزکی ا  اجزاء جادم شکلی دارد یا ن ؟ مباحثی است س   اسدت یا نامرناهی

س   جهتا آنب  مابعدالطبیع  مرعلق اسددت  یرا ایا مباحثی اسددت ا  احفاس جاددم اسددت 

(  میرداماد نیز 142-141:  1113فارابیا«)سندمیس  تغییر  جهتا آنجادددم اسدددت ند  

ا  مادداکل فلادد   اولی اسددت و جایگاه آن در طبیعیا   ابعادمعر د اسددت س  بحث تناهی 

 ( 112-1367:111میردامادا) اتین
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 دالطبیع مابعرا ا  مباحث  ابعادبحث تناهی  صدددراحتب در سراب تعلی ا   سدددیناابا

صریحی در  گیریمفضعوی در شد ا  حاسباایا( 172ج:   1141اسدیناابااسدت )دانادر  

 طبیعیا راب را در س ماأل نکرده است اما ایا  ماأل طبیعی یا فلاد ی یا تعلیمی بفدن ایا 

( بعضددی بر اسددا  ایا 241: 1ج  الکا   1141ا سددیناابااسددت )مفرد تح یق قرار داده 

 میرداماد  داندیمس  شیخ جایگاه ایا بحث را طبیعیا   اندشدها معر د سدیناابا بندیطب  

سددت:   وی معر د اگیردمیپرداخر  و بر خفاج  طفسددی خدرده  سددینااباب  تفجی  ایا سار 

را در طبیعیا  مندرج داناددر  اسددت آن اسددت س   ماددأل خفاج  طفسددی ایا  س ایادلیل 

 بیعیا  آورده و اثبا  ماده ورا در بحث ط لایرجزادر سراب شددد ا و نجا  جزء  سدددیناابا

 لایرجزا ماددأل  جزءو خفاج  ایا ت کیو را دلیل طبیعی بفدن  مابعدالطبیع صددفر  را در 

ما ایا اسرنراج ا؛ و سدپس بحث تناهی را نیز بر همیا قیا  ا  طبیعیا  دانادر  اسدت گرفر 

ا    در مباحث طبیعیا ماددأل  جزء لایرجزاممکا اسددت مطرس شدددن  چراس تمام نیاددتا 

 ( 113-1367:112میردامادا )قبیل مبادی باشد ن  مااکل 

اگر بخفاهیم داوری صددحیحی در ایا رابط  داشددر  باشددیم باید ب  تعریک  هررویب 

 س  جادددم اسدددت مفرد جهتا آنقلم طبیعی بپردا یم و اینک  آیا قلم طبیعیا جادددم را 

و  س  حرست جهتا آن یا آنک  قلم طبیعی قلمی است س  جام را دهدمیبررسدی قرار 

س  میرداماد معر د است د  گفن آن  اگر جام دددد دهدمیسدکفن دارد مفرد بررسدی قرار 

تناهی و  بنابرایاسد  حرسدت و سدددکفن داردا مفضدددفع قلم طبیعی باشددددا  جهدتا آن

و منط اً نباید جزء مباحث طبیعی  ایا مفضدددفع نخفاهد بفد ذاتید ا  قفارض  تنداهیقددم

س  دارای حرست و سکفن  جهتا آن(  فارابی نیز جادم را 111: 1367ا میردامادباشدد )

  (141:  1113ایفاراب) داندمیاست مفضفع قلم طبیعی 

 األ مرا در  ابعاداسثراً بحث ا  تناهی  مالمان س ممکا اسدت دانشدمندان  حاسباایا

اشددند یا ایا سار را سرده ب الرکیسشددیخا   تیب  تبع انددادهقلم طبیعی مفرد بررسددی قرار 

یا بر اسا   مادأل را ن  ا  جهت مفضدفع آنا بلک  بر اسدا  روش حل  مادأل ایا  س آن

سرده باشددند  ب  تعبیر میرداماد  بندیطب  یایت محفری در مادداکل و ن  مفضددفع محفری 
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تناهی س  در بحث طبیعی مفرد بررسددی قرار گرفر  اسددت ا  باب مبادی اسددت ن   ماددأل 

 ( 111: 1367کل )میرداماداماا

شفد  بندیدسر اگر مااکل هر قلم ن  بر اسا  مفضفع بلک  بر اسا  هدف و یایت 

 1124آخفند خراسانیااست )س  آخفند خراسدانی در س ای  الاصدفس انجام داده  گفن آن

فم ا  قل هرسدامچند تباری اسددت و  ماددأل یو  ابعادتناهی  ماددأل گ ت:  تفانمی( 8: 

ا رویکرد بحث سنند و ب ماددأل ند ا  ایا تفانمیریاضددی( و فلادد   اولی ) یمیتعل طبیعی و

فرو  بنابرایا؛ مر او  باشدددد تفاندمینیز  مادددأل حل  هایروشا مادددأل چند تباری بفدن 

روش حل مائل  ب  شیفه ریاضی یا برهانی و حصر روش حل مائل  در یکی ا  دو  ساهش

هرریا روش برای حدل ماددداکدل چندد تباری روش فف  مفجد  تحفیلی نگری اسدددت  ب

  پژوهش حاضددر س  بررسددی سدد  (212: 1383قراملکیااسددت )میان رشددر   هایپژوهش

 فد خفاهد ب هاییپژوهشچنیا  سا  مین مارند مائل  ا  دیدگاه فیاض لاهیجی است 

س  گفن   ای ماأل پرسید  هر  ماأل باید ا  ساخرار آن  ماأل دقیق  بندیصفر برای 

صدفری(؛ سداخرار محرفایی؛ و ساخرار  بانی  مطال  ذیل ) یمنط سداخرار دارد: سداخرار 

 اجاام است: ابعادتناهی  ماأل حاصل پرسش ا  ساخرار 

ا ملباشددند )میدو خصددفصددیت اولی  و بالتا  قرض سم اجاددام  تناهیقدمتناهی و 

(ا اتصدداف هر چیز دیگر ب  141:  1124ا طباطباییا 173: 2ج ا 1371سددبزواریا  هادی

: گفییدیموقری ب  دوسرران  مثلاًب  لحا  سم آن شدیء است   اتناهیقدموصدک تناهی یا 

ب  لحا  قرض سم و م دار گلفسز «  بفد نهدایدتبیقرض سیک( ایا خرمدا ) ینیریشددد»

 نهایتیب»  خصفصیت سنیممی نهایتبیمرصک ب  ص ت  آن رامفجفد در خرماست س  

ویژگی قرض سم مفجفد در جاددم اسددت و ثانیاً و بالعرض بر  «نبفدن نهایتبی»یا « بفدن

 :شفدمی ت ایم  قرض سم خفد ب  دو دسر  گرددمیقرض سم اطلا   هایمعروض

ا نندسمیرا بررسدددی  تناهیقدمحکما تناهی و  س آنگاهسم مرصدددل؛ سم من صدددل   

فن همومن صددل )ب  سم  تناهیقدمخطا سددطحا جاددم تعلیمی( و مرصددل )تناهی ب  سم 

ب  دو  هیییرمرنااست   تناهیقدم  تفضیح آنک : مرناقض تناهیا شفدمیقدد( نابت داده 
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ه بال ف ییرمرناهیبال عل  در  ییرمرناهی( 2بال فه؛  ییرمرناهی( 1: شفدمی بندیت ایمدسدر  

ا قدددی سد  بال عل مفجفد اسدددتا مرناهی اسدددتا یعنی همیشددد  م دار ()هموفن قددد

الآن هر چ   هرچندجلف برودا  نهدایتبیبد  نحف  تفانددمیجفدش مرنداهی اسدددت ولی مف

دارد یعنی نا ایاددرا اسددت  « ی  یلایرناهی لا»شددمرده شددده اسددت مرناهی اسددت  پس قددا 

قدد( مفرد سددؤاس ما من صددل )نیاددت و لتا سم  لای  ی تناهیقدمما  ماددأل در  تناهیقدم

ل شیء ا تناهی را برای سم مرصسنندمیب  تناهی جام حدکم  س آنگاهنیادتا بلک  حکما 

را س  خطا سدددطح و جادددم تعلیمی در خارج هادددرندا مرناهی  ابعاد؛ یعنی برندمیبکدار 

  دانندمی

( یعنی خطا سدطح و جادم تعلیمی نیز وابار  ب  دو ابعادواقعیت داشدرا سم مرصدل )

 نکر  است:

 مبگفیییم تفانمید   مانی جاددم طبیعی س  در خارج مفجفد اسددت محدود باشدد-1

 ت س  گ تفانمی؛  مانی دیگرقبار ب س  جام طبیعی محدود باشد   مرناهی اسدت ابعاد

س  جادم طبیعی محدّد باشدد تا ب  سدطفس منرهی شفد تا حجم  جادم تعلیمیا وجفد دارد

 پدید آید 

 قاکل ب  تشکیل شدن جام ا  اجزاء صغار صلب  و خلأ نباشیم  -2

 ی و تأمل در مبادی تصفری و تصدی ماأل دقیق  بندیصفر نکا  فف   با تفج  ب 

ایا اسددت س : آیا سم مرصددلی در  ماددأل دقیق  بندیصددفر  ابعادتناهی  ماددأل حکما در 

 باشد؟ نهایتبیجامی وجفد دارد س  

مرصددل اجاددام مرناهی  هایسم یهم فرضددی ( ما آن اسددت س  داکماً ) یابرداکپاسددخ 

؛ ی  داکم  استب  نحف قض ابعادسلی  و نظری  تناهی  صفر ب سفر قضی   بنابرایا؛ باشدندمی

هموفن ابفالبرسا   ایقده اخرلافی س  بر سدددر آن اسدددت ب  نحفه داکم  بفدن اسدددت  و

ضددروره در جان  ایجاب  و سددل بغدادی معر د ب  ممکن  قام  بفدن ایا قضددی  هاددرند 

ر : باشد )نلی در جامی داشر  باشیم س  مرناهی یم سم مرصدتفانمیو معر دند:  سنندمی

( و 368: 3ج ا   1126لدداهیجیاهنددد ) حکمددای(  ابفالبرسددا  هموفن 1371:66حلیا 
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آور و الزام ادل ( معر د است س  232-1:234ا ج 1313آملیا  ادهحاا)  ادهحاداقلام  

