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  چکیده
اما از آنجا . اند  از علم طبیعیات بررسي کرده »سماع طبیعي«تناهي ابعاد را در مبحث  ۀلحکیمان مسأ

تناهي  ۀلمسأ ، ظاهراًاستکه تناهي و عدم آن از عوارض ذاتي مقدار است که موضوع علم هندسه 
از این  »بیعیطع اسم«هاي  با توجه به آنکه حکیمان در کتاب .ابعاد باید از مسائل علم هندسه باشد

جسم میان دو معناي جسم طبیعي و تعلیمي لفظ برند و  بحث با عنوان تناهي اجسام نام مي
توان گفت که در علم طبیعي از تناهي جسم طبیعي و در علم هندسه از تناهي  مشترک است، مي

علم  شود، به تعبیر دیگر در علم هندسه از تناهي ابعاد به طور مطلق و در جسم تعلیمي بحث مي
شود و براهین تناهي ابعاد از علم عام هندسه به علم  طبیعي از تناهي ابعاد عارض بر ماده بحث مي

  .خاص طبیعیات نقل شده است
 

  تناهي ابعاد، مقدار، جسم طبیعي، جسم تعلیمي، اشتراك علوم، نقل برهان :واژه هاکلید

                                                
باشد  مي تناهي ابعاد در جهان اسالمریخ علم دانشگاه تهران با عنوان تا ۀکارشناسي ارشد مؤلف در پژوهشکد ۀنام این مقاله مستخرج از پایان. ١

  .تدوین شده است ، دانشیار گروه فلسفۀ دانشگاه تهرانکه به راهنمایي آقاي دکتر سید حمید طالب زاده
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  درآمد
و  استله مهم و مؤثر بررسي آن مسأ ئل کدام علم است، دردانستن آنکه قضیه و حکمي از مسا

باید تعریف آن علم را دانست زیرا با دانستن  این منظوربراي . کند تر مي آن را آسان ۀپژوهش دربار
  ).٢٦قطب رازي، ص(شود  مسائل آن وقوفي اجمالي و بالقوه حاصل مي ۀتعریف یک علم بر هم

علم باشد و نیز  وارض ذاتي موضوع آنله از یک علم باید محمول آن از عاز آنجا که در هر مسأ
 اتله را شامل شود، در این مقاله تعریف و موضوع دو علم هندسه و طبیعیتعریف علم آن مسأ

له دانان ممکن است دو علم در یک مسأ ین از آنجا که بنا بر نظرات منطقهمچن. شود بررسي مي
دارد، در این مقاله اشتراك علوم و مشترك باشند و امکان نقل برهان از علمي به علم دیگر وجود 

و همچنین چیستي و چگونگي نقل برهان از علمي  اتاقسام آن، اشتراك دو علم هندسه و طبیعی
  .شود به علم دیگر بررسي مي

  
  موضوع علم هندسه

براي دانستن اینکه تناهي ابعاد از مسائل علم هندسه است یا نه، باید موضوع علم هندسه آشکار 
  . شود

) ٧٠، ص١ج( رسائلدر اخوان الصفا  ٢.علمي نظري و از اقسام چهارگانه ریاضیات است ١هندسه
  .اند کردهتعریف  »علم به مقادیر و ابعاد و کمیت انواع آن و خواص آن انواع«را  ٣)الجومطریا(هندسه 

                                                
:   نک( است »اندازه گیري«و  »اندازه گرفتن«، »اندازه«و به معناي  »اندازه«فارسي  ۀکهن واژ ۀریش »هنداز«لفظ هندسه مصدر رباعي و معرب  .١

  ). ١٨٣خوارزمي، ص
اولي،  ۀو سپس حکمت نظري را به سه قسم فلسفحکمت نظري و حکمت عملي،  ۀحکیمان علوم فلسفي یا حکمت را به دو بخش عمد .٢

، ١، جشفاءابن سینا، ( اند ت و موسیقي تقسیم کردهئحساب، هندسه، هی ریاضیات و طبیعیات، و در پي آن ریاضیات را به چهار قسم اصلي
  ).٥٢٧؛ طوسي، ص٤- ٣ص

