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چکیده
تناهی ابعاد پیشفرض تصدددی ی باددیاری ا رهیافتهای فلادد ی اسددت بر ایا اسددا
فیلادففان مالمان ب ایا ماأل تفج بایار نشان دادهاند تنها ملاصدرا در چهار بحث مهم
اثبدا محر

بلدا مرحر ا اثبدا واجد الفجفدا اثبدا ملاکک ق لیا فر بیا جادددم

مینی و اخروی ا تناهی ابعاد ب قنفان م دم اسدددردلاس اسدددر اده سرده اسدددت؛ اما تبار و
ساخرار ایا ماأل ب درسری مشخص نیات قدهای ایا ماأل را در طبیعیا و قدهای آن
را در الهیا دسدددر بندی سردهاند میرداماد بر سادددانی س  /ایا مادددأل را جزء طبیعیا
دانادر اند تاخر است قفشجی بر س دلیل اثبا سننده آن (سلمیا ترسی و ح ظ الناب )
اشدددکداس وارد میسندد ایا م ال با تکی بر دیدگاههای قبدالر ا لاهیجی تناهی ابعاد را
 1ایا م ال ا درو

طبیعیا اسراد فر ان جناب آقای حشمت پفر مرأثر است و ا آن درو

بهره برده شده است
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میساود ابردا سدداخرار دقیق ایا ماددأل را تحلیل میسند و صددفر بندی دقیق ماددأل را
نشددان میدهد تا ا سژتابی و ابهام بانی و ذهنی ماددأل را بپیراید پسا آن ایا ماددأل را
تبارشددناسددی میسند ایا نفشددرار نشددان میدهد بهرر اسددت ایا ماددأل در تعلیمیا مفرد
بررسدی قرار گیرد لاهیجی ا میان سد برهان اثبا سننده تنها برهان ح ظ نابت را خالی
ا هر خللی میشددناسددد و دو برهان دیگر را اخص ا مدقا میداند باایاحاس اشددکالا
قفشدددجی را رد میسند ایا م ال تطفرا قلمی در ایا سددد برهان را رصدددد میسند و
ب قنفان نفآوری در اسردلاس آوری آن را گزارش میسند
واژگان کلیدی :قبدالر ا لاهیجیا برهان سلمیا برهان ترسیا برهان ح ظ الناب
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مقدمه

امرو ه مادددألد تناهی ابعاد قالما بحث مهمی اسدددت س در فیزیو نفیا مطرس اسدددت
فیلادففان مادلمان ا گتشدر دور ب ایا مادأل تفج داشر اند و گاه اشکاس هندسی تمام
قدالمم را رسدددم سردهاندد سد میتفاندد برای فیزیدوداندان امرو تحادددیابرانگیز باشدددد
ب قنفانمثاس لاهیجی معر د اسدت اگر تمام قالم هموفن یو اسدرفان داناددر شفد س در
طفس گادددررش یافر باشددددا ادل ق لی اثبا تناهی ابعاد قالم نمیتفانند آن را منع سنند
(لاهیجیا 1126ا ج  )376 :3در فلا اسلامی ایا ماأل دارای اهمیت بفده است ب ممثمل
اباسینا در اشارا آن را با قبار «یج

أن یکفن مح اً قند »(اباسیناا )111 :1381

شروع سرده است ایاگفن تعبیر را شارحان بر مهم بفدن ایا قضی نزد اباسینا و مشاییان
ت ادددیر سردهاند (طفسدددیا1371ا ج  )62 :2ا جهت اهمیری س ایا مادددأل برای سندی
داشدر اسدت وی شش رسال در ایا مین تألیک سرده است (الکندیا بیتا)161 -137 :
سندی بر اسددا

تناهی ابعاد حدوث قالم را اثبا سرده اسددت (الکندیا بیتا :ص )117

فارابی بحث تناهی ابعاد را بخشدددی ا اسدددردلاس بر تفحید قرار داده اسدددت (فارابی 1141
 )18:خفاج طفسددی پس ا ذسر اهمیت بحث تناهی ابعادا ایا ماددأل را پای و اسددا
ماددداکلی چندا ا قبیل اثبا محدد الجها و امرناع ان کا

صدددفر ا ماده ب شدددمار

میآورد (طفسدیا1371ا ج  )62 :2بررسی شفاهد الربفبی ملاصدرا نشان میدهد س وی
در مفارد مهم و مرعددی تناهی ابعاد را ب قنفان مبادی تصدددفری و تصددددی ی بحث مفرد
اتکا قرار داده اسدتا مفارد ذیل چند نمفن ا ایا اتکا را نشان میدهد )1 :یکی ا براهیا
اثبا خداا اثبا ا طریق جادم و ترسی جادم ا هیفلا و صفر است یکی ا اصفس
برهانا تناهی ابعاد اسدت (ملاصددراا )2 )11 :1364ملاصدرا در حکمری قرشی میگفید:
میتفان ا حرسا قنصدددری برای اثبا ملاکک ق لی اسدددر اده سرد یکی ا مبادی بعید
اسددردلاس وی تناهی ابعاد اسددت (همان )3 )142:صدددرا در سراب شددفاهد الربفبی ا برای
اثبا محر

بلا مرحر

ا بحث تناهی ابعاد اجادددام ب قنفان م دم اسدددردلاس اسدددر اده

میسند (همان )1 )141:در بحث معاد جاددمانی و فر گتاری بیا جاددم مینی و جاددم
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اخرویا تناهی ابعاد را یکی ا فر های آنها با میشمرد (همان)272- 271:
باوجفد اهمیت ایا ماددأل ا بحث با ابهاماتی روبروسددت ایا ابهاما ناشددی ا قدم
تبارشددناسددی دقیق و قدم تحلیل سدداخرار منط ی (صددفری)؛ سدداخرار محرفایی؛ و سدداخرار
بانی ایا مادأل است ب گفن ای س مفج شده است دسرر قلی لاریجانی برهان سلمی د
س یکی ا براهیا مهم اثبا تناهی ابعاد اسدت دددد را با ی ساده بخفاند (مهدی گلشنی و
دیگرانا1383ا م دال ن د آراء حکما در باب تناهی ابعاد )11:ایا م ال پس ا تفصدددیک
دقیق تبار و سدپس سداخرار ماأل ب دلیل آن تفج میسند بر ایا ماأل ه ت دلیل ق لی
اقام شددده اسددت س س د دلیل مهم آن (سددلمی و ترسددی و ح ظ ناددبت) قری

المخرج

هادددرندد ایا سددد برهان در اثبا تناهی ابعاد جایگاه ویژهای دارند اباسدددینا در سراب
اشدارا ب برهان سدلمی برای اثبا تناهی تفج ویژه نشان داده (اباسیناا  )111 :1381و
در سراب شد ا در ایا برهان نفآوریهایی داشدر اسدت (اباسینا  1141با ج )211 :1
فیاض لاهیجی ب نفآوریهای اباسدینا تفج نشان داده است ایا س برهان در طفس مان
با اشدکالا روبرو شددهاند اشدکالا قفشجی اشکالا مهمی بفده است فیاض لاهیجی
ایا اشدکالا را بررسی و پاسخهایی ب ایا اشکالا داده است (لاهیجیا 1126ا ج :3
 )376اگرچ لاهیجی اشددکالا قفشددجی را نمیپتیرد و ایرادهای وی را پاسددخ میدهد
باایاوجفد لاهیجی خفد ب این برهانها اشدکاس وارد سرده است ایا م ال بررسی فیاض
لاهیجی پیرامفن ایا ماددأل را تح یق و نشددان میدهد چرا فیاض لاهیجی برهان سددلمی و
ترسی را نمیپتیرد اما برهان ح ظ نابت را صحیح میداند؟
در پیشددین تح یق باید گ ت در میان فیلاددففان ماددلمان معاصددر دسرر قلی لاریجانی
(مهدی گلشدددنی و دیگرانا1383ا م ال ن د آراء حکما در باب تناهی ابعادا )111و قلام
حاا اده آملی (حاا اده آملیا1313ا ج  )234 :1و جمعی ا مؤل ان در سراب معرفت
فلاد ی در ایا مین م ال منرشر سردهاند اما هرسدام ب شرس و نهایت ن د خفد ب ایا س
برهان بادنده سردهاند و هیچسدام دیدگاههای فیاض لاهیجی را بررسی نکردهاند و تبار و
ساخرار ماأل نیز مفرد تفج نبفده است
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بر ایا اسدددا ا مادددألد تناهی ابعاد اجاددداما ن ش تو گزارهای را در منظفم فکر
فلا ی ندارد؛ بلک در دیگر مااکل فلا ی تأثیرگتار بفده و ن ش ای ا میسند و لا م است
مفرد بررسی قرار گیرد
تناهی یا قدمتناهی اجاام ا خفاص سم اجاام استا یعنی خاصیت سم جام است
س اولاً و بالتّا خاصدیت تناهی و ییر تناهی را میپتیرد اگر ایا جاددم مرناهی است ب
لحدا حجم آن گ رد ایم سد مرنداهی یا ییرمرناهی اسدددت پس نهایت داشدددرا و نهایت
نداشدرا ا خفاص سم است (فارابیا 1148ا ج 118 :3ا لاهیجیا 1126ا ج  368 :3و
نیز سبزواریا1371ا ج 173 :2ا طباطباییا )141: 1124
ا سفی دیگر طبق دیدگاه اباسینا در سراب برهان ش اا مفضفع هر قلم ا قفارض
ذاتی آن قلم بحث میسند (اباسدددیناا  1141ب )111 :حاس با گردآمدن ایا دو گزاره
بحث تناهی یا قدمتناهی ابعاد ا قفارض ذاتی سم س حجم و م دار است بحث میسند؛
بنابرایا جایگاه بحث ا تناهی یا قدمتناهی ابعاد منط اً در هندسد و تعلیمیا اسددت؛ یرا
اباسینا آنجا س مباحث مفضفع قلم فلا را در ش ا مفرد بررسی قرار میدهدا مفضفع
هندسدد و ریاضددیا را بررسددی سم مرصددل و من صددل قرار میدهد (اباسددیناا)1 :1141
باایاحاس در م ام تح ق ایاچنیا واقع نشده است خفاج طفسی ب صراحت ماأل تناهی
و قدمتناهی را یو مادأل طبیعی و ن هندسدی یا فلا ی بشمار میآورد (طفسیا 1371ا
ج  )62 :2پیشتر ا او فارابی مفضددعگیری صددریحی در مفرد جایگاه ماددأل تناهی ابعاد
دارد فدارابی در تعلی دا جدایگداه ایا بحدث را مابعدالطبیع قرار داده اسدددت وی چنیا
میگفید« :اما بررسدی جام ب اینک ا اجزاء تشکیل شده است و اینک آیا جاما مرناهی
اسدت یا نامرناهی و اینک آیا هر جزکی ا اجزاء جادم شکلی دارد یا ن ؟ مباحثی است س
ب مابعدالطبیع مرعلق اسددت یرا ایا مباحثی اسددت ا احفاس جاددم اسددت ا آنجهت س
جادددم اسدددت ند ا آنجهت س تغییر میسند»(فارابیا )142-141: 1113میرداماد نیز
معر د اسددت س بحث تناهی ابعاد ا مادداکل فلا د اولی اسددت و جایگاه آن در طبیعیا
نیات (میردامادا)112-1367:111
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اباسدددینا در سراب تعلی ا ب صدددراحت بحث تناهی ابعاد را ا مباحث مابعدالطبیع
دانادر اسدت (اباسدیناا 1141ج )172:باایاحاس وی در شد ا مفضعگیری صریحی در