-2:62ج ا 1373 یادندارد )البغدجاددم وجفد  ابعادای در اثبا  ادقای تناهی اقناع سننده

81 ) 

وی میز بر ر ما سدد  برهان ا  براهیا اثبا  سننده فرضددی  راا ا  دیدگاه فیاض لاهیجی

  سنیممیآن را نزد وی ار یابی  وس مصحتو  دهیممیتشریح قرار 

 نردبانی() یسلمبرهان  .3

برهان سدددلّمی منادددفب ب  سدددلّم و ب  معنای برهان نردبانی اسدددت  ایا برهان را نردبانی  

 هموفن یو نردبان است گیردمی یرا تصدفیری س  برهان بر اسدا  آن شکل  اندنامیده

و ومتری س  آن دو را  سنیدمیرا رسددم  ای اوی ب  ایا معنا س  شددما در ایا برهان دو خط 

  هر چ  دو خط  اوی  مثلث را گاررش دهید و سشدیدمیآن دو بیا  سندمیب  هم وصدل 

دبان بلند شبی  یو نر گرددمیگادررش دهید شدکلی س  پدیدار  سنیدمیومتری س  رسدم 

 است 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 شکل اول: برهان سلمی

سفتاهی ب  براهیا دیگر داشددر  اسددت امّا تفج   اشددارهدر سراب اشددارا   سددیناابا

 در اشارا  سدینااباو ایا برهان تنها برهان مشدروس  دهدمیرا ب  ایا برهان نشدان  ایویژه

فارابی اثری ا  ایا برهان وجفد ندارد  شدهچاپچند اثر  در ( 111: 1381ا سیناابااسدت )

B D 

A 
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ن را ا  ایا برها هاییرگ  قیفن المادداکلاما در سراب مخطفط و مناددفب ب  فارابی ب  نام 

در  سینااباآملی معر د است:   ادهحاا(  قلام  16: 1381فارابیا سرد )شناسایی  تفانمی

س  در سراب اشدارا  ب  آن پرداخر  اسدت نا ر ب  قیفن المااکل فارابی  ابعادبحث تناهی 

ماّلم است آن  ( آنو 1:241ا ج 1313آملیا  ادهحاابفده و ا  ایا سراب مرأثر اسدت  )

( امریدر م ابل تناهی مفجفدا  ) یخل مفجفدا   دابعااسدددت سد  ا  دید فارابی تناهی 

 ( 18:  1141مطلبی تثبیت شده است )فارابیا

در شفا نیز با پردازش و تنقیح این برهان، برهان قدما را سقیم دانسته و برهان  سیناابن

 (.542: 4ج ، ق 4141ات(یالطبیع) نایسابن) ندیبمی اشکالتنقیحی خود را خالی از 

 بعاداایا برهان را در اسدددردلاس بر تناهی رسدا  بغددادی در المعربر فی الحکم  ابفالب

(  دیدگاه سلی بغدادی 2:81ج ا 1373 یشمرد )البغدادمیضدعیک  آن راآورده اسدت و 

و نیز  3:368لاهیجیا ج اسدددت ) ابعاد تناهیقدما پتیرش گفیدمیسد  لاهیجی  گفند آن

 ( 61-2:81ج ا 1373 یالبغداد

فخر را ی در مبداحدث مشدددرقید  برهدان سدددلّمی را طری ی مرکلّک ندام نهداده )فخر 

ا را ی فخر) سندمی اشددکاس( و در شددرس اشددارا  خفد ب  آن 1:118ج ا   1111ارا ی

 ( 11: 2ج  ا1381

 خفاجد  طفسدددی نیز در تجریددد و شدددرس اشدددارا  ایا برهددان را پددتیرفرد  اسدددت 

  (71-2:61ج ا 1371و نیز همفا 113:  1147ایطفس)

اجاددام ذسر سرده اسددت:  ابعادمیرداماد در ایماضددا  خفد تنها دو برهان را بر تناهی 

  (61: 1ج ا 1381اردامادیم) اوّس برهان سلّمی و دیگری برهان حیثیا 

( و اسدد ار اربع  ب  ایا برهان 66:  1122ملاصدددراا)  یریاثملاصدددرا در شددرس هدای  

 دهدیمبر ایا برهان وارد آید: پاسخ  تفاندمیرا س  پرداخر  و در شدرس هدای  اشدکالاتی 

ج  ام 1181نگرد )ملاصدرا میب  آن  شدهتیتثبیو برهان  قنفانب وی در اس ار   (همان)

1 :23 ) 

ی دومیا برهان بر اثبا  تناه قنفانب خفاج  طفسددی  تبعب لهام لاهیجی در شددفار  ال 

(  خفاج  در تجرید تنها ب  س  برهان 361: 3 ج ا1126لاهیجیااسدت )ب  آن پرداخر   ابعاد
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س  فیاض برای تناهی ذسر سرده استا پرداخر  است: برهان تطبیقا  یگان ششا  براهیا 

 (113:  1147طفسیاالناب  )برهان سلّمی و برهان ح ظ 

لاهیجی در حاشدی  بر شدرس اشارا  خفد تنها ب  برهان سلّمی اسر ا سرده است و هّم 

لاهیجیا حاشی  بر شرس اشارا  اسدت )او در ایا سراب بیشدرر در ردّ شدبها  وارد بر آن 

 اشاره و گتر اشکاسب  دو  اخرصدارب (  وی در حاشدی  بر شدرس تجرید 21)مخطفط(: گ 

(  در دیگر سر  لاهیجی 11گ  مخطفط(:) دیتجررس لاهیجیا حاشی  بر شاسدت )سرده 

 نیافریم  ابعاداسردلالی بر تناهی 

یشرر نظرا  لاهیجی ب تفصیک و تحلیل ذیلا ب  دلیل جامع و سامل بفدن در انعکا 

 ( 381-367: 3ج  ا1126لاهیجیااند )شدهلهام ن ل ا  شفار  ال 

 هان سددلّمی دو ت ریر وجفد دارد:برای بر سندمین ل  سددینااباس  لاهیجی ا   گفن آن

ت ریر  سیناابا(  پس ا  361: 3ج  ا1126)لاهیجیا سیناابایو ت ریر قدما و دیگری ت ریر 

 ت ریر قفی پتیرفر  شده است و مفاف ان و مخال ان برای بررسی و گ رگف در قنفانب وی 

  انددادهرا ملا  قرار  سینااباایا برهانا ت ریر 

 برهان سلّمیتقریر قدما در  .3-3

( 211 و 214ب:    1141ا سددیناابااسددت )بکار برده  سددینااباقفس قدما تعبیری اسددت س  

 تفانمیدر ایا برهان دقی اً چ  ساددانی هاددرند اما « قددما»ولی دقی اً مشددخص نیاددت س  

ارسددطف نرفاناددریم ایا برهان را  شدددهترجم حد   د س  مراد ارسددطف باشددد  ما در سر  

ی جام س  بر اسا  تناه سندمیشدبی  ایا برهان را ابا رشدد ا  ارسدطف ن ل   اگرچبیابیم 

ده اسثراً ب  برهان تناهی جادم مادردیر اسردلاس ش سدیناابامادردیر اسدت  در سر  قبل ا  

 الاماع الطبیعیا رسال و ابا رشدا  37ص  ا الطبیع ا ترجم  اسحق با حنیااارسطف اسدت

ثناکی در قال  قیا  اسددر سندمین ل  سددینااباس   گفن آنا ت ریر برهان هرحاسب (  37ص 

 ب  ایا شکل است:

 نامرناهی داشر  باشیم )م دم(؛ اگر  1

 الی(؛تباشد ) حاضریاداشر  باشیم س  محصفر بیا  اینامرناهیخط  آیدمی لا م  2
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 است د باطل است؛ حاضریاد س  خط نامرناهی محصفر بیا  یتال  3

اطل اجادددام ب ابعادمرناهی( باطل اسدددت  حاس س  نامرناهی بفدن نام دم )نریج : پس 

  گرددمیمرناهی بفدن است ثابت  س آناست پس ن یض 

ب  هم مرصددل هاددرند و در سددفی دیگر ا   Aس  در ن ط   سنیممیرا فرض  دوخطی

بیا آن دو  دهان   ماددلّم اسددت س  هر چ  ایا دو خط ا  هم جدا شددفند باشددندمیهم جدا 

را بر روی  میا قرار دهیم و یو خط را ب   Aاگر ن ط  اتصدداس  مثلاً  یابدمیرش نیز گاددر

سدمت راست و دیگری را ب  سمت چ  امرداد دهیما ایا دو خط هموفن دو ضلع  اوی  

بیشرر  هانآ دهان ا هر چ  ایا دو خط بیشرر ادام  یابند سنندمیمثلث ب  سمت بالا حرست 

ن  و امرداد دو خطا نادبت مار یم برقرار است پس هر چ    بیا با  شددن دهاشدفدمیبا  

ادام  پیدا  تنهایبی  حاس اگر دو خطا شددفدمیبیشددرر ضددلعمیا امرداد یابند دهان  بیشددرر با  

طرف د  ا بیا دونهایتبی دهان  س درحالی  سندمیگادددررش پیدا  نهایتبیسنندا دهان  

ضلع  ومتر بیا ایا دو قنفانب یعنی اگر خطی ؛ باشدند دددد بادر  اسدت نهایتبیس  دو خط 

صددفر بیا باشددد( مح نهایتبیایا ومتر باید  قاقدتاًگردد )هادرند رسددم  نهایتبیمثلث س  

و طرف دیگر  Bومتر ب  ضلعی با نام  طرفیودو ضدلع امرداد یافر ( و اسدت )دو حاصدر 

 ایا تالیا باطل ؛ وهیمرنا شدفدمی نهایتبی  پس گرددمیمنرهی  D خط ب  ضدلعی ب  نام

  استاست  پس م دم نیز باطل 

 بر تقریر قدما سیناابن اشکال .3-3

اسددتا  را س  بیا م دم و تالی ایملا م قیا  اسددرثناکی را قبفس دارد منرهی بیان  سددیناابا