 مفاتیح العلومخوارزمي در . است »گیري زمین هانداز«به معناي  »metria«و  »geo«مرکب از  »geōmetria«جومطریا معرب لفظ یوناني  .٣
  .داند مي »المساحة«تازي  ۀآن را معادل واژ) همانجا(
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که به سبک پرسش و پاسخ نوشته شده  المدخل إلي صناعة الهندسةقسطا بن لوقا نیز در کتاب 
هندسه صناعتي است «: کند ، در نخستین پرسش از فصل نخست، هندسه را چنین تعریف مياست

  ).١٨ص( »کند ها بحث ميآن... یر، طبیعت، انواع، خواص و که از مقاد
) ٧٤، ص١ج(کند  تعریف مي »علم به مقادیر و احکامِ لواحق آن«هندسه را  شیرازيالدین  قطب

نظري را  ۀتقسیم هندسه به دو قسم نظري و عملي، هندسپس از ) ٥٢-٥١صص(همچنین فارابي 
 دنام می »علم مقادیر«را هندسه  بیروني .داند ناظر به خطوط، سطوح و اجسام به طور مطلق مي

داند  آن را باطل مي بیرونیاما فخر رازي بر خالف جمیع حکیمان، پس از نقل این تعریف ) ٣ص(
له شود و در تعریف بیروني به این مسأ نقطه نیز بحث مي زیرا در هندسه عالوه بر مقدار از احوال

داند  بهمنیار نیز نقطه را از موضوعات علم هندسه مي) ٣٥٢ص، العلومجامع (اشاره نشده است 
  ).٢١٥ص(

که موضوع علم هندسه رسد که بیشتر حکیمان برآنند  به نظر میهاي  این تعریفبا دقت در 
  منظور از مقدار در اینجا چیست؟اکنون باید دید که  ١،مقادیر است

به معناي بعد  ، یکی)١١، ص١، جشفاء(داند  میان دو معنا مي ابن سینا مقدار را لفظي مشترک
شود و به  ه بر خط، سطح و حجم اطالق ميبه معناي کمیت متصلي ک و دیگری مقوم جسم طبیعي

 که اجزایش با هم موجوداندیعنی کمیتی (الذات کم متصل قاراحتمال بسیار منظور او از این معنا 
زیرا در آن تنها از خط، سطح و حجم نام  ؛است )اند یا به عبارت دیگر کمیتی که اجزای آن پیوسته

و زمان را از  اند نیز به این مسأله تصریح کردهو دیگر حکیمان است ) و زمان ذکر نشده(برده شده 
؛ حلي، ٢٨٥، ص١، جمباحث مشرقیةفخر رازي، ؛ ٢٨آمدي، ص:   نک(اند  این معنا خارج کرده

  ).٤٤٦ص
رسالة در  خیام .اند ني دیگري نیز به مقدار نسبت دادهبرخي از حکیمان مانند خیام و غزالي معا

را اقسام خط، سطح، حجم و زمان تعریف کرده و متصل  را کمیتمقدار ) ٤ص( في الجبر و المقابلة

                                                
هاي منطقي به هنگام تعریف علم و موضوع آن، مقدار یعني موضوع علم هندسه را به عنوان مثالي براي موضوع علم و در  در بسیاري از کتاب. ١

؛ ٤١، ص٤، جشفاء؛ همو، ٢٩٨، ص١، جإشارات؛ همو، ١٣٥، صالنجاةابن سینا، (کنند  تقسیمات علوم نیز موضوع علم هندسه را مقدار بیان مي
  ).١٤؛ آمدي، ص١٦٩- ١٦٨صترکه، صابن 
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 با توجه به تعریف ابنو  کرده استبر زمان نیز اطالق را ار مقد در این تعریف خیام .آن دانسته است
مقدار به منزلۀ ، )٢٩، صحدود( »مقدار حرکت از جهت تقدم و تأخر است... زمان «سینا از زمان، 
نکتۀ دیگر آنکه خیام در این تعریف کم متصل را موضوع علم هندسه دانسته است . جنس آن است

کم ) حیز(هندسه از ...«است که ) ٥١٣ص( النجاةو این نیز مشابه قول دیگری از ابن سینا در 
کم،  ۀث از مقولبحدر  او ،برد مقدار را در معنای مطلق کم به کار میغزالي  .»شود متصل آغاز می