طبیعی یا فلاد ی یا تعلیمی بفدن ایا ماأل نکرده است اما ایا ماأل را در سراب طبیعیا
مفرد تح یق قرار داده اسددت (اباسددیناا  1141الکا ج  )241 :1بعضددی بر اسددا

ایا

طب بندی اباسدیناا معر د شدهاند س شیخ جایگاه ایا بحث را طبیعیا میداند میرداماد
ب تفجی ایا سار اباسددینا پرداخر و بر خفاج طفسددی خدرده میگیرد وی معر د اسددت:
دلیل ایاس خفاج طفسددی ایا ماددأل را در طبیعیا مندرج داناددر اسددت آن اسددت س
اباسدددینا در سراب شددد ا و نجا جزء لایرجزا را در بحث طبیعیا آورده و اثبا ماده و
صددفر را در مابعدالطبیع و خفاج ایا ت کیو را دلیل طبیعی بفدن ماددأل جزء لایرجزا
گرفر و سدپس بحث تناهی را نیز بر همیا قیا

ا طبیعیا دانادر اسدت؛ اما ایا اسرنراج

تمام نیاددتا چراس ممکا اسددت مطرس شدددن ماددأل جزء لایرجزا در مباحث طبیعیا ا
قبیل مبادی باشد ن مااکل (میردامادا )113-1367:112
ب هرروی اگر بخفاهیم داوری صددحیحی در ایا رابط داشددر باشددیم باید ب تعریک
قلم طبیعی بپردا یم و اینک آیا قلم طبیعیا جادددم را ا آنجهت س جادددم اسدددت مفرد
بررسدی قرار میدهد یا آنک قلم طبیعی قلمی است س جام را ا آنجهت س حرست و
سدکفن دارد مفرد بررسدی قرار میدهد اگر جام دددد آنگفن س میرداماد معر د است د
ا آنجهدت سد حرسدت و سدددکفن داردا مفضدددفع قلم طبیعی باشددددا بنابرایا تناهی و
قددمتنداهی ا قفارض ذاتید ایا مفضدددفع نخفاهد بفد و منط اً نباید جزء مباحث طبیعی
باشدد (میردامادا  )111 :1367فارابی نیز جادم را ا آنجهت س دارای حرست و سکفن
است مفضفع قلم طبیعی میداند (فارابیا)141: 1113
باایاحاس ممکا اسدت دانشدمندان مالمان س اسثراً بحث ا تناهی ابعاد را در ماأل
قلم طبیعی مفرد بررسددی قرار دادهاند ب تبعیت ا شددیخالرکیس ایا سار را سرده باشددند یا
آنس ایا مادأل را ن ا جهت مفضدفع آنا بلک بر اسدا

روش حل مادأل یا بر اسا

یایت محفری در مادداکل و ن مفضددفع محفری طب بندی سرده باشددند ب تعبیر میرداماد
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ماددأل تناهی س در بحث طبیعی مفرد بررسددی قرار گرفر اسددت ا باب مبادی اسددت ن
مااکل (میردامادا)111 :1367
اگر مااکل هر قلم ن بر اسا

مفضفع بلک بر اسا

هدف و یایت دسر بندی شفد

آنگفن س آخفند خراسدانی در س ای الاصدفس انجام داده است (آخفند خراسانیا1124
 )8:میتفان گ ت :ماددأل تناهی ابعاد یو ماددأل چند تباری اسددت و هرسدام ا قلفم
طبیعی و تعلیمی (ریاضددی) و فلا د اولی میتفانند ا ایا ماددأل بحث سنند و با رویکرد
چند تباری بفدن مادددأل ا روشهای حل مادددأل نیز میتفاند مر او باشدددد؛ بنابرایا فرو
ساهش روش حل مائل ب شیفه ریاضی یا برهانی و حصر روش حل مائل در یکی ا دو
روش فف مفجد

تحفیلی نگری اسدددت بهرریا روش برای حدل ماددداکدل چندد تباری

پژوهشهای میان رشددر اسددت (قراملکیا )212 :1383پژوهش حاضددر س بررسددی سدد
مارند مائل ا دیدگاه فیاض لاهیجی است مین سا چنیا پژوهشهایی خفاهد بفد
برای صفر بندی دقیق ماأل باید ا ساخرار آن ماأل پرسید هر ماأل ای س گفن
سداخرار دارد :سداخرار منط ی (صدفری)؛ سداخرار محرفایی؛ و ساخرار بانی مطال

ذیل

حاصل پرسش ا ساخرار ماأل تناهی ابعاد اجاام است:
تناهی و قدمتناهی دو خصددفصددیت اولی و بالتا قرض سم اجاددام میباشددند (ملا
هادی سددبزواریا 1371ا ج 173 :2ا طباطباییا )141: 1124ا اتصدداف هر چیز دیگر ب
وصدک تناهی یا قدمتناهیا ب لحا سم آن شدیء است مثلاً وقری ب دوسرران میگفیید:
«شدددیرینی (قرض سیک) ایا خرمدا بینهدایدت بفد» ب لحا قرض سم و م دار گلفسز
مفجفد در خرماست س آن را مرصک ب ص ت بینهایت میسنیم خصفصیت «بینهایت
بفدن» یا «بینهایت نبفدن» ویژگی قرض سم مفجفد در جاددم اسددت و ثانیاً و بالعرض بر
معروضهای قرض سم اطلا میگردد قرض سم خفد ب دو دسر ت ایم میشفد:
سم مرصدددل؛ سم من صدددل آنگاهس حکما تناهی و قدمتناهی را بررسدددی میسنندا
تناهی ب سم مرصددل (خطا سددطحا جاددم تعلیمی) و قدمتناهی ب سم من صددل (هموفن
قدد) نابت داده میشفد تفضیح آنک  :مرناقض تناهیا قدمتناهی است ییرمرناهی ب دو
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دسدر ت ایمبندی میشفد )1 :ییرمرناهی بال فه؛  )2ییرمرناهی بال عل در ییرمرناهی بال فه
(هموفن قددد)ا قدددی سد بال عل مفجفد اسدددتا مرناهی اسدددتا یعنی همیشددد م دار
مفجفدش مرنداهی اسدددت ولی میتفاندد بد نحف بینهدایت جلف برودا هرچند الآن هر چ
شددمرده شددده اسددت مرناهی اسددت پس قددا «لایرناهی لای ی» دارد یعنی نا ایاددرا اسددت
قدمتناهی در ماددأل ما قدمتناهی لای ی نیاددت و لتا سم من صددل (قدد) مفرد سددؤاس ما
نیادتا بلک حکما آنگاهس حدکم ب تناهی جام میسنندا تناهی را برای سم مرصل شیء
بکدار میبرند؛ یعنی ابعاد را س خطا سدددطح و جادددم تعلیمی در خارج هادددرندا مرناهی
میدانند
واقعیت داشدرا سم مرصدل (ابعاد) یعنی خطا سدطح و جادم تعلیمی نیز وابار ب دو
نکر است:
-1جاددم طبیعی س در خارج مفجفد اسددت محدود باشددد مانی میتفانیم بگفییم
ابعاد مرناهی اسدت س جام طبیعی محدود باشد ب قبار دیگر؛ مانی میتفان گ ت س
جادم تعلیمیا وجفد دارد س جادم طبیعی محدّد باشدد تا ب سدطفس منرهی شفد تا حجم
پدید آید
 -2قاکل ب تشکیل شدن جام ا اجزاء صغار صلب و خلأ نباشیم
با تفج ب نکا فف صفر بندی دقیق ماأل و تأمل در مبادی تصفری و تصدی ی
حکما در ماددأل تناهی ابعاد صددفر بندی دقیق ماددأل ایا اسددت س  :آیا سم مرصددلی در
جامی وجفد دارد س بینهایت باشد؟
پاسددخ ابرداکی (فرضددی ) ما آن اسددت س داکماً هم ی سمهای مرصددل اجاددام مرناهی
میباشدند؛ بنابرایا سفر قضی ب صفر سلی و نظری تناهی ابعاد ب نحف قضی داکم است؛
و اخرلافی س بر سدددر آن اسدددت ب نحفه داکم بفدن اسدددت قدهای هموفن ابفالبرسا
بغدادی معر د ب ممکن قام بفدن ایا قضددی هاددرند و سددل

ضددروره در جان

ایجاب

میسنند و معر دند :میتفانیم سم مرصدلی در جامی داشر باشیم س مرناهی نباشد (ر :
حلیا  )1371:66ابفالبرسددا هموفن حکمددای هنددد (لدداهیجیا 1126ا ج  )368 :3و
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قلام حادا اده (حاا اده آملیا1313ا ج  )232-1:234معر د است س ادل الزامآور و
اقناع سنندهای در اثبا ادقای تناهی ابعاد جاددم وجفد ندارد (البغدادی 1373ا ج -2:62
)81
ما س د برهان ا براهیا اثبا سننده فرضددی راا ا دیدگاه فیاض لاهیجی بر روی میز
تشریح قرار میدهیم و صحتوس م آن را نزد وی ار یابی میسنیم
 .3برهان سلمی (نردبانی)