 اشکاس(  211-211: 1ج با    1141 نایساباسند )می اشکاسو ب  آن  بیندمیدارای خلل 

 ست:چنیا ا سیناابا

ومترهایی س  بیا دو ضددلع گاددررش  انددادهدر تصددفیری س  قدما ا  برهان سددلّمی 

هموفن اضددداف  شددددن قدد اسدددت  اقداد  گرددمینردبان رسدددم  هایپل یابنده هموفن 

لای  ی ب  ایا معنا س  در قدد ما هر چ  ب  آن اضدداف  سنیم  نهایتبیهاددرندا اما  نهایتبی

ددی هر ق رسدددیمنمییم ب  آن اضددداف  سنیم یعنی هر چ  جلف برویم ب  آخر تفانمی با هم
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نامرناهی «  یاد »مرناهی است و «  اکد»اضاف  سرد ب  تعبیر وی  تفانمی با هماضاف  سنیم 

ا نهایتیبخط  گفییممیاست  وقری  گفن همیااسدت  در برهان سدلمی ب  ت ریر قدما نیز 

در بیا دهان  قرار گیرد با اضدداف  شدددن دو خط ضددلع س  ب  ومتر  قنفانب یعنی هر چ  خط 

  ایا اسددت س نهایتبیومتر دیگری رسددم سرد  معنای  تفانمی روندمی نهایتبیسددمت 

اسدددت   نهایتبیا ن  اینک  خطی داریم س  رودمی نهایتبیدارد بد  سدددمدت «  یداد »

ی داریم س  هر چ  امردادش ( یعنی اینک  ما خط1دو گفن  معنا سرد: تفانمیرا  نهدایدتبی

ی رنهایبی: ب  گفییممیآن را امردداد داد  وقری در تصدددفیر قددما  تفانمی بدا همبددهیدد 

 ایا معنا با تناهی ؛ وباشدددمیاسددتا منظفر ایا معنا  حاصددریاس  محصددفر بیا  رسددیممی

عل یو  تضدداد ندارد؛  یرا ایا نامرناهی لای  ی اسددت  در نامرناهی لای  ی شددما همیشدد  بال

فع تالی وقری در ر بنابرایا؛ آن را ادام  دهید نهایتبیید ب  سمت تفانمیمرناهی دارید س  

دما ایا باشدد  در تصفیر ق حاضدریامحصدفر بیا  تفاندمی: نامرناهی نشدفدمیقیا  گ ر  

 تفاندیمنامرناهی چفن لایرناهی لای  ی تصددفیر شددده اسددت بال عل مرناهی اسددت و مرناهی 

 تفانندنمی دهندمیبنابرایا قدما با تصددفیری س  ا  ملا م  ؛ باشددد حاضددریابیا محصددفر 

 لتا قیا  س یم است  ؛ وتالی را باطل سنند

ایا اسددت س  ما بال عل یو خط نامرناهی داریم س  بیا دو  نهایتبی( معنای دیگر 2

  سندمیضلع قرار دارد  ایا معنا ا  نامرناهی نادرست است ولی تصفیر قدما آن را افاده ن

بر ایا باور است س  در تصفیر قدما تالی آن نیات س  آخریا ومتری  سیناابا درواقع

ر تصدفیر ایشان تالی ایا است س  هر چ  نامرناهی باشددا بلک  د آوریممی ب  دسدتس  ما 

چفن با ایا تصدددفیر س  ا  تالی شدددده اسدددت  بنابرایا؛ رسدددیمنمیب  آخر  رویممیجلف 

 و قیا  س یم است  شفدمیآن را باطل سرد پس م دم نیز باطل ن تفانمین

 از برهان سلّمی سیناابنتقریر  .3-2

در ت ریرش بر ومتر اسدت  ومتر در سلام وی خطی است س  م ابل  اوی  قرار  سدینااباتفج  

  دهیممیامرداد  7است: ا  یو ن ط  دو خط را هموفن قدد  گفن ایا سدیناابادارد  بیان 

  سنیممین  مما ( اخراج مرباقد ) صفر ب تعبیر او ایا است س  ا  یو ن ط  دو خط را 
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ب  ن ط  م ابل آن در  Aرا ا  خط  این ط یو مررا  مثلاًیم م دداری سد  آن را امردداد داد

  در اینجا یو ومتر یو مرری س  م ابل  اوی  اسددت رسددم شددده سنیممیوصددل  Bخط 

انرخاب  Aخط را در  این ط س   ب  صددفرتی دهیممیاسددت  حاس ایا دو ضددلع را ادام  

 اسنیممیس  ومتر دوم است رسم  هاآنو خطی بیا  Bم ابل آن را در خط  ن ط و  سنیممی

 س  یو مرر بر ومتر اوس اضاف  داشر  باشد  ایا رسم سنیممیانرخاب  ایگفن ب ومتر دوم را 

رر س  در ایا ومترها ومتر بعدی یو م ایگفن ب  سنیممیاضاف   نهایتبیومترها را ب  سدمت 

فد ب  خ ماقبلرمل اسددت بر ا  ومتر قبلی اضدداف  داشددر  باشددد  بر ایا اسددا  هر مابعدی مشدد

تر یو وم نهایتبی درواقعومتر یو مرری فرض شدا  نهایتبیاست  وقری  ایاضاف همراه 

رسدددم  نهدایتبیمرری جمع شدددده اسدددت در ومتر آخر  آن آخریا ومتری سد  در قرض 

ی ومتر یو مرر نهایتبی  در قبل آیندمیا در آن ومتر هم  اضددافا  ومترهای قبل شددفدمی

یددو مرری وجفد دارد  پس آخریا ومتر  نهدایددتبیده بفد پس در آخریا ومتر فرض شددد

ت س  تاامحی است  منظفر ایا اس نهایتبیاست  البر  تعبیر آخریا ومتر در امر  نهایتبی

حت داریم و برای آن ص نهایتبیجام  گفیندمیاجاام  ابعادبفدن  نهایتبیاگر مدقیان 

  فرض سنیم و آن ومتر بیا آن دو را س نهایتبیدو خط  قداکل هادددرند پس ما باید برفانیم

 هرحاس بآخریا ومتر   گفییممیاسدددت را رسدددم سنیم  ایا ومتر را  نهایتبیآن نیز قاقدتاً 

صفر بیا مح نهایتبیدو طرفش بار  است  پس  س درحالی  اسدت نهایتبیآخریا ومتر 

قال  قیا  اسددرثنایی چنیا    در اینجا قیا  صددحیح اسددت  برهان درشددفدمی حاضددریا

باشد   ریاحاضمحصفر بیا  نهایتبی آیدمیشدفد: اگر بدعد نامرناهی داشدر  باشیم لا م می

تالی اطل )بتناقض اسددت و  حاضددریا)البر  با بیان شددیخ ن  قدما( امّا نامرناهی محصددفر بیا 

 1141 نایساابنامرناهی مفجفد اسدتا نیز باطل اسدت  ) ابعادباطل اسدت(  پس م دم یعنی 

 (211: 1ج با   

 سینا نسبت به تقریر قدما از دیدگاه لاهیجیامتیازات تقریر ابن

 هاآنچهدار مطل  را در ت ریرش ذسر سرده س  با  سدددینداابالداهیجی مددقی اسدددت سد  

اشدکالاتی س  ت ریر قدما با آن روبرو بفدا رفع شده است و برهان صحیح جایگزیا برهان 
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 ( 374: 3ج  ا  1126لاهیجیااست )س یم شده 

 ا : اندقبار  سیناابانکر   آن چهار

همان  اصلیآمده است  بدعد  ب  دسدت اصدلیا بدعد سدینااباامریا  اوس: بر اسدا  سلام 

ایا  اوی  قرار دارد  در ت ریر قدما ما  اوی  و اضدددلاع را  دهان اولیا ومتری اسدددت س  در 

س   انددهدااما دیگر تفضیح ن آمدمی ب  دست نهایتیبو ومتری  دادیممیامرداد  نهایتبی

  سنیممیرا رسم  اصلیما ومتر 

ومتر اوس یو مرری بفد و ومتر دوم یو مرر ا  ومتر اوس  سدددینااباامریا  دوم: در ت ریر 

بال عل  ناسددیابا  ایا اضددافا  در ت ریر رفتمیپیش  نهایتبیتا  طفرهمیااضدداف  دارد و 

 روی بال عل بفدن اضافا  تأسید شده است  در قفس قدما سیناابادر ت ریر  است ن  بال فه 

ط را ب  س  اگر دو خ گ رندمی هاآنتفجهی بد  ایا نکرد  نبفد سد  ومترهدا بال عل باشدددند  

صددل بیا ایا دو ضددلع و نهایتبیو خطی  شددفدمیبا   نهایتبیای ببریم دهان  نهایتبی

  انددادهل عل بفدن آن نولی دیگر ترسیمی ا  با شفدمی

لام اما در س گرددمیمرادداوی اضدداف   صددفر ب ومترها  سددینااباامریا  سددفم: در سلام 

یم تفانمی  گفن  ب  س اصلینیادت  تفضیح بیشرر آنک  ما بر بدعد  بارهدرایاقدما تفضدیحی 

ص  در مرناق صفر ب مرااوی؛ و سفم  صفر ب مرزاید؛ دوم  صدفر ب اضداف  سنیم: اوس 

تفضیح دادیم س  هر ومتری شامل اندا ه ومتر قبلی و یو اضاف  است  ایا  سدینااباتصدفیر 

باشد  س  ومتر اوس اگر یو مرر گفن ایاسد  گفن  باشدد: مراداوی باشد ب   تفاندمیاضداف  

نی ومتر دوم یع شفندمیمااوی اضاف   صفر ب یو مرر باشد  ایا اضافا   مثلاًاضداف  نیز 

ا اگر مرزاید ام؛ نهایتبیتا  یو مررا یو مرر اضاف  شفد(باشد )دو مرر و ومتر سفم س  مرر 

فد و رو ب   یادی اضاف  ششفد )دو مرر ب  آن اضاف   مثلاًباشد ومتر اوس یو مرر و ومتر دوم 