کم متصل هر مقداري ... «: گوید پس از تقسیم کمیت به متصل و منفصل، در تعریف کم متصل مي
وجود حد مشترک برای  .)٤١٧غزالي، ص(» شود اي اجزایش حدي مشترک یافت مياست که بر

معناي  در اینجا وصف مقدار است، و اگر این وصف توضیحي باشد آنگاه مقدار در این عبارت بهاجزا 
با بررسي . استعناي کم ولي اگر وصف احترازي باشد آنگاه مقدار در آن به م. کم متصل است

) ١: شود چند قرینه بر احترازي بودن آن وصف یافت مي معیار العلمهاي غزالي در کتاب  عبارت
وقت ...«: دکن عطف مي »کمیت« ۀرا بر واژ »مقدار« ۀپیش از آغاز بحث کم، غزالي در عبارتي کوتاه واژ

چیزي را کم، در حکمي کلي هر  ۀبحث از مقول ۀدر ادام) ٢، )جاهمان( »بررسي کمیت و مقدار رسید
نامد و کم منفصل را نیز  مي »ذو أقدار«گیري به برخي از اجزایش باشد  که امکان تقدیر و اندازه

گیري کرد ذو  آن را با برخي از اجزایش اندازه توان هر چه که مي... «: داند کلي مي ۀمصداق این قاعد
ابن خلدون نیز در  ).جاهمان( »شود گیري مي ر عددي به برخي از اجزایش اندازهو ه... است  أقدار

تقسیم کم متصل و منفصل  بهبرد و آن را  مقدار را به معناي مطلق کم به کار مي المقدمةکتاب 
  ).٣٠٤ص(ند ک مي

به کدام یک از این معاني است؟ روشن است که  »مقادیر«علم هندسه دید که موضوع حال باید 
تواند  نميبعد مقوم جسم طبیعی، کم متصلی که زمان را نیز در بر دارد و کم مطلق مقدار به معناي 

حکیمان و مهندسان نیز موضوع علم هندسه را مقدار به معناي  ۀموضوع علم هندسه باشد و هم
فخر رازي و بهمنیار نقطه را نیز از . اند  خط، سطح و حجم دانستهدوم یعني کم متصل قار یا 

  ).٢١٥؛ بهمنیار، ص٣٥٢، صجامع العلومفخر رازي، (شمارند  موضوعات علم هندسه بر مي
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  هي و عدم تناهي، عوارض ذاتي کمیتتنا
عروض بر واسطه در  و بي» لذاته«، »بالذات« ١شکي نیست که تناهي و عدم تناهي در معناي عدولي

ند جسم طبیعي که معروض مقدار مانر هر آنچه کمیت به آن تعلق دارد، شود و ب کمیت عارض مي
تناهي و عدم تناهي از اعراض ذاتي است که عارض «: شود کمیت عارض و الحق مي ۀبه واسط است،

ابن سینا، ( »گردد آن عارض مي ۀشود و بر هر چیزي غیر از کمیت به واسط و الحق کمیت مي
  ).٢٧٨حلی، ص:   ؛ نیز نک١٥٧، ص٢، جاشارات

واسطه بر آن عارض  هي از اعراض ذاتي کمیت است که بيتناهي و عدم تنا بر این اساس
، ٧، جشفاءابن سینا، (شود  شود و از آنجا که کمیت به دو قسم متصل و منفصل تقسیم مي مي
تناهي و عدم آن نیز بر ن شود، همچنی و تناهي و عدم آن بر هر یک از آنها عارض مي) ١١٦ص

ق یا مضاف الیه به دو قسم تناهي و عدم تناهي مقدار و تناهي و عدم تناهي عدد تقسیم اساس متعلَّ
توان گفت که تناهي و عدم تناهي مقدار یا کم  پس مي) ١٧٥، ص٣، جإشاراتابن سینا، (شود  مي

  . متصل از عوارض ذاتي مقدار و تناهي و عدم تناهي عدد یا کم منفصل از عوارض ذاتي عدد است
  