برهان سدددلّمی منادددفب ب سدددلّم و ب معنای برهان نردبانی اسدددت ایا برهان را نردبانی
نامیدهاند یرا تصدفیری س برهان بر اسدا

آن شکل میگیرد هموفن یو نردبان است

ب ایا معنا س شددما در ایا برهان دو خط اوی ای را رسددم میسنید و ومتری س آن دو را
ب هم وصدل میسند بیا آن دو میسشدید هر چ دو خط اوی مثلث را گاررش دهید و
ومتری س رسدم میسنید گادررش دهید شدکلی س پدیدار میگردد شبی یو نردبان بلند
است

B

D

A
شکل اول :برهان سلمی

اباسددینا در سراب اشددارا اشدداره سفتاهی ب براهیا دیگر داشددر اسددت امّا تفج
ویژهای را ب ایا برهان نشدان میدهد و ایا برهان تنها برهان مشدروس اباسدینا در اشارا
اسدت (اباسیناا  )111 :1381در چند اثر چاپشده فارابی اثری ا ایا برهان وجفد ندارد
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اما در سراب مخطفط و مناددفب ب فارابی ب نام قیفن المادداکل رگ هایی ا ایا برهان را
میتفان شناسایی سرد (فارابیا  )16 :1381قلام حاا اده آملی معر د است :اباسینا در
بحث تناهی ابعاد س در سراب اشدارا ب آن پرداخر اسدت نا ر ب قیفن المااکل فارابی
بفده و ا ایا سراب مرأثر اسدت (حاا اده آملیا1313ا ج  )1:241آنو مالّم است آن
اسدددت سد ا دید فارابی تناهی ابعاد مفجفدا خل ی (در م ابل تناهی مفجفدا امری)
مطلبی تثبیت شده است (فارابیا)18: 1141
ابنسینا در شفا نیز با پردازش و تنقیح این برهان ،برهان قدما را سقیم دانسته و برهان
تنقیحی خود را خالی از اشکال میبیند (ابنسینا (الطبیعیات) 4141ق ،ج .)542 :4
ابفالبرسدا بغددادی در المعربر فی الحکم ایا برهان را در اسدددردلاس بر تناهی ابعاد
آورده اسدت و آن را ضدعیک میشمرد (البغدادی 1373ا ج  )2:81دیدگاه سلی بغدادی
آنگفند سد لاهیجی میگفیدا پتیرش قدمتناهی ابعاد اسدددت (لاهیجیا ج  3:368و نیز
البغدادی 1373ا ج )61-2:81
فخر را ی در مبداحدث مشدددرقید برهدان سدددلّمی را طری ی مرکلّک ندام نهداده (فخر
را یا 1111ا ج  )1:118و در شددرس اشددارا خفد ب آن اشددکاس میسند (فخر را یا
1381ا ج )11 :2
خفاجد طفسدددی نیز در تجریددد و شدددرس اشدددارا ایا برهددان را پددتیرفرد اسدددت
(طفسیا 113: 1147و نیز همفا1371ا ج )71-2:61
میرداماد در ایماضددا خفد تنها دو برهان را بر تناهی ابعاد اجاددام ذسر سرده اسددت:
اوّس برهان سلّمی و دیگری برهان حیثیا (میردامادا1381ا ج )61 :1
ملاصدددرا در شددرس هدای اثیری (ملاصدددراا )66: 1122و اس د ار اربع ب ایا برهان
پرداخر و در شدرس هدای اشدکالاتی را س میتفاند بر ایا برهان وارد آید :پاسخ میدهد
(همان) وی در اس ار ب قنفان یو برهان تثبیتشده ب آن مینگرد (ملاصدرا  1181ما ج
)23 :1
لاهیجی در شددفار ال لهام ب تبع خفاج طفسددی ب قنفان دومیا برهان بر اثبا تناهی
ابعاد ب آن پرداخر اسدت (لاهیجیا1126ا ج  )361 :3خفاج در تجرید تنها ب س برهان
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ا براهیا ششگان ی س فیاض برای تناهی ذسر سرده استا پرداخر است :برهان تطبیقا
برهان سلّمی و برهان ح ظ الناب (طفسیا)113: 1147
لاهیجی در حاشدی بر شدرس اشارا خفد تنها ب برهان سلّمی اسر ا سرده است و ه ّم
او در ایا سراب بیشدرر در ردّ شدبها وارد بر آن اسدت (لاهیجیا حاشی بر شرس اشارا
(مخطفط) :گ  )21وی در حاشدی بر شدرس تجرید ب اخرصدار ب دو اشکاس اشاره و گتر
سرده اسدت (لاهیجیا حاشی بر شرس تجرید (مخطفط) :گ  )11در دیگر سر

لاهیجی

اسردلالی بر تناهی ابعاد نیافریم
تفصیک و تحلیل ذیلا ب دلیل جامع و سامل بفدن در انعکا

نظرا لاهیجی بیشرر

ا شفار ال لهام ن ل شدهاند (لاهیجیا1126ا ج )381-367 :3
آنگفن س لاهیجی ا اباسددینا ن ل میسند برای برهان س دلّمی دو ت ریر وجفد دارد:
یو ت ریر قدما و دیگری ت ریر اباسینا (لاهیجیا1126ا ج  )361 :3پس ا اباسینا ت ریر
وی ب قنفان ت ریر قفی پتیرفر شده است و مفاف ان و مخال ان برای بررسی و گ رگف در
ایا برهانا ت ریر اباسینا را ملا

قرار دادهاند

 .3-3تقریر قدما در برهان سلّمی

قفس قدما تعبیری اسددت س اباسددینا بکار برده اسددت (اباسددیناا  1141ب 214 :و )211
ولی دقی اً مشددخص نیاددت س «قددما» در ایا برهان دقی اً چ ساددانی هاددرند اما میتفان
حد

د س مراد ارسددطف باشددد ما در سر ترجم شددده ارسددطف نرفاناددریم ایا برهان را

بیابیم اگرچ شدبی ایا برهان را ابا رشدد ا ارسدطف ن ل میسند س بر اسا

تناهی جام

مادردیر اسدت در سر قبل ا اباسدینا اسثراً ب برهان تناهی جادم مادردیر اسردلاس شده
اسدت ارسطفا الطبیع ا ترجم اسحق با حنیاا ص  37و ابا رشدا رسال الاماع الطبیعیا
ص  )37ب هرحاسا ت ریر برهان آنگفن س اباسددینا ن ل میسند در قال قیا

اسددرثناکی

ب ایا شکل است:
 1اگر نامرناهی داشر باشیم (م دم)؛
 2لا م میآید خط نامرناهیای داشر باشیم س محصفر بیا حاضریا باشد (تالی)؛
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 3تالی د س خط نامرناهی محصفر بیا حاضریا است د باطل است؛
نریج  :پس م دم (نامرناهی) باطل اسدددت حاس س نامرناهی بفدن ابعاد اجادددام باطل
است پس ن یض آنس مرناهی بفدن است ثابت میگردد
دوخطی را فرض میسنیم س در ن ط  Aب هم مرصددل هاددرند و در سددفی دیگر ا
هم جدا میباشددند مادلّم اسددت س هر چ ایا دو خط ا هم جدا شددفند دهان بیا آن دو
نیز گاددررش مییابد مثلاً اگر ن ط اتصدداس  Aرا بر روی میا قرار دهیم و یو خط را ب
سدمت راست و دیگری را ب سمت چ

امرداد دهیما ایا دو خط هموفن دو ضلع اوی

مثلث ب سمت بالا حرست میسنندا هر چ ایا دو خط بیشرر ادام یابند دهان آنها بیشرر
با میشدفد بیا با شددن دهان و امرداد دو خطا نادبت مار یم برقرار است پس هر چ
بیشددرر ضددلعمیا امرداد یابند دهان بیشددرر با میشددفد حاس اگر دو خطا بینهایت ادام پیدا
سنندا دهان بینهایت گادددررش پیدا میسند درحالیس دهان بینهایتا بیا دو طرف د
س دو خط بینهایت باشدند دددد بادر اسدت؛ یعنی اگر خطی ب قنفان ومتر بیا ایا دو ضلع
مثلث س بینهایت هادرند رسددم گردد (قاقدتاً ایا ومتر باید بینهایت باشددد) محصددفر بیا
دو حاصدر اسدت (دو ضدلع امرداد یافر ) و یوطرف ومتر ب ضلعی با نام  Bو طرف دیگر
خط ب ضدلعی ب نام  Dمنرهی میگردد پس بینهایت میشدفد مرناهی؛ و ایا تالیا باطل
است پس م دم نیز باطل است
 .3-3اشکال ابنسینا بر تقریر قدما

اباسددینا قیا

اسددرثناکی را قبفس دارد منرهی بیان ملا م ای را س بیا م دم و تالی اسددتا

دارای خلل میبیند و ب آن اشکاس میسند (اباسینا  1141با ج  )211-211 :1اشکاس
اباسینا چنیا است:
در تصددفیری س قدما ا برهان سددلّمی دادهاند ومترهایی س بیا دو ضددلع گاددررش
یابنده هموفن پل های نردبان رسدددم میگردد هموفن اضددداف شددددن قدد اسدددت اقداد
بینهایت هاددرندا اما بینهایت لای ی ب ایا معنا س در قدد ما هر چ ب آن اضدداف سنیم
با هم میتفانیم ب آن اضددداف سنیم یعنی هر چ جلف برویم ب آخر نمیرسدددیم هر قددی
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اضاف سنیم با هم میتفان اضاف سرد ب تعبیر وی « اکد» مرناهی است و « یاد » نامرناهی
اسدت در برهان سدلمی ب ت ریر قدما نیز همیاگفن است وقری میگفییم خط بینهایتا
یعنی هر چ خط ب قنفان ومتر در بیا دهان قرار گیرد با اضدداف شدددن دو خط ضددلع س ب
سددمت بینهایت میروند میتفان ومتر دیگری رسددم سرد معنای بینهایت ایا اسددت س
« یداد » دارد بد سدددمدت بینهایت میرودا ن اینک خطی داریم س بینهایت اسدددت
بینهدایدت را میتفان دو گفن معنا سرد )1:یعنی اینک ما خطی داریم س هر چ امردادش
بددهیدد بدا هم میتفان آن را امردداد داد وقری در تصدددفیر قددما میگفییم :ب بینهایری
میرسددیم س محصددفر بیا حاصددریا اسددتا منظفر ایا معنا میباشددد؛ و ایا معنا با تناهی
تضدداد ندارد؛ یرا ایا نامرناهی لای ی اسددت در نامرناهی لای ی شددما همیشد بال عل یو
مرناهی دارید س میتفانید ب سمت بینهایت آن را ادام دهید؛ بنابرایا وقری در رفع تالی
قیا