ماداوی اضدافا ا اضداف  نگردند( و س  مرر شفدا ومتر سفم قلاوه بر س  مرر س   صدفر ب 

ایا  فن گهمیا ؛ وو نیم شفد مررپنجدو مرر و نیم ب  آن اضداف  شفد و  مثلاًم داشدت ومتر دو

ردند ب  مرناقص اضاف  گ صفر ب اما اگر اضافا  ؛ مرزاید اضاف  گردد صفر ب اضافا  

مرر  یعنی نیم سنیممیدوم مرر اضددداف  ایا صدددفر  س  ومتر اوس یو مررا ومتر دوم را یو
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 یمررسانر 21یعنی  سنیممیچهارم مرر اضاف  نیما ومتر سدفم را یویو مرر و  شدفدمیپس 

  رودیماضافا  رو ب  تناقص  طفرهمیاو  یمررسانر ه رادوپنجیو مرر و  شفدمیو لتا 

ند باید اضدافا  مرااوی باشند و ن  مرناقص البر  اگر مرزاید نیز باش سدیناابادر ت ریر 

  استصحیح  اولیطریقب و  آیدمیاشکالی پیش ن

« مابعد»بر ایا نکر  شددده اسددت س  هر  ایویژهتأسید  سددینااباامریا  چهارم: در ت ریر 

یو  ثاب مب و اضداف  مخصفص ب  خفد است  در تصفیر قدما هر ومتر س   ماقبلمشدرمل بر 

و  سردندمی( ومتر دیگری رسدددم مثلاًپلد  ا  ایا نردبان اسدددتا یو ذراع بالاتر ا  آن را )

فد ب  خ اشکاسدر  سیناابا  دادندمیادام   نهایتبیایا اضاف  سردن را ب  سمت  طفرهمیا

قبل ا  ومتر نامرناهیا مرناهی هارند و اضاف  سردن یو امر مرناهی  وترهای: گفیدمیقدما 

: بنا بر مثاسا س آنیو امر نامرناهی را باددا د  تفضددیح بیشددرر  تفاندمیبر ومترهای مرناهی ن

و ومتر دوم را سدد  یددو ومتر دو مرری بفدا  سنندددمیا بر ومتر اولی یددو مرر اضدددافدد  قددمدد

؛ یعنی یدو م دداری یو مرری مرناهی را بر ومتر قبل س  یو مرر و مرناهی بفد سدددا نددمی

ز   در ومتر هزارمیا نیسددا ندمیمرری را س  ومتر دوم باشدددا  و یو ومتر دو سنندمیاضدداف  

تر هزار و و و سنندمییعنی یو مرناهی را بر مرناهی اضدداف   سنندمیقدما یو مرر اضدداف  

 اندردهس  حاس هر چ  پیش بروند یو مرناهی را بر یو مرناهی اضاف  سا ندمی یکمیا را

س  هر  اسدددت گفن ایا؛ در ت ریر قدما دیگرقبار ب نامرناهی را بادددا د   تفاندمیو ایا ن

و یو مرر مرناهی اسددت و چفن ومتر قبلی مرناهی  اردومتری بر ومتر قبلی یو مرر اضدداف  د

 سیناابار اما در ت ری؛ آیدمین ب  دستاسدتا مرناهی را س  ب  مرناهی اضاف  سنیم نامرناهی 

ر    یاد  ومتر دومی دشفدمی:  یادا  قبلی در بعدی جمع گفیدمینیادت  وی  گفن ایا

ب  همراه  آیدمیارم  یاد  ومتر سددفم ب  همراه یو اضدداف   در ومتر چه آیدمیومتر سددفم 

چفن نامرناهی ومتر فرض شده است ومتر آخر  ؛ ونهایتبییو اضداف  و ب  همیا شدکل تا 

لتا  ؛ ودانشدهبر هم اضاف   صفر  یو مرر یو مررب هایی س  نهایت  یاد بی شدفدمی

  اتینبر قدما بر سلام خفدش وارد  سیناابا اشکاس

 سینا از برهان سلّمیتقریر ابنبر  اشکال فخر رازی
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( التسرفف چهارم )در تمایز  سیناابااسدردلاس  ضدعکن ط فخر را ی معر د اسدت ابهام و 

اگر م دم  چهارم را بپتیریم اسددردلاس  گفیدمی(  وی 11: 2ج  ا1381ا فخر را یاسددت )

 فخر  (همان) تمام اسدددت ولی اگر آن را منع سنیم اسدددردلاس ناقص و نادرسدددت اسدددت

چفن سل واحد واحد ا   یادا  )اضافا  یو : »گفیدمیس   سیناابا: ایا سلام گفیدمی

نیز در  هاآنخط آخر( جمع هادددرندا پس مجمفع واحد )مرری در مثداس مدا( در آخریا 

 فخر  (همان) ا سلام روشددنی نیاددت و وی باید برای آن اسددردلاس سند«اسددتواحد جمع 

نید س  هر حکمی س  سل واحد واحد دارد بر مجمفع ید ثابت ستفانمی: چگفن  گفیدمی

ا  اینک  سل واحد واحد ا   یادا  در خط آخر آمده نریج   سددیناابانیز صدداد  باشددد؟ 

 اسدددت دلیلبیدر خط آخر آمده اسدددتا امّا ایا ادقایی « مجمفع  یادا »سد   گیردمی

سل واحد واحد ا  ایا جمعیت با تک  نانی سیر  گفییممیتفضدیح آنک : وقری ما   (همان)

حکم  فانتمی  نشفندمیا معنایش ایا نیات س  هم  جمعیت با ایا تک  نان سیر شفندمی

یدد بگفکید: چفن سل واحد واحد ا  تفانمیسدل واحدد واحدد را بر مجمفع حمدل سرد  ن

  ممکا  یادا  در خط آخر آمده اسددتا پس مجمفع نیز در خط آخر جمع شددده اسددت

و برود  قلی سبیل بدلیت بیاید یکی بیاید مثلاًواحد واحد بیایند اما مجمفع نیاید  سلاست 

رد سادقای منع  تفانمیاسددت و  دلیلبی سددیناابام دم  چهارم  هررویب و دیگری بیاید  

 ( 11: 2ج  ا1381ا فخر را ی)

 پاسخ خواجه طوسی به اشکال فخر رازی

 گفیدیمبا دلیلی س  فخر  سیناابا: مدقای گفیدمیسدردلاس شیخ خفاج  در م ام دفاع ا  ا

ب  دلیل آنک  سل واحد واحد در ایا خط  سیناابا سندمیمادردس نشدده است  فخر گمان 

فخر اقرراض سرده است س   رویا ایاخط شدده اسدت و  تناهیقدمآمده اسدتا مدقی 

حکم  ناسددیاباایا نیاددت   سددیناابا اما ادقای؛ بیاید ولی مجمفع نیاید تفاندمیسل واحد 

ا سل واحد «سل واحد»ا  واژه  سینااباسل واحد را ب  مجمفع سرایت نداده است  منظفر 

اه مجمفع اضافا  ب  همر توتوقلی سدبیل بدلیت نیادت؛ بلک  منظفرش ایا است س  

ایا  رگ ر  است: هم د سیناابا؛ دیگرقبار ب در ایا خط آخر مفجفد هادرند   شددنشدان
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 نهایتبیاست پس خط نیز  نهایتبیخط سل واحد هات و هم مجمفع و چفن مجمفع 

 ( 67: 2ج ا 1371است )طفسیا

 نقد پاسخ طوسی از دید لاهیجی

 سیناابا : دیدگاهگفیدمیلاهیجی معر د اسدت س  پاسدخ خفاج  نافع نیات  اینک  خفاج  

؛ ایا سلام خفدا آیدمیو هم مجمفع  آیدمیواحد  سدلایا اسدددت سد  در خط آخر هم 

ل در خط آخر چفن س گفییدمی: ب  چ  دلیل گفیدمیفخر را ی است  فخر  اشکاساصل 

  شدددما باید اثبا  سنید س  سل واحد ب  همراه مجمفع آیدمیا مجمفع نیز آیددمیواحدد 

 دلیلبی یاپای ثابت نشده است  پس برهان سلمی بر  ؛ واسدت دلیلبی  ایا ادقای آیدمی

 ( 371: 3ج  ا  1121لاهیجیااست )بنا نهاده شده 

 پاسخ لاهیجی به فخر رازی

 دخل م در در سراب اشدارا  قنفانب  اشدکاسب  ایا  سدیناابالاهیجی پاسدخی را س  خفد 

 مفجفد اسددت سددیناابا: پاسددخ فخر در خفد سلام گفیدمی  وی پاددنددمیداده اسددت را 

: اگر ما نپتیریم س  تمام  یادا  در خط و بدعد آخر جمع گفیدمی سددیناابا  (372: همان)

یدا أ ید ا  ایا ومتر پ چراس  ایمدانار ایا اسدت س  بدعد و ومتر را مرناهی  اشلا م هادرندا 

(  111: 1381اسدددینااباماسدددت )ایا لا م خلاف فرض اوس  سد درصدددفرتی شدددفدمین

ر ومتر د آنو مدقای ما آن است س  هر    تفضیح آنک :آیدمی؛ خدلک پیش دیگرقبار ب 

همراه  یادتی  اگر شددما منکر شددفید و بگفیید بعضددی ا   آیدمینیز  مابعداسددت در  ماقبل

ا معنای آیدمیس  در آخریا خط آمده در فف  ن ای یادهیعنی  آیدمی یدادا  در فف  ن

ا  در بعضددی  یاد گفیدمیایا سلام آن اسددت س  خط بالاترا خط ممکنی نیاددت  وقری 

ات ایا چفن خط بالاتری نی ایدگ ر و  ایدندانار خط بالاتر را ممکا  درواقع آیدمیبالا ن

ومتر( امرداد نیافر  اسدت  وقری منکر ومتر بالاتر شددید معنایش ایا است: پس دو ضلع بدعد )

ایی و در ج اندنرفر  نهایتبیامرداد دادا پس دو ضددلع ب  سددمت  تفانمیرا بیش ا  ایا ن

س  دو  سنیممیو ایا خلاف فرض ماسددت؛  یرا ما در برهان سددلمی فرض  اندشدددهتمام 
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اگر آخریا  و ایمرسیدهبنا بر سلام شما ما ب  آخریا ومتر  س درحالیضلع نامرناهی هارند  