  اي هندسي یا طبیعي؟ لهمسأتناهي ابعاد، 
توان گفت چون موضوع علم هندسه مقدار است و تناهي و عدم تناهي  با توجه به آنچه ذکر شد مي
شود و به  آن علم بحث مي و در هر علمي از عوارض ذاتي موضوعِ استمقدار از عوارض ذاتي مقدار 

 تعبیر دیگر، محموالت مسائل هر علمي عوارض ذاتي موضوع آن علم است، در نتیجه بحث از تناهي
علم هندسه است و مسائلي که در آنها از تناهي و عدم تناهي مقدار  ۀو عدم تناهي مقدار بر عهد

  . شود مسائلي هندسي است بحث مي
حکیمان بحث از تناهي ابعاد و اثبات آن را از مسائل علم طبیعي دانسته و از آن ۀ ولي گویي هم

تناهي ابعاد  ۀمسألتوان گفت که در  مي اکنون. اند  بحث کرده اتطبیعی از »طبیعیع اسم«در بخش 
. ٢ ،)نتیجه به دست آمده در فوق(است  اي هندسي مسأله. ١: احتمال وجود دارد پنجو اثبات آن 

                                                
شمارۀ ، فلسفي ۀفصلنام، »متناهي و نامتناهي«حمید، طالب زاده، : نکـ براي آشنایي اجمالي با معاني و برخي از اقسام تناهي و عدم تناهي . ١

   .١٠٢- ٨٧ش، صص١٣٨٥، ١١
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به این (اي هم هندسي و هم طبیعي است  مسأله. ٣ ،)نظر مشهور حکیمان( اي طبیعي است مسأله
 نظر( استاولي  ۀاي از مسائل فلسف سألهم. ٤، )ندمشترک مسألهمعنا که هندسه و طبیعیات در این 

تناهي جسم تعلیمي مسألۀ علم هندسه علم طبیعي تناهي جسم طبیعي و  مسألۀ. ٥و ) فارابي
در ذیل ابتدا نظرات برخي حکیمان اسالمي بررسي و سپس طي مراحلي با بررسي برخي . است

  .شود حاضر تبیین مي ۀمبادي و مقدمات ضروري بحث، نظر راجح و مختار مقال
  

  نظر فارابي
او نیز موضوع . پردازد به بررسي علم طبیعي و موضوع آن مي التعلیقاتاز کتاب  ٩٥ ۀفارابي در تعلیق

براي علم طبیعي موضوعي شامل «: داند علم طبیعي را جسم طبیعي از جهت حرکت و سکون مي
در البته . )٦٢فارابي، ص( »ستاآن موضوع جسم از جهت حرکت و سکون ... طبیعیات است  ۀهم

جسم از جهت تغیر  را به طور کلیپایان همان تعلیقه فارابي مانند شیخ اشراق موضوع علم طبیعي 
که تغیر اعم از حرکت است زیرا کون و فساد را که دفعي است نیز شامل ) ٦٤ص، همو(داند  مي
  .شود مي

توان از اعراض موضوع آن، اعراض این اعراض، اجناس و فصول  از نظر فارابي در یک علم مي
از علم سماع  این مطلبفارابي براي  ).٦٣همو، ص(و فصول این فصول بحث کرد اعراض و اجناس 
در سماع طبیعي از زمان که از عوارض حرکت است و از تناهي یا عدم تناهي . آورد طبیعي مثال مي

  ).جاهمان( استحرکت  شود و تناهي و عدم تناهي زمان از اعراضِ اعراضِ ث ميآن بح
فارابي در ادامه به برخي از مسائل که محموالت آنها از عوارض جسم است اما از آنها در علم 

در میان این مسائل، به تناهي یا عدم تناهي جسم نیز اشاره . کند شود اشاره مي طبیعي بحث نمي
از بر جسم  سم اگر چه از عوارض جسم است امار فارابي تناهي و عدم تناهي جاز نظ .شده است

از احوال و عوارض جسم از جهت وجود است تناهی و عدم تناهی  شود بلکه جهت تغیر عارض نمي
  ).٦٤همو، ص(اولي یا مابعدالطبیعه بحث شود ۀ و در نتیجه از آن باید در فلسف
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و در  ١عدم تناهي جسم طبیعي بحثي مابعدالطبیعي استپس در نظر فارابي بحث از تناهي یا 
 ۀتناهي و عدم تناهي جسم را بحث از نحو ۀمسألدر حقیقت فارابي  ٢.شود اولي بررسي مي ۀفلسف