گ ر میشدفد :نامرناهی نمیتفاند محصدفر بیا حاضدریا باشدد در تصفیر قدما ایا

نامرناهی چفن لایرناهی لای ی تصددفیر شددده اسددت بال عل مرناهی اسددت و مرناهی میتفاند
محصددفر بیا حاضددریا باشددد؛ بنابرایا قدما با تصددفیری س ا ملا م میدهند نمیتفانند
تالی را باطل سنند؛ و لتا قیا

س یم است

 )2معنای دیگر بینهایت ایا اسددت س ما بال عل یو خط نامرناهی داریم س بیا دو
ضلع قرار دارد ایا معنا ا نامرناهی نادرست است ولی تصفیر قدما آن را افاده نمیسند
درواقع اباسینا بر ایا باور است س در تصفیر قدما تالی آن نیات س آخریا ومتری
س ما ب دسدت میآوریم نامرناهی باشددا بلک در تصدفیر ایشان تالی ایا است س هر چ
جلف میرویم ب آخر نمیرسدددیم؛ بنابرایا چفن با ایا تصدددفیر س ا تالی شدددده اسدددت
نمیتفان آن را باطل سرد پس م دم نیز باطل نمیشفد و قیا

س یم است

 .2-3تقریر ابنسینا از برهان سلّمی

تفج اباسدینا در ت ریرش بر ومتر اسدت ومتر در سلام وی خطی است س م ابل اوی قرار
دارد بیان اباسدینا ایاگفن است :ا یو ن ط دو خط را هموفن قدد  7امرداد میدهیم
تعبیر او ایا است س ا یو ن ط دو خط را ب صفر

مرباقد (ن مما ) اخراج میسنیم
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م دداری سد آن را امردداد دادیم مثلاً یو مررا ن ط ای را ا خط  Aب ن ط م ابل آن در
خط  Bوصددل میسنیم در اینجا یو ومتر یو مرری س م ابل اوی اسددت رسددم شددده
اسددت حاس ایا دو ضددلع را ادام میدهیم ب صددفرتی س ن ط ای را در خط  Aانرخاب
میسنیم و ن ط م ابل آن را در خط  Bو خطی بیا آنها س ومتر دوم است رسم میسنیما
ومتر دوم را ب گفن ای انرخاب میسنیم س یو مرر بر ومتر اوس اضاف داشر باشد ایا رسم
ومترها را ب سدمت بینهایت اضاف میسنیم ب گفن ای س در ایا ومترها ومتر بعدی یو مرر
ا ومتر قبلی اضدداف داشددر باشددد بر ایا اسددا

هر مابعدی مشدرمل اسددت بر ماقبل خفد ب

همراه اضاف ای است وقری بینهایت ومتر یو مرری فرض شدا درواقع بینهایت ومتر یو
مرری جمع شدددده اسدددت در ومتر آخر آن آخریا ومتری سد در قرض بینهدایت رسدددم
میشددفدا در آن ومتر هم اضددافا ومترهای قبل میآیند در قبل بینهایت ومتر یو مرری
فرض شدددده بفد پس در آخریا ومتر بینهدایددت یددو مرری وجفد دارد پس آخریا ومتر
بینهایت است البر تعبیر آخریا ومتر در امر بینهایت تاامحی است منظفر ایا است س
اگر مدقیان بینهایت بفدن ابعاد اجاام میگفیند جام بینهایت داریم و برای آن صحت
قداکل هادددرند پس ما باید برفانیم دو خط بینهایت فرض سنیم و آن ومتر بیا آن دو را س
آن نیز قاقدتاً بینهایت اسدددت را رسدددم سنیم ایا ومتر را میگفییم آخریا ومتر ب هرحاس
آخریا ومتر بینهایت اسدت درحالیس دو طرفش بار است پس بینهایت محصفر بیا
حاضددریا میشددفد در اینجا قیا

صددحیح اسددت برهان در قال قیا

اسددرثنایی چنیا

میشدفد :اگر بدعد نامرناهی داشدر باشیم لا م میآید بینهایت محصفر بیا حاضریا باشد
(البر با بیان شددیخ ن قدما) امّا نامرناهی محصددفر بیا حاضددریا تناقض اسددت و باطل (تالی
باطل اسدت) پس م دم یعنی ابعاد نامرناهی مفجفد اسدتا نیز باطل اسدت (اباسینا 1141
با ج )211 :1
امتیازات تقریر ابنسینا نسبت به تقریر قدما از دیدگاه لاهیجی

لداهیجی مددقی اسدددت سد اباسدددیندا چهدار مطل را در ت ریرش ذسر سرده س با آنها
اشدکالاتی س ت ریر قدما با آن روبرو بفدا رفع شده است و برهان صحیح جایگزیا برهان
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س یم شده است (لاهیجیا 1126ا ج )374 :3
آن چهار نکر اباسینا قبار اند ا :
امریا اوس :بر اسدا

سلام اباسدیناا بدعد اصدلی ب دسدت آمده است بدعد اصلی همان

اولیا ومتری اسدددت س در دهان ایا اوی قرار دارد در ت ریر قدما ما اوی و اضدددلاع را
بینهایت امرداد میدادیم و ومتری بینهایت ب دست میآمد اما دیگر تفضیح ندادهاند س
ما ومتر اصلی را رسم میسنیم
امریا دوم :در ت ریر اباسدددینا ومتر اوس یو مرری بفد و ومتر دوم یو مرر ا ومتر اوس
اضدداف دارد و همیاطفر تا بینهایت پیش میرفت ایا اضددافا در ت ریر اباسددینا بال عل
است ن بال فه در ت ریر اباسینا روی بال عل بفدن اضافا تأسید شده است در قفس قدما
تفجهی بد ایا نکرد نبفد سد ومترهدا بال عل باشدددند آنها میگ رند س اگر دو خط را ب
بینهایت ببریم دهان ای بینهایت با میشددفد و خطی بینهایت بیا ایا دو ضددلع وصددل
میشفد ولی دیگر ترسیمی ا بال عل بفدن آن ندادهاند
امریا سددفم :در سلام اباسددینا ومترها ب صددفر مرادداوی اضدداف میگردد اما در سلام
قدما تفضدیحی درایاباره نیادت تفضیح بیشرر آنک ما بر بدعد اصلی ب س گفن میتفانیم
اضداف سنیم :اوس ب صدفر مرزاید؛ دوم ب صفر مرااوی؛ و سفم ب صفر مرناقص در
تصدفیر اباسدینا تفضیح دادیم س هر ومتری شامل اندا ه ومتر قبلی و یو اضاف است ایا
اضداف میتفاند سد گفن باشدد :مراداوی باشد ب ایاگفن س ومتر اوس اگر یو مرر باشد
اضداف نیز مثلاً یو مرر باشد ایا اضافا ب صفر مااوی اضاف میشفند یعنی ومتر دوم
دو مرر و ومتر سفم س مرر باشد (یو مررا یو مرر اضاف شفد) تا بینهایت؛ اما اگر مرزاید
باشد ومتر اوس یو مرر و ومتر دوم مثلاً دو مرر ب آن اضاف شفد (رو ب یادی اضاف شفد و
ب صدفر ماداوی اضدافا ا اضداف نگردند) و س مرر شفدا ومتر سفم قلاوه بر س مرر س
ومتر دوم داشدت مثلاً دو مرر و نیم ب آن اضداف شفد و پنجمرر و نیم شفد؛ و همیاگفن ایا
اضافا ب صفر مرزاید اضاف گردد؛ اما اگر اضافا ب صفر مرناقص اضاف گردند ب
ایا صدددفر س ومتر اوس یو مررا ومتر دوم را یودوم مرر اضددداف میسنیم یعنی نیم مرر
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پس میشدفد یو مرر و نیما ومتر سدفم را یوچهارم مرر اضاف میسنیم یعنی  21سانریمرر
و لتا میشفد یو مرر و ه رادوپنج سانریمرر و همیاطفر اضافا رو ب تناقص میرود
در ت ریر اباسدینا باید اضدافا مرااوی باشند و ن مرناقص البر اگر مرزاید نیز باشند
اشکالی پیش نمیآید و ب طریقاولی صحیح است
امریا چهارم :در ت ریر اباسددینا تأسید ویژهای بر ایا نکر شددده اسددت س هر «مابعد»
مشدرمل بر ماقبل و اضداف مخصفص ب خفد است در تصفیر قدما هر ومتر س ب مثاب یو
پلد ا ایا نردبان اسدددتا یو ذراع بالاتر ا آن را (مثلاً) ومتر دیگری رسدددم میسردند و
همیاطفر ایا اضاف سردن را ب سمت بینهایت ادام میدادند اباسینا در اشکاس خفد ب
قدما میگفید :وترهای قبل ا ومتر نامرناهیا مرناهی هارند و اضاف سردن یو امر مرناهی
بر ومترهای مرناهی نمیتفاند یو امر نامرناهی را باددا د تفضددیح بیشددرر آنس  :بنا بر مثاسا
قددمدا بر ومتر اولی یددو مرر اضدددافد میسننددد و ومتر دوم را سد یددو ومتر دو مرری بفدا
میسدددا ندد؛ یعنی یدو م دداری یو مرری مرناهی را بر ومتر قبل س یو مرر و مرناهی بفد
اضدداف میسنند و یو ومتر دو مرری را س ومتر دوم باشدددا میسددا ند در ومتر هزارمیا نیز
قدما یو مرر اضدداف میسنند یعنی یو مرناهی را بر مرناهی اضدداف میسنند و وتر هزار و
یکمیا را میسا ند حاس هر چ پیش بروند یو مرناهی را بر یو مرناهی اضاف سردهاند
و ایا نمیتفاند نامرناهی را بادددا د ب قبار دیگر؛ در ت ریر قدما ایاگفن اسدددت س هر
ومتری بر ومتر قبلی یو مرر اضدداف دارد و یو مرر مرناهی اسددت و چفن ومتر قبلی مرناهی
اسدتا مرناهی را س ب مرناهی اضاف سنیم نامرناهی ب دست نمیآید؛ اما در ت ریر اباسینا
ایاگفن نیادت وی میگفید :یادا قبلی در بعدی جمع میشفد یاد ومتر دومی در
ومتر سددفم میآید ب همراه یو اضدداف در ومتر چهارم یاد ومتر سددفم میآید ب همراه
یو اضداف و ب همیا شدکل تا بینهایت؛ و چفن نامرناهی ومتر فرض شده است ومتر آخر
میشدفد بینهایت یاد هایی س ب صفر یو مرر یو مرر بر هم اضاف شدهاند؛ و لتا
اشکاس اباسینا بر قدما بر سلام خفدش وارد نیات
اشکال فخر رازی بر تقریر ابنسینا از برهان سلّمی
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فخر را ی معر د اسدت ابهام و ن ط ضدعک اسدردلاس اباسینا در تمایز چهارم (فف التسر)
اسددت (فخر را یا 1381ا ج  )11 :2وی میگفید اگر م دم چهارم را بپتیریم اسددردلاس
تمام اسدددت ولی اگر آن را منع سنیم اسدددردلاس ناقص و نادرسدددت اسدددت (همان) فخر
میگفید :ایا سلام اباسینا س میگفید« :چفن سل واحد واحد ا یادا (اضافا یو
مرری در مثداس مدا) در آخریا واحد (خط آخر) جمع هادددرندا پس مجمفع آنها نیز در
واحد جمع اسددت»ا سلام روشددنی نیاددت و وی باید برای آن اسددردلاس سند (همان) فخر
میگفید :چگفن میتفانید ثابت سنید س هر حکمی س سل واحد واحد دارد بر مجمفع
نیز صدداد باشددد؟ اباسددینا ا اینک سل واحد واحد ا یادا در خط آخر آمده نریج
میگیرد سد «مجمفع یادا » در خط آخر آمده اسدددتا امّا ایا ادقایی بیدلیل اسدددت
(همان) تفضدیح آنک  :وقری ما میگفییم سل واحد واحد ا ایا جمعیت با تک نانی سیر
میشفندا معنایش ایا نیات س هم جمعیت با ایا تک نان سیر میشفند نمیتفان حکم
سدل واحدد واحدد را بر مجمفع حمدل سرد نمیتفانیدد بگفکید :چفن سل واحد واحد ا
یادا در خط آخر آمده اسددتا پس مجمفع نیز در خط آخر جمع شددده اسددت ممکا
است سل واحد واحد بیایند اما مجمفع نیاید مثلاً قلی سبیل بدلیت بیاید یکی بیاید و برود
و دیگری بیاید ب هرروی م دم چهارم اباسددینا بیدلیل اسددت و میتفان ادقای منع سرد
(فخر را یا 1381ا ج )11 :2
پاسخ خواجه طوسی به اشکال فخر رازی