و دیگر دو ضدددلع بیش ا  ایا امرددداد  ایما آخر دو ضدددلع را نیز پیدددا سردهومتر را بیددابیم

د برای آنک  خلاف فرض لا م نیاید بای و ایا خلاف فرض در برهان سلمی است  ندیابنمی

گر؛ جمع اسدددت  ب  تعبیر دی مابعددر « برمام » ماقبلبگفییم: هر ومتری را س  رسدددم سنید 

 خفد را دارد  )همان( ماقبلبعدی مجمفع 

 زاده آملی بر برهان سلمیاشکال علامه حسن

نادرسدت اسدت؛  یرا اسا  برهان بر ایا است س  نامرناهی قلام  معر د اسدت: ایا برهان 

در برهان سددلمی ما محصددفر بیا  س درصددفرتیباشددد   حاضددریامحصددفر بیا  تفاندمین

 بریدمی نهایتبیو آن را ب  سمت  دهیدمینداریم؛  یرا وقری دو ضلع را امرداد  حاضریا

یو  شدددفدمی ایدرج  184وجفد نداردا ومتر آن هموفن یو خط و  اوی    اوی دیگر 

وجفد  حاضریا  دیگر شفدمین حاضریاباشدد و محصدفر بیا  نهایتبی تفاندمیخط نیز 

خت و ت شدددفدمیبرودا با   نهایتبیدو خط ب  سدددمت   اوی نددارد  بد  تعبیر دیگرا اگر 

 (234: 1ج ا 1313آملیا  ادهحاا  )گرددمی

 آملی زادهحسناستاد  اشکالنقد 

امرداد دهید ایا  آن رادرج  باشددددا هر م دار ضدددلعمیا  64فرض  بنا بردر یو  اوی  اگر 

اما  اوی  با   شفدمیو دهان  با   روندمیجلف  هاضدلع اشدفدمیدرج  خارج ن 64 اوی  ا  

درج  شفند و دو ضلع بخفابند   184تا  دهندمی اوی  اولی  را ا  دست ن هاضلع  شدفدمین

 سندمی تصددفیر سددیناابابنابرایا شددکلی س  ؛ دهدمیرخ ن ای اوی در هیچ چنیا ات اقی 

 است   ادهحاااسراد  اشکاسخالی ا  

 اشکال دکتر لاریجانی بر برهان سلمی

 گفن ایابا » :گفیدمیدسرر قلی لاریجانی برهان سددلمی را با ی سدداده خفانده اسددت  وی 

ی مهدی گلشن«)هندسی نهایتبی همآنن ض سرد  تفانمیرا ن نهایتبیسدادها  هایبا ی
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 اشدددکاس: گفیدمی( وی 111اابعادا م دال  ن د آراء حکما در باب تناهی 1383و دیگرانا

ایا برهدان آن اسدددت س  ما حکم مرناهی را بدون هیچ تغییری درباره نامرناهی گادددررش 

روی ایا دو خط در  این ط  هرگاه» اسددردلاس سددلمی ایا خفاهد بفد س : درواقعا ایمداده

 دون ط »س  و منط اً نریج  ایا اسدردلاس ایا است « نظر بگیریما ومتر حاصدل محدود اسدت

وی «  ا اگر ومتر نامحدود باشددددشدددفدمیدو سدددر ومتر روی ایا دو خط یافت ن قنفانبد 

  گرفت و بیش ا  ایا اسددردلاس منط ی نیاددت؛ بلک تفانمی: ف ط همیا نریج  را گفیدمی

ه ا  تشداب  و تمثیل و اسدر اده ا  امفر مربفط ب  مرناهی برای نامرناهی است س  البر  اسدر اد

  (111)همان:  «امری ناصفاب است

 نقد دیدگاه لاریجانی

 هادی ملاو ملاصدرا و  میردامادا سیناابابا ی سداده خفاندن اسردلالی س   رسددمیب  نظر 

 ا ا  احریاط قلمی دوراندگتاشددر ح  سددبزواری و سثیری ا  دانشددمندان اسددلامی بر آن صدد

ن د دسرر لاریجانی مادبف  ب  تفصدیک دقیق ا  برهان نبفده اسددت   رسددمیباشدد  ب  نظر 

ت ریری س  وی ا  برهان سددلمی اراک  سرده اسدددتا نزدیو ب  برهان سدددلمی ا  دید قدما 

نعکس م در ت ریر دسرر لاریجانی درسددریب  اسددت سددینااباو  رافری س  در ت ریر  اسددت

نگردیده اسدت  باید تفج  داشت س  برهان سلّمی یو برهان مرس  مرخّم است س  هم  

 آورد  در برهان سلمی یو ب  دست آن راارسان نفشدر  نشدده است پس باید ابردا ارسان 

اقام  شددده اسددت و ن  با قکس ن یض سردن و  ابعادقیا  مرس  برای محاس بفدن تناهی 

آن  ن شدکل گرفر  باشد بلک  یو قیا  اسرثناکی است س  تالیاسدردلاس مادر یم ایا برها

 دون ط »را رهان ب اینک  دسرر لاریجانی تمام نریج  ؛ ونریج  یو قیا  اسرثناکی دیگر است

ا اند گرفر« ا اگر ومتر نامحدود باشدددشددفدمیدو سددر ومتر روی ایا دو خط یافت ن قنفانب 

« ون ط د»داد  ضما آنک  در برهان سینفیا محفر  نریج  ناقصی است و برهان را باید ادام 

ر ادام  اسددت  د سددیناابابرای ومتر قرار گرفراا نیاددت و ایاا برداشددت قفشددجی ا  سلام 

 و پاسخ قفشجی ذسر خفاهد شد  اشکاسم ال ا 
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 سینادیدگاه لاهیجی پیرامون تقریر ابن

 1126لاهیجیات )مدقاسا   اخصلاهیجی معر د اسدت س  برهان سدلمی دلیلی اسدت س  

ا   تفضیح آنک : مدقای مسندمی اشکاسو ب  آن  پتیردنمی آن رابنابرایا ؛ (376: 3ج ا  

د شیئی س  در بدع جامی س  نامرناهی باشد نداریم؛ یعنی( ما 1آن اسدت س   ابعاددر تناهی 

( و نیز مدقی هاددریم جاددمی س  سددطح 2طفس و قرض و قمق نامرناهی باشدددا نداریم 

ی داشددر  باشددد نداریم؛ یعنی شددیئی س  بدعد طفلی و قرضددی نامرناهی داشددر  باشدددا نامرناه

س  تنها یو بدعد اسددت( خط )( و نیز مدقی هاددریم بدعد طفلی نامرناهی هموفن 3نداریم  

 اادقاهتمام ایا  تفاندمیاما برهان سددلّمی ن؛ نامرناهی نداریم  ایا هر سدد  مدقای ما هاددرند

ثابت سند س  اگر طفس و قرض و قمق باهم نامرناهی  تفاندمیمی را ثابت سند  برهان سددل

 مباهثابت سند س  اگر دو بدعد طفس و قرض  تفاندمیبداشدددندا نادرسدددت اسدددت  برهان 

ی ثابت سند س  اگر تنها بدعد طفل تفاندمینامرناهی باشددند نادرسددت اسددتا اما ایا برهان ن

 همان( است )ا  مدقا  خصابرهان  بنابرایا؛ نامرناهی باشدا نادرست است

 ایاسدددرفان : اگر ما گفیدمی  وی دهدمیلداهیجی در اینجدا تصدددفیر جالبی را اراک  

داشدر  باشدیم س  قرض و قمق آن مرناهی باشدد اما طفس آن نامرناهی باشددا برهان سلمی 

  )همان( 4تفاند آن را منع سندمین

خط را امرناع دهد ایا اسددت س  ما در ایا برهانا  تفاندمیدلیل آنک  برهان سددلمی ن

 فییمگمیو  سنیممیرسددم  هاآنومتری( را بیا قرض )بریم و نهایت میبیدو ضددلع را ب  

  باشددد  روشددا اسددت س تفاندمینامرناهی باشددد طفس نیز نامرناهی ن تفاندمیچفن قرض ن

رناهی نام باهمطفس و قرض  مانی ایا اسدردلاس تمام است س  سای ادقایش ایا باشد س  

باشددند اما اگر ا  همان ابردا مدقا ایا باشددد س  تنها طفس مرناهی اسددت هموفن یو خط 

 نامرناهی در اینجا اسردلاس ب  برهان سلمی نادرست خفاهد بفد 

                                                           
  ا  رتفاند طرس جدیدی برای قلم هیئت و نجفم جدید باشد  برای تصحیح برهانی نظر آن دسایا دیدگاه می  1

تفان ایا نظر را س  اگر شکل جهان هاری هموفن مهندسان فیزیو نظری س  معر د هارند قالم نامرناهی است می

تفان طبق دیدگاه لاهیجی اشکالاتی را س  ا  ناحی  برهان سلمی و حری تدرسی وارد یو اسرفان  باشد را قاکل شد  می

 تناهی ابعاد ا  دیدگاه فیزیو معاصر استا رد سرد  در ایا  مین  رجفع شفد ب  م ال  د 
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 برهان سلمی دربارهدیدگاه نهایی فیاض لاهیجی 

 اآن رو لتا  اسددتقا ا  مد اخصفیاض لاهیجی معر د اسددت س  برهان سددلمی اسددردلالی 

ایا  اشدددکاس( وی تنها 376: 3ج ا   1126  )لاهیجیاپدتیردنمی آن راو  دانددمینداقص 

 ایا اسردلاس شده استا با قف  را س  بر هاییاشدکاسو دیگر  داندمیبرهان را همیا نکر  

  سندمیرد 

 برهان تُرسی .3

ب  ایا اسدم تصدفیر سپر مانندی  گتارینام  قلت اسدتقربی ب  معنای سدپر  ایواژهترد  

رهان را ایا ب اولیا بار گفیدمیس  لاهیجی  گفن آن  سندمیاسددت س  ایا برهان ترسددیم 

( البر  ما در 371: 3ج ا   1126لاهیجیااسددت )شددیخ اشددرا  در مطارحا  مطرس سرده 

ج ا 1371شیخ اشرا ا) مطارحا  آن را نیافریم اما در الفاس قمادی  ا  آن یاد شدده اسدت 