مالصدرا با این نظر فارابي مخالف . داند وجود جسم طبیعي و در نتیجه بحثي مابعدالطبیعي مي
مالصدرا، (داند  وجودي آن مي ۀاست و تناهي و عدم آن را تنها الزم وجودي جسم و نه نحو

  ).٢٤٣، ص١، جلهیاتتعلیقات اال
داند اما بررسي تناهي یا  مي با آنکه فارابي بحث از تناهي یا عدم تناهي جسم را مابعدالطبیعي

با دیگر حکیمان هم رأي است  مسألهشمارد و در این  عدم تناهي افعال و تأثیرات آن را طبیعي مي
  ).جاهمان(

تناهي ابعاد را از مسائل چه علمي  ۀمسألتوان دریافت که او  از این بخش از نظرات فارابي نمي
تناهي را از عوارض جسم طبیعي از جهت تغیر توان گفت چون او تناهي و عدم  داند ولي مي مي

یا ابعاد را نیز ) حجم یا کم متصل سه بعدي(داند در نتیجه تناهي یا عدم تناهي جسم تعلیمي  نمي
 .آورد اي طبیعي به شمار نمي مسألهبر خالف دیگر حکیمان اسالمي 

  

  نظر حاج مال هادي سبزواري
عبارت  غرر الفرائد وشرحهایا  شرح المنظومةاز کتاب  »غرر في إثبات تناهي األبعاد«در آغاز فصلِ 

در آن یا به تناهي ابعاد  »هذا« ۀآمده است و حرف اشار) ٢٠١، ص٤سبزواري، ج( »هذا من اللواحق«
 ٣بدل از کدام مضاف الیه است »اللواحق« ۀدر واژ »ال«اما اینکه . و یا به اثبات تناهي ابعاد اشاره دارد

  هي ابعاد از لواحق چه چیزي است؟و در حقیقت باید بررسي شود که تناهي ابعاد یا اثبات تنا

                                                
تناهي یا عدم تناهي جسم طبیعي و تناهي و عدم تناهي جسم تعلیمي توجه  مسألۀشود که او نیز به تمایز دو  هاي فارابي آشکار مي از عبارت. ١

  .دارد
ۀ کمیت در مابعدالطبیعه بیان تناهي اجسام را ذیل بحث از مقول مسألۀ مباحث مشرقیةو فخررازي در  نهایة الحکمةعالمه طباطبایي در  .٢

با فارابي در این مطلب هم  توان گفت که کنند و در نتیجه نمي ي بحث ميلیماما باید دانست که ایشان در آنجا از تناهي جسم تع. ندا کرده
  .اند عقیده

  .آید مي ن بدل از مضاف الیه بر سر واژهگاهي به عنوا »ال« در نحو عربی ٣.
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اثبات تناهي ابعاد را از لواحق  شرح المنظومةدر تعلیقات خود بر کتاب نیز آملي  هزاد حسن
آن است که تناهي ابعاد از عوارض ذاتي جسم  ظاهر کالم آملی ).جاهمان( ١داند جسم طبیعي مي

  . در نتیجه بحث از تناهي ابعاد و اثبات آن از مسائل علم طبیعي است ،٢عي استطبی
چه از عوارض و لواحق گرتوان گفت که تناهي ابعاد و عدم آن  ولي با توجه به آنچه گذشت مي

زاده آملي از عبارت مذکور  و شاید تفسیر حسن ٣یستجسم طبیعي است اما از عوارض ذاتي آن ن
رسد مقصود از این عبارت آن است که بحث از تناهي ابعاد و اثبات  به نظر مي زیرا ٤نادرست باشد

نه از اجزا و مسائل آن و در حقیقت بحثي استطرادي است زیرا  ٥طبیعي است ۀآن از لواحق فلسف
در میان بررسي ماهیت جسم و ) بحث تناهي ابعاد(آوردن آن ... «: پس از این عبارت آمده است

  ).جاهمان( »توقف تالزم ماده و صورت بر آن استاجزایش به سبب 
این عبارت به توقف تالزم ماده و صورت بر تناهي ابعاد اشاره دارد و دلیل بحث از تناهي ابعاد را 