خفاج در م ام دفاع ا اسدردلاس شیخ میگفید :مدقای اباسینا با دلیلی س فخر میگفید
مادردس نشدده است فخر گمان میسند اباسینا ب دلیل آنک سل واحد واحد در ایا خط
آمده اسدتا مدقی قدمتناهی خط شدده اسدت و ا ایاروی فخر اقرراض سرده است س
سل واحد میتفاند بیاید ولی مجمفع نیاید؛ اما ادقای اباسددینا ایا نیاددت اباسددینا حکم
سل واحد را ب مجمفع سرایت نداده است منظفر اباسینا ا واژه «سل واحد»ا سل واحد
قلی سدبیل بدلیت نیادت؛ بلک منظفرش ایا است س توتو اضافا ب همراه مجمفع
شددنشدان در ایا خط آخر مفجفد هادرند ب قبار دیگر؛ اباسینا گ ر است :هم در ایا
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خط سل واحد هات و هم مجمفع و چفن مجمفع بینهایت است پس خط نیز بینهایت
است (طفسیا1371ا ج )67 :2
نقد پاسخ طوسی از دید لاهیجی

لاهیجی معر د اسدت س پاسدخ خفاج نافع نیات اینک خفاج میگفید :دیدگاه اباسینا
ایا اسدددت سد در خط آخر هم سدل واحد میآید و هم مجمفع میآید؛ ایا سلام خفدا
اصل اشکاس فخر را ی است فخر میگفید :ب چ دلیل میگفیید در خط آخر چفن سل
واحدد میآیددا مجمفع نیز میآید شدددما باید اثبا سنید س سل واحد ب همراه مجمفع
میآید ایا ادقای بیدلیل اسدت؛ و ثابت نشده است پس برهان سلمی بر پای ای بیدلیل
بنا نهاده شده است (لاهیجیا 1121ا ج )371 :3
پاسخ لاهیجی به فخر رازی

لاهیجی پاسدخی را س خفد اباسدینا ب ایا اشدکاس ب قنفان دخل م در در سراب اشدارا
داده اسددت را میپاددندد وی میگفید :پاسددخ فخر در خفد سلام اباسددینا مفجفد اسددت
(همان )372 :اباسددینا میگفید :اگر ما نپتیریم س تمام یادا در خط و بدعد آخر جمع
هادرندا لا م اش ایا اسدت س بدعد و ومتر را مرناهی دانار ایم چراس أ ید ا ایا ومتر پیدا
نمیشدددفد درصدددفرتیسد ایا لا م خلاف فرض اوس ماسدددت (اباسدددیناا)111 :1381
ب قبار دیگر؛ خدلک پیش میآید تفضیح آنک  :مدقای ما آن است س هر آنو در ومتر
ماقبل اسددت در مابعد نیز میآید همراه یادتی اگر شددما منکر شددفید و بگفیید بعضددی ا
یدادا در فف نمیآید یعنی یادهای س در آخریا خط آمده در فف نمیآیدا معنای
ایا سلام آن اسددت س خط بالاترا خط ممکنی نیاددت وقری میگفید بعضددی یادا در
بالا نمیآید درواقع خط بالاتر را ممکا ندانار اید و گ ر اید چفن خط بالاتری نیات ایا
بدعد (ومتر) امرداد نیافر اسدت وقری منکر ومتر بالاتر شددید معنایش ایا است :پس دو ضلع
را بیش ا ایا نمیتفان امرداد دادا پس دو ضددلع ب سددمت بینهایت نرفر اند و در جایی
تمام شدددهاند و ایا خلاف فرض ماسددت؛ یرا ما در برهان سددلمی فرض میسنیم س دو
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ضلع نامرناهی هارند درحالیس بنا بر سلام شما ما ب آخریا ومتر رسیدهایم و اگر آخریا
ومتر را بیددابیما آخر دو ضدددلع را نیز پیدددا سردهایم و دیگر دو ضدددلع بیش ا ایا امرددداد
نمییابند و ایا خلاف فرض در برهان سلمی است برای آنک خلاف فرض لا م نیاید باید
بگفییم :هر ومتری را س رسدددم سنید ماقبل «برمام » در مابعد جمع اسدددت ب تعبیر دیگر؛
بعدی مجمفع ماقبل خفد را دارد (همان)
اشکال علامه حسنزاده آملی بر برهان سلمی

قلام معر د اسدت :ایا برهان نادرسدت اسدت؛ یرا اسا

برهان بر ایا است س نامرناهی

نمیتفاند محصددفر بیا حاضددریا باشددد درصددفرتیس در برهان سددلمی ما محصددفر بیا
حاضریا نداریم؛ یرا وقری دو ضلع را امرداد میدهید و آن را ب سمت بینهایت میبرید
دیگر اوی وجفد نداردا ومتر آن هموفن یو خط و اوی  184درج ای میشدددفد یو
خط نیز میتفاند بینهایت باشدد و محصدفر بیا حاضریا نمیشفد دیگر حاضریا وجفد
نددارد بد تعبیر دیگرا اگر اوی دو خط ب سدددمت بینهایت برودا با میشدددفد و تخت
میگردد (حاا اده آملیا1313ا ج )234 :1
نقد اشکال استاد حسنزاده آملی

در یو اوی اگر بنا بر فرض  64درج باشددددا هر م دار ضدددلعمیا آن را امرداد دهید ایا
اوی ا  64درج خارج نمیشدفدا ضدلعها جلف میروند و دهان با میشفد اما اوی با
نمیشدفد ضلعها اوی اولی را ا دست نمیدهند تا  184درج شفند و دو ضلع بخفابند
چنیا ات اقی در هیچ اوی ای رخ نمیدهد؛ بنابرایا شددکلی س اباسددینا تصددفیر میسند
خالی ا اشکاس اسراد حاا اده است
اشکال دکتر لاریجانی بر برهان سلمی

دسرر قلی لاریجانی برهان سددلمی را با ی سدداده خفانده اسددت وی میگفید« :با ایاگفن
با یهای سدادها بینهایت را نمیتفان ن ض سرد آنهم بینهایت هندسی»(مهدی گلشنی
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و دیگرانا1383ا م دال ن د آراء حکما در باب تناهی ابعادا )111وی میگفید :اشدددکاس
ایا برهدان آن اسدددت س ما حکم مرناهی را بدون هیچ تغییری درباره نامرناهی گادددررش
دادهایما درواقع اسددردلاس سددلمی ایا خفاهد بفد س « :هرگاه ن ط ای روی ایا دو خط در
نظر بگیریما ومتر حاصدل محدود اسدت» و منط اً نریج ایا اسدردلاس ایا است س «دون ط
بد قنفان دو سدددر ومتر روی ایا دو خط یافت نمیشدددفدا اگر ومتر نامحدود باشدددد» وی
میگفید :ف ط همیا نریج را میتفان گرفت و بیش ا ایا اسددردلاس منط ی نیاددت؛ بلک
اسدر اد ه ا تشداب و تمثیل و اسدر اده ا امفر مربفط ب مرناهی برای نامرناهی است س البر
امری ناصفاب است» (همان)111 :
نقد دیدگاه لاریجانی