در اثبا  م دم   ویژهب  هاییسددخری: چفن برهان سددلمی دارای گفیدمی( لاهیجی 111: 3

س  تفضدیح داده شدد( بفدا شدیخ اشدرا  دسدت ب  تن یح و سپس تدویا  گفن آن)چهارم 

(  ملاصدرا در شرس 371: 3ج ا   1126لاهیجیا) برهان جدیدی ب  اسم تدرسی  ده است 

ثیر س هایاسردلاس: ایا برهان نیا مند گفیدمیه سرده اسدت  وی هدای  ب  ایا برهان اشدار

( 66:   1122ملاصدراا) ریاضدی اسدت و باید دقت سرد س  با برهان سدلمی خلط نگردد 

ایا برهان هموفن برهان سددلمی ا  یو  اوی  امرداد یافر  و ومترا برای اسددردلاس اسددر اده 

  سندمی

 تقریر برهان. 3-3

ویده ا پیجفیدمیچفن ا  ریاضدیا  قدیم برای تفضدیح برهان سفد  قبارا  شدیخ اشدرا 

ا شرط نشده بفد س  سداخرندمیاسدت  در برهان سدلمی در دو خط و ضدلعی س   اوی  را 

درج   64س   اوی  باید  سندمی اوی  چند درج  باشددد  شددیخ اشددرا  در ایا برهان شددرط 
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  اگر دو خط را یو مرر امرداد دهیم و 4باشددد  ب  تعبیر وی باید دو ثلث  اوی  قاکم  باشددد

مشدددخص سنیم و آن دو را ب  هم مرصدددل سنیم ما  Bرا بر روی خط  Aن ط  م ابل خط 

درج  خفاهد بفد و  184 همرویدرج  و  64یو مثلثی خفاهیم داشددت س  هر  اوی  آن 

ابت شده ریاضی د س  در جای خفد ث اصلیب  تعبیر شیخ اشرا  برابر دو  اوی  قاکم   بنا بر 

است د اگر  وایای مثلث مااوی باشندا اضلاع نیز مااوی خفاهند بفد؛ یعنی اگر ما  اوی  

نیز  دسنمیدرج  را یو مرر امرداد داده باشدیم ومتری س  ایا دو ضدلع را ب  هم مرصل  64

 طفرهمیا ؛ ور اسددتیو مرر خفاهد بفد  اگر اضددلاع دو مرر باشددندا ومتر نیز حرماً دو مر

قرار  هاآنامرداد دهیما ومتری س  بیا  نهایتبی  حاس اگر ما دو سا  مثلث را یابدمیادام  

 خفاهد بفد  نهایتبینیز  گیردمی

 

 

 

 
 

 

 

 

 رسیشکل دوم: برهان ت

 

  تدرقبار  شدیخ اشدرا  ب   بان روان چنیا اسدت: اگر جام ماردیری را هموفن 

خط ب  محیط دایره بکشدددید  6سدددپر( انرخداب سرده و مرسز آن را پیدا سنید و ا  مرسز )

مادداوی باشددندا در ایا صددفر  سددپر ب  شددش قاددمت  باهمس  فاصددل  خطفط  ایگفن ب 

 وایای مرادداوی و چفن  مرادداوی ت اددیم خفاهد شددد س  هر قاددمری مثلثی اسددت دارای

را محیط   مرااوی الزوایا هارند  یباشندمیز نی الاضلاعمرااویوایا هارند پس مرااوی الز

ا پس شفدمیدرج   64درج  اسدت و اگر ب  شدش قامت مااوی ت ایم شفد  364دایره 

                                                           
 شفد درج  می 64درج  است و دو ثلث آن  14 اوی  قاکم    1
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  حاس ا  ایا استدرج   64 اندگرفر س  در مرسز ایا تدر  قرار  هامثلثا   هرسدامرأ  

ر م دار س  سددا  را ا هدهیممیو دو ضددلع آن را امرداد  سنیممیمثلث یکی را انرخاب  6

ت  و دو ضلع اس هاسا مااوی  افردمیامرداد دهیدا ومتری س  بیا ایا دو ضلع و دو سا  

را    اسدردلاس شدیخ اششدفدمی نهایتبیامرداد دهیما ومتر نیز  نهایتبیحاس اگر آن را ب  

حاصر  وس  منحصر در بیا د آیدمیباشد لا م  نهایتبی: اگر ومتر گیردمیشدکل  اینجادر 

ایا تناقض گفکی اسدددت؛ پس اینک  ما برفانیم دو ضدددلع مثلث را تا  سد درحدالیبداشدددد 

 ( 111: 3ج ا 1371ی نداریم )شیخ اشرا انهایربیادام  دهیم باطل است؛  یرا  نهایتبی

 نقد فیاض لاهیجی بر برهان تُرسی. 3-3

  وی داندمیز وارد فیاض اشدددکالی را س  بر برهان سدددلّمی وارد سردا بر برهان تدرسدددی نی

  مدقا در اسردلاس تدرسی آن است استا  مدقا  اخصمعر د است: برهان تدرسی اسردلالی 

ا س  اما اسردلاس تدرسی حالری راست؛ مرناهی هارند و نامرناهی بفدن محاس  ابعادس  تمامی 

ناهی یا نامرو تنها قادر اسددت حالری را س  دو بعد  سندمینامرناهی باشدددا رد ن «تنها طفس»

 (376: 3ج ا   1126لاهیجیا) س  بعد نامرناهی باشدا رد سند 

 النسبه برهان حفظ .2

سردلاس و ا تصفیرسا یبرهان ح ظ نابت همانند دو برهان دیگر ا   اوی  و ومتر آن برای  

ریاضی س  اسا  اسردلاس استا برداشر  شده است   قاقدهاسدم برهان ا    جفیدمییاری 

ریاضی نابری س  بیا دو ضلع  اوی  و ومتر بیا ایا دو ضلع حاصل استا  بر اسدا  قاقده

  یابدمیهمیشدد  مح ف  اسددت و اگر دو ضددلع امرداد یابند ومتر نیز ب  همان ناددبت امرداد 

برهان تدرسددی مشددخص نیاددت س  اولیا بار چ  ساددی ایا برهان را اقام  سرده  برخلاف

برهان سدددلمی و ن  یو برهان مادددر ل ا  آن  ایا برهان را ت ریر دیگر ا  ایقدهاسدددت  

ایا اسدددردلاس را یو برهان جداگان  دانادددر  اسدددت  درسدددریب اما لاهیجی ؛ انددانادددر 

اگر در حد وسدددط یا یکی ا  اجزاء دلیل تغییری  چراس (  371: 3ج ا   1126)لداهیجیا

و  کصاح  مفاق برخلافآن اسردلاس را یو برهان دیگر دانات   تفانمیحاصدل شدفد 
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لعمی و لح ظ الناب  بیا ض» :گفیدمیقفشدجیا لاهیجی معر د است س  قبار  خفاج  س  

( نا ر ب  برهان 113:  1147طفسیا«)الزّاوی  و ما اشدرملا قلی  مع وجفب اتّصاف الثّانی ب 

میر سید شریکا ) یقفشج( و 18-17: 3ج  ت را انیامفاقک )  صاح  اسدتح ظ النادب  

 هررویب ( معر ددند س  ایا قبار  خفاج  نا ر ب  برهان تدرسدددی اسدددت  213-7:211ج 

معر د شددد س  ا  دید لاهیجیا خفاج  طفسددی یکی ا  طرفداران ایا  تفانمی سمدسددت

 ( 371: 3ج ا   1126لاهیجیااست )برهان 

 تقریر برهان. 2-3

عبیر ت با شده دهان ا  ایا  ؛ س دارد با شده دهان دو ضدلع و یو ان راج یعنی  ای اوی هر 

  ادقا ایا است س  بیا دو ضلع هر  اوی  و بدعد بیا ایا دو ضلع شفدمیب  بدعد بیا ضدلعمیا 

یو نادبری اسدت  ایا نادبت بیا دو ضدلع  اوی  و بدعدا همیش  برقرار است و هر چ  قدر 

بفدند و  ررمجپناگر دو ضلع  مثلاً  شفدمیهم س  ضدلعیا را امرداد بدهیم ایا نابت ح ظ 

یا ده مرر سردیم بدعد ب آن رابدعدد بیا ایا دو یو مرر بفد اگر دو ضدددلع را امرداد دادیم و 

 اوی  ایا پنجم باید مح ف  بماند  قانفن هر ایا دو نیز باید دو مرر شدفد؛ یعنی نابت یو

لع ضباید همیش  مح ف  بماند  حاس اگر ایا دو  هاآناسدت س  نابت بیا دو ضلع و بدعد 

ر قبل ا  برقرار بماند  اگ هاآنفرض سنیم باید ناددبت بیا ایا دو ضددلع و بدعد  نهایتبیرا 

ناددبت مرناهی ب  مرناهی بفدا باید بعد ا  نامرناهی شدددن دو  هاآنشدددن ناددبت  نهایتبی

بیا ایا دو  داما بع؛ نابت نامرناهی ب  نامرناهی باشد هاآنضدلعا نادبت دو ضلع و بدعد بیا 

نامرناهی باشد  یرا محصفر بیا دو حاصر است و لتا بدعد مرناهی است  در  تفاندمینضدلع 

اهی ب  ناددبت نامرن هاآنایا صددفر  اگر دو ضددلع را ناددبت ب  بدعد در نظر گیریم ناددبت 

ما امرناهی ب  مرناهی بفد  هاآن  در قبل ا  نامرناهی شدددن دو ضددلعا ناددبت شددفدمیمرناهی 

نامرناهی ب  مرناهی اسددت  ما در قاقده ح ظ  هاآندو ضددلع ناددبت ا  نامرناهی شدددن  بعد

الناددب  مدقی شددده بفدیم س  هر چ  ضددلع ادام  پیدا سند ناددبت بیا دو ضددلع و بدعد بیا 

 ما چنیا نشده استا بلک  مادأل ؛ اما در ماندمیا قبل و بعد ا  امرداد دو ضدلع برقرار هاآن