ب نظر میرسدد با ی سداده خفاندن اسردلالی س اباسیناا میرداماد و ملاصدرا و ملا هادی
سددبزواری و سثیری ا دانشددمندان اسددلامی بر آن صدح گتاشددر اندا ا احریاط قلمی دور
باشدد ب نظر میرسدد ن د دسرر لاریجانی مادبف ب تفصدیک دقیق ا برهان نبفده اسددت
ت ریری س وی ا برهان سددلمی اراک سرده اسدددتا نزدیو ب برهان سدددلمی ا دید قدما
اسددت و رافری س در ت ریر اباسددینا اسددت ب درسددری در ت ریر دسرر لاریجانی منعکس
نگردیده اسدت باید تفج داشت س برهان سلّمی یو برهان مرس

مرخّم است س هم

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

مرس

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

اسدردلاس مادر یم ایا برهان شدکل گرفر باشد بلک یو قیا
نریج یو قیا

اسرثناکی است س تالی آن

اسرثناکی دیگر است؛ و اینک دسرر لاریجانی تمام نریج برهان را «دون ط

ب قنفان دو سددر ومتر روی ایا دو خط یافت نمیشددفدا اگر ومتر نامحدود باشددد» گرفر اندا
نریج ناقصی است و برهان را باید ادام داد ضما آنک در برهان سینفیا محفر «دون ط »
برای ومتر قرار گرفراا نیاددت و ایاا برداشددت قفشددجی ا سلام اباسددینا اسددت در ادام
م ال ا اشکاس و پاسخ قفشجی ذسر خفاهد شد
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دیدگاه لاهیجی پیرامون تقریر ابنسینا

لاهیجی معر د اسدت س برهان سدلمی دلیلی اسدت س اخص ا مدقاست (لاهیجیا1126
ا ج )376 :3؛ بنابرایا آن را نمیپتیرد و ب آن اشکاس میسند تفضیح آنک  :مدقای ما
در تناهی ابعاد آن اسدت س  )1ما جامی س نامرناهی باشد نداریم؛ یعنی شیئی س در بدعد
طفس و قرض و قمق نامرناهی باشدددا نداریم  )2و نیز مدقی هاددریم جاددمی س سددطح
نامرناهی داشددر باشددد نداریم؛ یعنی شددیئی س بدعد طفلی و قرضددی نامرناهی داشددر باشدددا
نداریم  )3و نیز مدقی هاددریم بدعد طفلی نامرناهی هموفن خط (س تنها یو بدعد اسددت)
نامرناهی نداریم ایا هر سد مدقای ما هاددرند؛ اما برهان سدلّمی نمیتفاند تمام ایا ادقاها
را ثابت سند برهان سددلمی میتفاند ثابت سند س اگر طفس و قرض و قمق باهم نامرناهی
بداشدددندا نادرسدددت اسدددت برهان میتفاند ثابت سند س اگر دو بدعد طفس و قرض باهم
نامرناهی باشددند نادرسددت اسددتا اما ایا برهان نمیتفاند ثابت سند س اگر تنها بدعد طفلی
نامرناهی باشدا نادرست است؛ بنابرایا برهان اخص ا مدقا است (همان)
لداهیجی در اینجدا تصدددفیر جالبی را اراک میدهد وی میگفید :اگر ما اسدددرفان ای
داشدر باشدیم س قرض و قمق آن مرناهی باشدد اما طفس آن نامرناهی باشددا برهان سلمی
نمیتفاند آن را منع سند( 4همان)
دلیل آنک برهان سددلمی نمیتفاند خط را امرناع دهد ایا اسددت س ما در ایا برهانا
دو ضددلع را ب بینهایت میبریم و قرض (ومتری) را بیا آنها رسددم میسنیم و میگفییم
چفن قرض نمیتفاند نامرناهی باشددد طفس نیز نامرناهی نمیتفاند باشددد روشددا اسددت س
مانی ایا اسدردلاس تمام است س سای ادقایش ایا باشد س طفس و قرض باهم نامرناهی
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
 1ایا دیدگاه می تفاند طرس جدیدی برای قلم هیئت و نجفم جدید باشد برای تصحیح برهانی نظر آن دسر ا
مهندسان فیزیو نظری س معر د هارند قالم نامرناهی است میتفان ایا نظر را س اگر شکل جهان هاری هموفن
یو اسرفان باشد را قاکل شد می تفان طبق دیدگاه لاهیجی اشکالاتی را س ا ناحی برهان سلمی و حری تدرسی وارد
استا رد سرد در ایا مین رجفع شفد ب م ال د تناهی ابعاد ا دیدگاه فیزیو معاصر
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دیدگاه نهایی فیاض لاهیجی درباره برهان سلمی

فیاض لاهیجی معر د اسددت س برهان سددلمی اسددردلالی اخص ا مدقا اسددت و لتا آن را
نداقص میداندد و آن را نمیپدتیرد (لاهیجیا 1126ا ج  )376 :3وی تنها اشدددکاس ایا
برهان را همیا نکر میداند و دیگر اشدکاسهایی را س بر ایا اسردلاس شده استا با قف
رد میسند
 .3برهان تُرسی

ترد

واژهای قربی ب معنای سدپر اسدت قلت نامگتاری ب ایا اسدم تصدفیر سپر مانندی

اسددت س ایا برهان ترسددیم میسند آنگفن س لاهیجی میگفید اولیا بار ایا برهان را
شددیخ اشددرا در مطارحا مطرس سرده اسددت (لاهیجیا 1126ا ج  )371 :3البر ما در
مطارحا آن را نیافریم اما در الفاس قمادی ا آن یاد شدده اسدت (شیخ اشرا ا1371ا ج
 )111 :3لاهیجی میگفید :چفن برهان سددلمی دارای سددخریهایی ب ویژه در اثبا م دم
چهارم (آنگفن س تفضدیح داده شدد) بفدا شدیخ اشدرا دسدت ب تن یح و سپس تدویا
برهان جدیدی ب اسم تدرسی ده است (لاهیجیا 1126ا ج  )371 :3ملاصدرا در شرس
هدای ب ایا برهان اشداره سرده اسدت وی میگفید :ایا برهان نیا مند اسردلاسهای سثیر
ریاضدی اسدت و باید دقت سرد س با برهان سدلمی خلط نگردد (ملاصدراا)66 : 1122
ایا برهان هموفن برهان سددلمی ا یو اوی امرداد یافر و ومترا برای اسددردلاس اسددر اده
میسند
 .3-3تقریر برهان

قبارا شدیخ اشدرا چفن ا ریاضدیا قدیم برای تفضدیح برهان سفد میجفیدا پیویده
اسدت در برهان سدلمی در دو خط و ضدلعی س اوی را میسداخرندا شرط نشده بفد س
اوی چند درج باشددد شددیخ اشددرا در ایا برهان شددرط میسند س اوی باید  64درج
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باشددد ب تعبیر وی باید دو ثلث اوی قاکم باشددد 4اگر دو خط را یو مرر امرداد دهیم و
ن ط م ابل خط Aرا بر روی خط  Bمشدددخص سنیم و آن دو را ب هم مرصدددل سنیم ما
یو مثلثی خفاهیم داشددت س هر اوی آن  64درج و رویهم  184درج خفاهد بفد و
ب تعبیر شیخ اشرا برابر دو اوی قاکم بنا بر اصلی ریاضی د س در جای خفد ثابت شده
است د اگر وایای مثلث مااوی باشندا اضلاع نیز مااوی خفاهند بفد؛ یعنی اگر ما اوی
 64درج را یو مرر امرداد داده باشدیم ومتری س ایا دو ضدلع را ب هم مرصل میسند نیز
یو مرر خفاهد بفد اگر اضددلاع دو مرر باشددندا ومتر نیز حرماً دو مرر اسددت؛ و همیاطفر
ادام مییابد حاس اگر ما دو سا مثلث را بینهایت امرداد دهیما ومتری س بیا آنها قرار
میگیرد نیز بینهایت خفاهد بفد

شکل دوم :برهان ترسی

قبار شدیخ اشدرا ب بان روان چنیا اسدت :اگر جام ماردیری را هموفن تدر
(سدددپر) انرخداب سرده و مرسز آن را پیدا سنید و ا مرسز  6خط ب محیط دایره بکشدددید
ب گفن ای س فاصددل خطفط باهم مادداوی باشددندا در ایا صددفر سددپر ب شددش قاددمت
مرادداوی ت اددیم خفاهد شددد س هر قاددمری مثلثی اسددت دارای وایای مرادداوی و چفن
مرااوی الزوایا هارند پس مرااویالاضلاع نیز میباشند مرااوی الزوایا هارند یرا محیط
دایره  364درج اسدت و اگر ب شدش قامت مااوی ت ایم شفد  64درج میشفدا پس
 1اوی قاکم  14درج است و دو ثلث آن  64درج میشفد
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هرسدام ا مثلثها س در مرسز ایا تدر

قرار گرفر اند  64درج است حاس ا ایا

 6مثلث یکی را انرخاب میسنیم و دو ضددلع آن را امرداد میدهیما هر م دار س سددا را
امرداد دهیدا ومتری س بیا ایا دو ضلع و دو سا میافرد مااوی سا ها و دو ضلع است
حاس اگر آن را ب بینهایت امرداد دهیما ومتر نیز بینهایت میشدفد اسدردلاس شدیخ اشرا
در اینجا شدکل میگیرد :اگر ومتر بینهایت باشد لا م میآید س منحصر در بیا دو حاصر
بداشدددد درحدالیسد ایا تناقض گفکی اسدددت؛ پس اینک ما برفانیم دو ضدددلع مثلث را تا
بینهایت ادام دهیم باطل است؛ یرا بینهایری نداریم (شیخ اشرا ا1371ا ج )111 :3
 .3-3نقد فیاض لاهیجی بر برهان تُرسی

فیاض اشدددکالی را س بر برهان سدددلّمی وارد سردا بر برهان تدرسدددی نیز وارد میداند وی
معر د است :برهان تدرسی اسردلالی اخص ا مدقا است مدقا در اسردلاس تدرسی آن است
س تمامی ابعاد مرناهی هارند و نامرناهی بفدن محاس است؛ اما اسردلاس تدرسی حالری را س
«تنها طفس» نامرناهی باشدددا رد نمیسند و تنها قادر اسددت حالری را س دو بعد نامرناهی یا
س بعد نامرناهی باشدا رد سند (لاهیجیا 1126ا ج )376 :3
 .2برهان حفظ النسبه

برهان ح ظ نابت همانند دو برهان دیگر ا اوی و ومتر آن برای تصفیرسا ی و اسردلاس
یاری میجفید اسدم برهان ا قاقده ریاضی س اسا
بر اسدا

اسردلاس استا برداشر شده است

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

همیشدد مح ف اسددت و اگر دو ضددلع امرداد یابند ومتر نیز ب همان ناددبت امرداد مییابد
برخلاف برهان تدرسددی مشددخص نیاددت س اولیا بار چ ساددی ایا برهان را اقام سرده
اسدددت قدهای ایا برهان را ت ریر دیگر ا برهان سدددلمی و ن یو برهان مادددر ل ا آن
دانادددر اند؛ اما لاهیجی ب درسدددری ایا اسدددردلاس را یو برهان جداگان دانادددر اسدددت
(لداهیجیا 1126ا ج  )371 :3چراس اگر در حد وسدددط یا یکی ا اجزاء دلیل تغییری
حاصدل شدفد میتفان آن اسردلاس را یو برهان دیگر دانات برخلاف صاح

مفاقک و
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قفشدجیا لاهیجی معر د است س قبار خفاج س میگفید« :و لح ظ الناب بیا ضلعمی
الزّاوی و ما اشدرملا قلی مع وجفب اتّصاف الثّانی ب »(طفسیا )113: 1147نا ر ب برهان
ح ظ النادب اسدت صاح

مفاقک (ت را انیا ج  )18-17 :3و قفشجی (میر سید شریکا

ج  )213-7:211معر ددند س ایا قبار خفاج نا ر ب برهان تدرسدددی اسدددت ب هرروی
دسددتسم میتفان معر د شددد س ا دید لاهیجیا خفاج طفسددی یکی ا طرفداران ایا
برهان است (لاهیجیا 1126ا ج )371 :3
 .3-2تقریر برهان

هر اوی ای دو ضدلع و یو ان راج یعنی دهان با شده دارد؛ س ا ایا دهان با شده تعبیر
ب بدعد بیا ضدلعمیا میشفد ادقا ایا است س بیا دو ضلع هر اوی و بدعد بیا ایا دو ضلع
یو نادبری اسدت ایا نادبت بیا دو ضدلع اوی و بدعدا همیش برقرار است و هر چ قدر
هم س ضدلعیا را امرداد بدهیم ایا نابت ح ظ میشفد مثلاً اگر دو ضلع پنجمرر بفدند و
بدعدد بیا ایا دو یو مرر بفد اگر دو ضدددلع را امرداد دادیم و آن را ده مرر سردیم بدعد بیا
ایا دو نیز باید دو مرر شدفد؛ یعنی نابت یوپنجم باید مح ف بماند قانفن هر اوی ایا
اسدت س نابت بیا دو ضلع و بدعد آنها باید همیش مح ف بماند حاس اگر ایا دو ضلع
را بینهایت فرض سنیم باید ناددبت بیا ایا دو ضددلع و بدعد آنها برقرار بماند اگر قبل ا
بینهایت شدددن ناددبت آنها ناددبت مرناهی ب مرناهی بفدا باید بعد ا نامرناهی شدددن دو
ضدلعا نادبت دو ضلع و بدعد بیا آنها نابت نامرناهی ب نامرناهی باشد؛ اما بعد بیا ایا دو
ضدلع نمیتفاند نامرناهی باشد یرا محصفر بیا دو حاصر است و لتا بدعد مرناهی است در
ایا صددفر اگر دو ضددلع را ناددبت ب بدعد در نظر گیریم ناددبت آنها ناددبت نامرناهی ب
مرناهی میشددفد در قبل ا نامرناهی شدددن دو ضددلعا ناددبت آنها مرناهی ب مرناهی بفد اما
بعد ا نامرناهی شدددن دو ضددلع ناددبت آنها نامرناهی ب مرناهی اسددت ما در قاقده ح ظ
الناددب مدقی شددده بفدیم س هر چ ضددلع ادام پیدا سند ناددبت بیا دو ضددلع و بدعد بیا
آنهاا قبل و بعد ا امرداد دو ضدلع برقرار میماند؛ اما در مادأل ما چنیا نشده استا بلک
نادبت قبل ا امرداد نادبت مرناهی ب مرناهی بفد اما بعد ا امرداد ضلعیا و نامرناهی شدن
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آنها ناددبت دو ضددلع ب بدعد ناددبت نامرناهی ب مرناهی اسددت؛ اما ناددبت مرناهی ب مرناهی
ماداویی نابت نامرناهی ب مرناهی نیاتا پس نابت اولی دو ضلع و بدعد ح ظ نشده است
ب قبار دیگر؛ در ایا اسددردلاس دو مطل

مهم اسددت )1 :ناددبت بیا دو ضددلع و بدعد باید

ح ظ شدفد  )2بدعد بیا دو ضدلع حرماً مرناهی است؛ یرا محصفر بیا حاضریا است و هر
چ هم دو ضلع امرداد پیدا سند بدعد بیا ایا دو همیش مرناهی است حاس در قبل ا امرداد
ناددبت بیا دو ضددلع و بدعد ناددبت مرناهی ب مرناهی بفد اما بعد ا امرداد دادن دو ض دلع ب
سدمت بینهایتا نادبت آنها نادبت نامرناهی ب مرناهی اسدت و لتا ح ظ نابت صفر
نگرفر است ایا برهان در قال قیا

اسرثناکی چنیا است:

اگر دو ضلع نامرناهی باشند (م دم)؛
لا م میآید س نابری س بیا دو ضلع و بدعد بیا آن دو استا مح ف نماند (تالی)؛
مح ف نماندن نابت (تالی) باطل است ب دلیل قاقده ریاضی (رفع تالی)؛
نریج  :پس م دم (دو ضلع ب سمت بینهایت بروند) نیز باطل است
 .3-2دیدگاه لاهیجی درباره برهان حفظ نسبت

لاهیجی در قبارا نخادریا خفد معر د اسددت س برهان ح ظ النادب ب اشددکاس دو برهان
قبدل مبرلدا اسدددت و دلیل اخص ا مدقاسدددت (لاهیجیا 1126ا ج  )376 :3اما پس ا
تح یق ا ایا نظر برمیگردد و معر د میشفد س برهان ح ظ نابتا ایا رخن را ندارد و
لتا دلیلی تمام است (همان) تفضیح آنک  :در برهان ح ظ نابتا ب دلیل آنک نابت بیا
دو ضددلع و بدعد آنها پیش ا امرداد و پس ا امرداد مح ف نمیماند و نادددبت مرناهی ب
مرناهی تبدیل ب نامرناهی ب مرناهی میشددفد لتا نمیتفان دو ضددلع را ب سددمت بینهایت
امرداد داد حاس اگر تنها طفس یو جادم ب سمت بینهایت حرست سند و قرض و قمق
آن مرناهی باشدند با نادبت آن ب همخفرده اسدت و نادبت مرناهی ب نامرناهی شده است
لتا نمیتفان ایا فرض را نیز پتیرفت در دو برهان سدددابق لاهیجی اشدددکالش ایا بفد س
اگر تنها طفس را گادررش دهیما دو برهان سابق نمیتفانند ایا فرض را ابطاس سنند اما در
ایا برهدان اگر تنها طفس را گادددررش دهیم با برهان آن را منع میسند و لتا ایا برهانا
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برهانی است س تمام ادقا را دربر میگیرد و اخص ا مدقا نیات
 .2-2اشکال مشترک سه برهان فوق از دید قوشجی

قفشدجی معر د اسدت س س دلیل با فرض تناقض شروع شده است و هیچ دلیل صحیحی
نمیتفاند ایاگفن باشد (قفشجیا مخطفط )181:تفضیح آنک  :در دلیل خلک ما فرضی
را س قبفس نداریم مطرس میسنیم و با تفج ب باطل بفدن فرض ب دلیل تناقض یا محتور
دیگر نریج میگیریم س فرض نادرسدددت بفده اسدددت؛ یعنی چفن فرضا ما را ب تناقض
میرسدداندا نمیتفان آن را پتیرفت؛ اما اگر ا همان ابردا تناقض را فرض بگیریم یعنی ا
همان ابردای اسدردلاسا مرناقض فرض سنیما ایا دلیل نادرسدت اسدت قفشدجی میگفید:
در س اسردلاس فف ا همان ابردا تناقض فرض شده است ما در س برهانا دو ضلع اوی
را نامرناهی فرض میسنیم درصددفرتیس دو ضددلع اوی ا همان ابردا نمیتفانند نامرناهی
فرض شدفند چفن مرناهی هادرند؛ یرا محصدفر بیا حاضدریا هادرند شما ا همان ابردا
دوخطی را س مرناهی هارندا نامرناهی فرض میسنید و ایا فرض تناقض در همان ابردای
اسدردلاس اسدت در سد برهان با تناقض شروع شده است ن با چیزی س در نهایت مارلزم
تناقض باشددد و ایا نادرسددت اسددت قفشددجی معر د اسددت :دو خط ا همان ابردا مرناهی
هاددرند و نمیتفان آن دو را نامرناهی فرض سرد (همان) وی تفج خفد را در سدد برهان
ب دو ضددلع معطفف داشددر اسددت وی میگفید :در دو ضددلع دقت سنیم هر دوی آنها
مرناهی هادرند؛ یرا محصفر بیا حاضریا هارند دو حاصر آنها نیز دون ط ای است س
بر روی آنها قرار دارد ن ط اوس رأ