ی شدن ا  امرداد ضلعیا و نامرناه اما بعدنادبت قبل ا  امرداد نادبت مرناهی ب  مرناهی بفد 
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رناهی اما ناددبت مرناهی ب  م؛ ناددبت دو ضددلع ب  بدعد ناددبت نامرناهی ب  مرناهی اسددت هاآن

 ماداویی نابت نامرناهی ب  مرناهی نیاتا پس نابت اولی  دو ضلع و بدعد ح ظ نشده است 

( ناددبت بیا دو ضددلع و بدعد باید 1؛ در ایا اسددردلاس دو مطل  مهم اسددت: ردیگقبار ب 

و هر  است حاضریا( بدعد بیا دو ضدلع حرماً مرناهی است؛  یرا محصفر بیا 2ح ظ شدفد 

داد حاس در قبل ا  امر چ  هم دو ضلع امرداد پیدا سند بدعد بیا ایا دو همیش  مرناهی است 

لع ب  ا  امرداد دادن دو ضدد اما بعدناهی ب  مرناهی بفد ناددبت بیا دو ضددلع و بدعد ناددبت مر

ر  و لتا ح ظ نابت صف ب  مرناهی اسدت نامرناهینادبت  هاآنا نادبت نهایتبیسدمت 

 نگرفر  است  ایا برهان در قال  قیا  اسرثناکی چنیا است:

 اگر دو ضلع نامرناهی باشند )م دم(؛

 تالی(؛اند )نمس  نابری س  بیا دو ضلع و بدعد بیا آن دو استا مح ف   آیدمیلا م  

 مح ف  نماندن نابت )تالی( باطل است ب  دلیل قاقده ریاضی )رفع تالی(؛ 

 بروند( نیز باطل است  نهایتبیم دم )دو ضلع ب  سمت  پس نریج :

 نسبتبرهان حفظ  دربارهدیدگاه لاهیجی . 2-3

و برهان د اشددکاسا خفد معر د اسددت س  برهان ح ظ النادب  ب  لاهیجی در قبارا  نخادری

( اما پس ا  376: 3 ا ج  1126لاهیجیا) ا  مدقاسدددت  اخصو دلیل  اسدددتقبدل مبرلدا 

س  برهان ح ظ نابتا ایا رخن  را ندارد و  شفدمیو معر د  گرددبرمیتح یق ا  ایا نظر 

بیا   ظ نابتا ب  دلیل آنک  نابتهمان( تفضیح آنک : در برهان ح) لتا دلیلی تمام است 

 و نادددبت مرناهی ب  ماندمیپس ا  امرداد مح ف  ن پیش ا  امرداد و هاآندو ضددلع و بدعد 

 نهایتیبدو ضددلع را ب  سددمت  تفانمیلتا ن شددفدمیمرناهی تبدیل ب  نامرناهی ب  مرناهی 

حرست سند و قرض و قمق  نهایتبیامرداد داد  حاس اگر تنها طفس یو جادم ب  سمت 

اسدت و نادبت مرناهی ب  نامرناهی شده است  خفردههمب آن مرناهی باشدند با  نادبت آن 

ایا فرض را نیز پتیرفت  در دو برهان سدددابق لاهیجی اشدددکالش ایا بفد س   تفانمیلتا ن

در  اایا فرض را ابطاس سنند ام تفانندنمیاگر تنها طفس را گادررش دهیما دو برهان سابق 

 و لتا ایا برهانا سندمیایا برهدان اگر تنها طفس را گادددررش دهیم با  برهان آن را منع 
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  اتینا  مدقا  اخصو  گیردمیبرهانی است س  تمام ادقا را دربر 

 مشترک سه برهان فوق از دید قوشجی اشکال. 2-2

 یقفشدجی معر د اسدت س  س  دلیل با فرض تناقض شروع شده است و هیچ دلیل صحیح

(  تفضیح آنک : در دلیل خلک ما فرضی 181قفشجیا مخطفط:باشد ) گفن ایا تفاندمین

و با تفج  ب  باطل بفدن فرض ب  دلیل تناقض یا محتور  سنیممیرا س  قبفس نداریم مطرس 

س  فرض نادرسدددت بفده اسدددت؛ یعنی چفن فرضا ما را ب  تناقض  گیریممیدیگر نریج  

اما اگر ا  همان ابردا تناقض را فرض بگیریم یعنی ا  ؛ پتیرفت آن را تفانمیا نرسدداندمی

: گفیدمیهمان ابردای اسدردلاسا مرناقض فرض سنیما ایا دلیل نادرسدت اسدت  قفشدجی 

در س  اسردلاس فف  ا  همان ابردا تناقض فرض شده است  ما در س  برهانا دو ضلع  اوی  

امرناهی ن تفانندنمیاوی  ا  همان ابردا دو ضددلع   س درصددفرتی سنیممیرا نامرناهی فرض 

هادرند  شما ا  همان ابردا  حاضدریافرض شدفند چفن مرناهی هادرند؛  یرا محصدفر بیا 

ای و ایا فرض تناقض در همان ابرد سنیدمیرا س  مرناهی هارندا نامرناهی فرض  دوخطی

رلزم هایت مااسدردلاس اسدت  در سد  برهان با تناقض شروع شده است ن  با چیزی س  در ن

تناقض باشددد و ایا نادرسددت اسددت  قفشددجی معر د اسددت: دو خط ا  همان ابردا مرناهی 

همان( وی تفج  خفد را در سدد  برهان ) آن دو را نامرناهی فرض سرد  تفانمیهاددرند و ن

 هاآن: در دو ضددلع دقت سنیم هر دوی گفیدمیب  دو ضددلع معطفف داشددر  اسددت  وی 

ت س  اس ایدون ط نیز  هاآنهارند  دو حاصر  حاضریامرناهی هادرند؛  یرا محصفر بیا 

اسددت س  حاصل  این ط قرار دارد  ن ط  اوس رأ   اوی  اسدت و ن ط  دوم  هاآنبر روی 

همان  Aضددلع همان(  ن ط  اوس در اسددت )سشددیدن ومتر ا  آن ب  ن ط  م ابل ضددلع دیگر 

اسددت و ن ط  دوم بر  Bخط  میا اسددت و ن ط  اتصدداس ب  رأ   اوی  اسددت س  بر روی 

سشیده شده است  پس  Bضلع ای اسدت س  ومتر ا  ایا ن ط  ب  سمت ن ط  Aضدلع روی 

س  آن را محصفر سرده است قرار دارد و لتا همیش  محصفر است  دون ط هر ضدلعی بیا 

 آن را ا  همان ابردای اسردلاس نامرناهی فرض سرد  تفانمیو ن

  سنندمیدر س  برهان فف  دو ضلع مرناهی را نامرناهی فرض  س صفرتیدر
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 قوشجی اشکالپاسخ لاهیجی به . 2-4

دشدرکی ب  قفشددجی اسددت  لاهیجی ا  سددید  صدددرالدیاپاسدخ لاهیجی همان پاسددخ سددید 

یا « عدبد»  پیش ا  سدددید المدق یا ا  واژهای سندمیب  سدددید المدق یا تعبیر  صددددرالدیا

د اما پس ا  پاسخ سی؛ است شدهمیبا شده در  اوی  اسر اده  دهان شداره ب  برای ا« قرض»

ملاصددددرا )ملاصددددرا ( و 61: 1ج ا 1381میردامادا) ردامادیمالمدق یا حکمایی هموفن 

برای نشدددان دادن دهان  با شدددده در  اوی  اسدددر اده « ان راج»( ا  واژه 23: 1ج  ام 1181

قفشددجی و پاسددخ سددید المدق یا باشددد  پاسددخ سددید  اشددکاسس  احرمالاً اشداره ب   اندسرده

ا هر  یر داناتمیالمدق یا ب  قفشدجی ب  ایا شدرس اسدت: قفشدجی دو ضدلع را مرناهی 

 ای ط نابردا و انرها محصفر است  ابردای آنا ابردای  اوی  و انرهای آنا  دون ط ضدلع در 

و  سندیممدق یا ومتر را رسم ن  سید الشفدمیاسدت س  ومتر ا  آنجا ب  ضدلع دیگر مرصل 

 آیدیمن ط  پایانی ب  دسددت ن سندمیچفن ومتر را رسدم ن ؛ وبردمی« ان راج» یروبحث را 

 ناهیییرمردو ضددلع را  تفانمی  پس شددفندمیو چفن ن ط  پایانی ندارد دو ضددلع مرناهی ن

 اوی  اشد )ب  س   اوی  مطل  سنیممیرا تصفر  ای اوی : دو ضلع گفیدمیفرض سرد  سید 

م دار   اوی  چ  هاآنمطل   نا ر بر برهان سلّمی و نا ر بر برهان ح ظ نابت است س  در 

نا ر بر برهان تدرسی است س  در باشد )باشدد مشخص نشده است( یا چ   اوی  مخصفص  

درج  باشدد( پس چ   اوی  مطل   باشد و چ  مخصفص ا دو ضلع  اوی   64آن  اوی  باید 

چفن ) ریمگیمی نهایتبی ابعاد تناهیقدمایا دو ضلع  اوی  را بر فرض  سنیمیمرا فرض 

ما دو ضلع را در ایا جامی س   گفیدمیداریم  نهایتبیخصدم معر د اسدت س  ما جام 

: گفییمیمحاس بر اسدا  برهان ح ظ نابت  (گیریممیاسدت در نظر  نهایتبی گفییدمی

و ضلع بفد مرناهی بفد پس باید پس ا  نامرناهی شدن ان راجی س  پیش ا  نامرناهی شدن د

 ؛ وناهیاست و مر حاضریاان راج محصفر بیا  س درصفرتیباشدد  نهایتبیدو ضدلع نیز 

نیز سّید  سرد  در برهان تدرسی نهایتبیدو ضلع را  تفانمیپس ن سندمیچفن نابت تغییر 

  مااوی س سنیممیان راجی را پیدا  : ماگفیدمیتفج  را ا  ومتر ب  ان راج برده اسدت  وی 

دهان  ایا  اوی  با  باشددد هر چ  دو ضددلع  دو ضددلعایا  اندا هب بیا دو ضددلع باشددد یعنی 
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ع و هر چ  بر امرداد دو ضدددل سندمیامرداد یابند آن ان راج نیز ب  همان نادددبت قرض پیدا 