اوی اسدت و ن ط دوم ن ط ای اسددت س حاصل

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

اوی اسددت س بر روی میا اسددت و ن ط اتصدداس ب خط Bاسددت و ن ط دوم بر

روی ضدلع  Aن ط ای اسدت س ومتر ا ایا ن ط ب سمت ضلع  Bسشیده شده است پس
هر ضدلعی بیا دون ط س آن را محصفر سرده است قرار دارد و لتا همیش محصفر است
و نمیتفان آن را ا همان ابردای اسردلاس نامرناهی فرض سرد
درصفرتیس در س برهان فف دو ضلع مرناهی را نامرناهی فرض میسنند
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 .4-2پاسخ لاهیجی به اشکال قوشجی

پاسدخ لاهیجی همان پاسددخ سددید صدددرالدیا دشدرکی ب قفشددجی اسددت لاهیجی ا سددید
صددددرالدیا ب سدددید المدق یا تعبیر میسند پیش ا سدددید المدق یا ا واژهای «بدعد» یا
«قرض» برای اشداره ب دهان با شده در اوی اسر اده میشده است؛ اما پس ا پاسخ سید
المدق یا حکمایی هموفن میرداماد (میردامادا1381ا ج  )61 :1و ملاصددددرا (ملاصددددرا
 1181ما ج  )23 :1ا واژه «ان راج» برای نشدددان دادن دهان با شدددده در اوی اسدددر اده
سردهاند س احرمالاً اشداره ب اشددکاس قفشددجی و پاسددخ سددید المدق یا باشددد پاسددخ سددید
المدق یا ب قفشدجی ب ایا شدرس اسدت :قفشدجی دو ضدلع را مرناهی میدانات یرا هر
ضدلع در دون ط ابردا و انرها محصفر است ابردای آنا ابردای اوی و انرهای آنا ن ط ای
اسدت س ومتر ا آنجا ب ضدلع دیگر مرصل میشفد سید المدق یا ومتر را رسم نمیسند و
بحث را روی «ان راج» میبرد؛ و چفن ومتر را رسدم نمیسند ن ط پایانی ب دسددت نمیآید
و چفن ن ط پایانی ندارد دو ضددلع مرناهی نمیشددفند پس میتفان دو ضددلع را ییرمرناهی
فرض سرد سید میگفید :دو ضلع اوی ای را تصفر میسنیم س اوی مطل باشد ( اوی
مطل نا ر بر برهان سلّمی و نا ر بر برهان ح ظ نابت است س در آنها اوی چ م دار
باشدد مشخص نشده است) یا چ اوی مخصفص باشد (نا ر بر برهان تدرسی است س در
آن اوی باید  64درج باشدد) پس چ اوی مطل باشد و چ مخصفص ا دو ضلع اوی
را فرض میسنیم ایا دو ضلع اوی را بر فرض قدمتناهی ابعاد بینهایت میگیریم (چفن
خصدم معر د اسدت س ما جام بینهایت داریم میگفید ما دو ضلع را در ایا جامی س
میگفیید بینهایت اسدت در نظر میگیریم) حاس بر اسدا

برهان ح ظ نابت میگفییم:

ان راجی س پیش ا نامرناهی شدن دو ضلع بفد مرناهی بفد پس باید پس ا نامرناهی شدن
دو ضدلع نیز بینهایت باشدد درصفرتیس ان راج محصفر بیا حاضریا است و مرناهی؛ و
چفن نابت تغییر میسند پس نمیتفان دو ضلع را بینهایت سرد در برهان تدرسی نیز سیّد
تفج را ا ومتر ب ان راج برده اسدت وی میگفید :ما ان راجی را پیدا میسنیم س مااوی
بیا دو ضددلع باشددد یعنی ب اندا ه ایا دو ضددلع دهان ایا اوی با باشددد هر چ دو ضددلع
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امرداد یابند آن ان راج نیز ب همان نادددبت قرض پیدا میسند و هر چ بر امرداد دو ضدددلع
افزوده میشدفد ب همان نادبت نیز ان راج قرض پیدا میسند حاس اگر دو ضلع بینهایت
شدفند باید ان راج نیز بینهایت شدفد درصدفرتیس محصفر بیا دو حاصر است و مرناهی
پس نمیتفاند دو ضلع بینهایت شفند
بنابرایا سددید المدق یا با تفج ب تغییر اندسی س در ت ریر سدد برهان ایجاد سرده و
تفج را ب «ان راج» ب جای ومتر معطفف سرده اسدتا تفانار پاسخ م بفلی نزد لاهیجی ب
اشدکاس قفشدجی بدهد ب گمان ما نیز پاسدخ سدید المدق یا پاسدخ صحیحی برای اشکاس
قفشدجی اسدت میرداماد (میردامادا1381ا ج  )61 :1و ملاصددرا (ملاصدرا  1181ما ج :1
 )23نیز در ت ریر برهان سلمی ا واژه «ان راج» بهره میبرند
نتیجه گیری

در فیزیو نفیا مادأل تناهی ابعاد جادم مادأل مهمی بشمار میآید اندیشمندان مالمان
هموفن اباسددینا دارای دیدگاه در ایا مین هاددرند و طرس دیدگاهها و بررسددی ن دهای
س بر آنان وارد سردهاند مین تفصددیک دقیق ماددئل برای پژوهشهای میانرشددر ای را
فراهم میسند در ایا میان فیاض لاهیجی بررسی جامع و ن ادان ای داشر است س حاصل
آن ن دهای ابرکاری وی ب دو برهان اصدلی ایا ماأل است ایا نفشرار نشان داد لاهیجی
در ایا ماددئل ا مرحل تفصددیک قبفر سرده اسددت و در م ام داوری اندیشدد قرار گرفر
اسددت وی در م ام داوری بیا ت ریر قدما و اباسددینا ا برهان سددلمیا ت ریر اباسددینا را ب
چهار دلیل ارجح میداند اما خفد ب اباسددینا اشددکاس میسند و آن را دارای رخن میبیند
ا میان سد برهان سدلمی و تدرسی و ح ظ نابتا دو برهان سلمی و تدرسی را مبرلاب رخن
دلیل اخص ا مدقا بفدن میداندا اما برهان ح ظ نادبت را ا میان س برهان خالی ا ایا
خلل میداند بر ایا اسدا

برهان ح ظ نادبت ا محو ن د ب سدلامت بیرون آمده است

اما دو برهان دیگر مبرلاب اشدکاس هارند ا دیدگاه لاهیجیا اشکاس قفشجی خللی در س
برهدان ایجداد نمیسندد و با تغییر اندسی در ت ریر سددد برهان و اسدددر اده ا واژه «ان راج»
ب جای «بدعد» یا «ومتر» یا «قرض» ایا برهان ا اشددکاس قفشددجی ب سددلامت بیرون میآید
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باایاحاس اشددکاس و جفاب قفشددجی مفج تطفر در ت ریر سدد برهان و اسددر اده ا واژه
ان راج ب جای بدعد گردیده است
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 ال ارابىا ابف نصر ( 1113ه ) الأقماس ال لا یة م دم و تح یق و تعلیق ا دسرر جع رآس یاسیاا چاپ اوسا بیرو ا دار المناهل
 ال ارابىا ابف نصر ( ) 1141فصفص الحکما تح یق ا شیخ محمد حاا آس یاسیااقم :انرشارا بیدارا چاپ دوم

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

با م دم

محمد برستا تهران :انرشارا میراث مکرفب (سراب ناخ فاسامیل است)
 العلامة الحلى ( )1371الجفهر النضیدا تصحیح محاا بیدارفر ا قم :انرشارا بیداراچاپ پنجم

 -الرا ىا فخر الدیا ( )1381شرس الاشارا

و الرنبیها ا م دم و تصحیح ا دسرر

نجک ادها تهران :انجما آثار و م اخر فرهنگى چاپ اوس
 الرا ىا فخر الدیا ( 1111ه ) المباحث المشرقیة فى قلم الالهیا و الطبیعیا ا قم:انرشارا بیدارا چاپ دوم
 الدامادا میر محمد باقر ( )1381 -1381مصن ا میر داماد ب اهرمام قبد الل نفرانىاتهران :انرشارا انجما آثار و م اخر فرهنگىا چاپ اوس
 الدامادا میر محمد باقر ( .)1367ال باا ا ب اهرمام دسرر مهدى مح ق دسرر سید قلىمفسفى بهبهانىا پروفافر ایزوتافا دسرر ابراهیم دیباجىا تهران :انرشارا

دانشگاه

تهرانا چاپ دوما
 الطباطباییا قلام محمد حایا ( ) 1124بدای الحکمة تصحیح و تعلیق الشیخ قباقلی الزارقی الابزواریا قم :مفساة النشر الاسلامیا چاپ ه دهم

 -الطفسىا الخفاجة نصیر الدیا ( )1371شرس الاشارا و الرنبیها

قم :نشر البلایةا

چاپ اوس
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 سهروردیا شیخ شهاب الدیا ( )1371مجمفق مصن ا شیخ اشرا ب تصحیح وم دم هانرى سربا و سید حایا نصر و نج لى حبیبىا تهران :مفسا مطالعا

و

تح ی ا فرهنگىا چاپ دوم
 قراملکیا احد ( )1383اصفس و فنفن پژوهش در گاررة دیا پژوهی قما مرسزمدیریت حف ه قلمی قم چاپ اوس
 قفشجی (بیتا) شرس تجرید الع اکدا چاپ سنگیا قم :منشفرا الشریک الرضی لاهیجیا ملاقبدالر ا ( ) 1126شفار الالهام تصحیح الشیخ اسبر أسد قلی ادهاا قم :انرشارا مفسا امام صاد قلی الالاما چاپ اوس
 -لاهیجیا ملاقبدالر ا

(مخطفط) حاشی بر شرس اشارا

شماره 2681ا ثبت در

مجلس شفرای اسلامی
 -لاهیجیا ملاقبدالر ا

(مخطفط) حاشی بر شرس تجرید قفشجی شماره 2861ا

مجلس شفرای اسلامی
 لاریجانیا قلی (م ال ن د آراء حکما در تناهی ابعاد) ( )1383آیت حاا (جشانام بزرگداشت اسرادحاا اده آملی) تهران :پژوهشگاه قلفم اناانی و مطالعا
فرهنگی