 نهایتیب  حاس اگر دو ضلع سندمیب  همان نادبت نیز ان راج قرض پیدا  شدفدمیافزوده 

 محصفر بیا دو حاصر است و مرناهی س درصدفرتیشدفد  نهایتبیشدفند باید ان راج نیز 

 شفند  نهایتبیدو ضلع  تفاندمیپس ن

بنابرایا سددید المدق یا با تفج  ب  تغییر اندسی س  در ت ریر سدد  برهان ایجاد سرده و 

  ده اسدتا تفانار  پاسخ م بفلی نزد لاهیجی بومتر معطفف سر جایب « ان راج»ب  تفج  را 

 شکاساقفشدجی بدهد  ب  گمان ما نیز پاسدخ سدید المدق یا پاسدخ صحیحی برای  اشدکاس

: 1ج  ام 1181ملاصددرا )ملاصدرا ( و 61: 1ج ا 1381میردامادا) ردامادیمقفشدجی اسدت  

  برندمیبهره « ان راج»( نیز در ت ریر برهان سلمی ا  واژه 23

 گیری نتیجه

مان اندیشمندان مال آیدمی  مهمی بشمار ألجادم ماد ابعادتناهی  مادأل فیزیو نفیا  در

و بررسددی ن دهای  هادیدگاهدارای دیدگاه در ایا  مین  هاددرند و طرس  سددینااباهموفن 

را  ایرشددر میان هایپژوهش مین  تفصددیک دقیق ماددئل  برای  اندسردهس  بر آنان وارد 

ل داشر  است س  حاص این ادان   در ایا میان فیاض لاهیجی بررسی جامع و سندمیفراهم 

است  ایا نفشرار نشان داد لاهیجی  ماأل ایا  اصدلیآن ن دهای ابرکاری وی ب  دو برهان 

در ایا ماددئل  ا  مرحل  تفصددیک قبفر سرده اسددت و در م ام داوری اندیشدد  قرار گرفر  

را ب   ناسددیاباا  برهان سددلمیا ت ریر  سددیناابادما و اسددت وی در م ام داوری بیا ت ریر ق

  دبینمیو آن را دارای رخن   سندمی اشددکاس سددیناابااما خفد ب   داندمیچهار دلیل ارجح 

 رخن  ب مبرلاا  میان سد  برهان سدلمی و تدرسی و ح ظ نابتا دو برهان سلمی و تدرسی را 

ح ظ نادبت را ا  میان س  برهان خالی ا  ایا ا اما برهان داندمیا  مدقا بفدن  اخصدلیل 

 بیرون آمده است سدلامتب ایا اسدا  برهان ح ظ نادبت ا  محو ن د    برداندمیخلل 

ی در س  قفشجی خلل اشکاسهارند  ا  دیدگاه لاهیجیا  اشدکاس مبرلاب اما دو برهان دیگر 

«  راجان» اده ا  واژه و با تغییر اندسی در ت ریر سددد  برهان و اسدددر سنددمیبرهدان ایجداد ن

  آیدمیبیرون  سددلامتب قفشددجی  اشددکاسایا برهان ا  « قرض»یا « ومتر»یا « بدعد» جایب 
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و جفاب قفشددجی مفج  تطفر در ت ریر سدد  برهان و اسددر اده ا  واژه  اشددکاس حاسباایا

   بدعد گردیده است  جایب ان راج 



 113  بررسی سه برهان سلمی، ترسی و حفظ النسبةدر اثبات تناهی.../سید رضا مؤذن، محمد مهدی مشکاتی 

 

 منابع

الرح یق مجربی الزارقیا قم: مفسا  بفسران ال شارا  و الرنبیها   (  1381سینا  )ابا -

 سرابا چاپ اوس 

  ب  تصحیح سعید  ایدا قم: مکربة آیة الل  المرقشىا ال لهیا () الش اء  (1141سینا  )ابا -

  چاپ اوس

ب  تح یق سعید  ایدا قم: مکربة آیة الل   الطبیعیا ( الش اء )(  الک 1141)سینا  ابا -

 بی چا  المرقشىا

ب  تصحیح سعید  ایدا قم: مکربة آیة الل   المنطق( الش اء )  ب( 1141)سینا  ابا -

  المرقشی

 کر    بیرو : قالم الالمفاقک فی قلم الکلامتا(  ال اضی قضدالدیاا قبدالرحما  )بی -

انرشارا  دانشگاه  اص هان: عربر فى الحکمة الم(  1373)  البرسا البغدادیا ابف  -

  دوم چاپ ااص هان

المفاقکا تح یق: الاید محمد بدر الدیا  شرس  (1112)  محمدجرجانیا قلی با  -

 : منشفرا  الشریک الرضیا الطبعة الاولی قمالنعاانیا 

ب  اهرمام حیدر طبیعیا (  اشارا  )درو  شرس (ا 1313)  حاا اده آملیا حاا -

 اوس  چاپ قم: انرشارا  آیت اشرا اضیایی 

یدها ا م دم  و تصحیح و تعلیق ا  محمد ابف ررساکل الکندى ال لا یةتا(  بی)  الکندى -

  دوم چ ال کر العربىا دار: قاهره

دار  :بیرو    الحکمة المرعالیة فى الاس ار الع لیة الاربعة  (م 1181)  المرألهیاصدر  -

 احیاء الرراثا چاپ سفم 

ا     تصحیح و تعلیقالشفاهد الربفبیة فى المناهج الالفسیة(  1364)  المرألهیاصدر  -

 چاپ دوم ا المرسز الجامعى للنشر: مشهد اسید جلاس الدیا آشریانى

 اا تصحیح ا  محمد مصط ى ففلادسارشرس الهدایة الاثیریة  (  1122)صدر المرالهیا   -

  مفساة الراریخ العربىا چاپ اوس بیرو :
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 م دم  و تح یق و تعلیق ا  دسرر جع ر  الأقماس ال لا یةه  (   1113)ال ارابىا ابف نصر   -

 دار المناهل  ابیرو  اچاپ اوس اآس یاسیا

تح یق ا  شیخ محمد حاا آس یاسیاا  فصفص الحکما (   1141) ال ارابىا ابف نصر  -

  انرشارا  بیدارا چاپ دوم: قم

با م دم    همراه سراب المباحث و الشکف  قیفن المااکل(  1381فارابی  ابفنصر  ) -

 سراب ناخ  فاسامیل  است( ) : انرشارا  میراث مکرفب تهران محمد برستا

دارا قم: انرشارا  بی اتصحیح محاا بیدارفر  االجفهر النضید(   1371)  الحلىالعلامة  -

  چاپ پنجم

ا م دم  و تصحیح ا  دسرر شرس الاشارا  و الرنبیها (  1381)  الدیاالرا ىا فخر  -

 چاپ اوس  تهران: انجما آثار و م اخر فرهنگى ا ادهنجک

: قم ا( المباحث المشرقیة فى قلم الالهیا  و الطبیعیا ه   1111)  الدیاالرا ىا فخر  -

  انرشارا  بیدارا چاپ دوم

 ا  ب  اهرمام قبد الل  نفرانىصن ا  میر دامادم(  1381 -1381)الدامادا میر محمد باقر   -

 انرشارا  انجما آثار و م اخر فرهنگىا چاپ اوس  تهران:

ب  اهرمام دسرر مهدى مح ق دسرر سید قلى  اال باا  (.1367)الدامادا میر محمد باقر   -

دانشگاه  تهران: انرشارا  امفسفى بهبهانىا پروفافر ایزوتافا دسرر ابراهیم دیباجى

 تهرانا چاپ دوما

  تصحیح و تعلیق الشیخ قبا  بدای  الحکمة (  1124الطباطباییا قلام  محمد حایا  ) -

 ه دهم  چاپ قم: مفساة النشر الاسلامیا قلی الزارقی الابزواریا

 انشر البلایة :قم شرس الاشارا  و الرنبیها  (  1371نصیر الدیا  ) الخفاجة الطفسىا -

 چاپ اوس 

و تعلیق ا  آیت الل   تصحیح  شرس المنظفمة(  1371 -1361) ی هادالابزوارىا ملا  -

 چاپ اوس  انشر ناب : اده آملى و تح یق و ت دیم ا  ماعفد طالبىا تهرانحاا



 111  بررسی سه برهان سلمی، ترسی و حفظ النسبةدر اثبات تناهی.../سید رضا مؤذن، محمد مهدی مشکاتی 

 

ب  تصحیح و  مجمفق  مصن ا  شیخ اشرا  (  1371)سهروردیا شیخ شهاب الدیا   -

و  تهران: مفسا  مطالعا  م دم  هانرى سربا و سید حایا نصر و نج  لى حبیبىا

  تح ی ا  فرهنگىا چاپ دوم

   قما مرسز اصفس و فنفن پژوهش در گاررة دیا پژوهی(   1383)  احدقراملکیا  -

 اوس  چاپ مدیریت حف ه قلمی  قم

 قم: منشفرا  الشریک الرضی ا چاپ سنگیا شرس تجرید الع اکدتا(  بی) ی قفشج -

تصحیح الشیخ اسبر أسد قلی  ادها  شفار  الالهام (    1126)  ملاقبدالر ا لاهیجیا  -

 ا قم: انرشارا  مفسا  امام صاد  قلی  الالاما چاپ اوس 

ا ثبت در 2681  شماره حاشی  بر شرس اشارا مخطفط(  )  ملاقبدالر ا لاهیجیا  -

 مجلس شفرای اسلامی 

ا 2861  شماره حاشی  بر شرس تجرید قفشجیمخطفط(  )  لاقبدالر ا ملاهیجیا  -

 مجلس شفرای اسلامی 

جشا ) حااآیت (  1383لاریجانیا قلی  )م ال  ن د آراء حکما در تناهی ابعاد(  ) -

قلفم اناانی و مطالعا   پژوهشگاه آملی(  تهران: اده نام  بزرگداشت اسرادحاا

فرهنگی 