زیرا یکي از نتایج مهم . دارد اي هندسي است در این بخش از علم طبیعي بیان مي مسألهبا آنکه 
و عدم امکان انفکاک آنها از هیولي است در ) اولی ۀماد(هیولي تناهي ابعاد تالزم صورت و مقدار با 

و این یعنی تناهی  بایست تناهي ابعاد به عنوان مقدمه بیان شود نتیجه براي اثبات این تالزم مي
پس با توجه به بررسي فوق این احتمال وجود دارد که عبارت  .ابعاد از مبادی علم طبیعی است

  .تناهي ابعاد داللت داشته باشد ۀمسألمذکور بر طبیعي نبودن 
  

  نظر خواجه نصیرالدین طوسي
تناهي ابعاد را از مقاصد و مسائل علمِ  ۀمسأل تنبیهاتاشارات و خواجه نیز در شرح خود بر کتاب 

                                                
  .    ناهي و عدم تناهي ابعاد از لواحق جسم طبیعي است نه اثبات تناهي ابعاد و البته مقصود شارح نیز همین استت. ١
جسم تعلیمي عارض بر ۀ تواند به واسط از آنجا که جسم تعلیمي یا حجم عارض بر جسم طبیعي است در نتیجه تناهي و عدم تناهي نیز مي .٢

واسطه در عروض، عارض  یعي است اما از عوارض ذاتي که بيجسم طبیعي شود در نتیجه تناهي و عدم تناهي نیز از عوارض و لواحق جسم طب
  . یستشود ن شيء مي

  . استولي ذاتي باب علم  نیستالبته ذاتي باب برهان  .٣
  . نیز وارد است شرح المنظومةدر نتیجه انتقاد بر و درست باشد  زاده آملی شاید هم تفسیر حسن .٤
  . است »الملحقات«به معناي  »اللواحق«و  »الفلسفة األولي«بدل از  »ال«در حقیقت  .٥
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خود میان فخررازي و طوسي این مدعاي خواجه  المحاکماترازي در   قطب ١.طبیعي دانسته است
  ٢:کند را تایید و عبارت طوسي را شرح مي

٣کند طبیعیات از اعراض ذاتي جسم طبیعي از جهت ماده بحث مي .١
 

 شود از جهت ماده عارض ميتناهي ابعاد بر جسم  .٢

  تناهي ابعاد از مسائل علم طبیعي است ۀمسألپس  .٣
توان به آساني استدالل فوق را در قالب قیاسي حملي از نوع شکل اول نیز گنجاند و به  البته مي

  : صورت ذیل تقریر کرد
اي است که محمول آن از عوارض  مسألهتناهي یا عدم تناهي ابعاد،  ۀمسأل: صغرا .١

 . جسم طبیعي از جهت ماده است

طبیعي از جهت ماده  اي که محمول آن از عوارض ذاتي جسم مسألههر : کبرا .٢
 . اي طبیعي است مسألهباشد، 

  .  اي طبیعي است مسألهتناهي یا عدم تناهي ابعاد  ۀمسأل: نتیجه .٣
آن بر جسم طبیعي، عروض ذاتي و در صغراي دلیل آشکار نشده است که عروض تناهي و عدم 

سطه و در نتیجه وا بي اگر عروض در صغرا، عروض ذاتي و. واسطه یا غیر ذاتي و با واسطه است بي
زیرا چنانکه . تناهي و عدم آن از عوارض ذاتي جسم طبیعي باشد، آنگاه صغرا کاذب و نادرست است

شود و  جسم تعلیمي یا حجم عارض مي ۀبحث شد تناهي و عدم آن بر جسم طبیعي به واسط
ه و اگر عروض در صغرا عروض غیر ذاتي و با واسطه باشد آنگا. عارض غریب جسم طبیعي است

  . است زیرا حد وسط قیاس در صغرا تکرار نشده است) غلط(قیاس، مغالطي 

                                                
ید توجه داشت که ممکن است این تفسیر بر نظر خواجه شود و با قطب رازي از آن بیان مي در این بخش نظر خواجه با توجه به تفسیر .١

  .گذاشت »ظر قطب رازين«را نام این بخش  توان میاز جهاتي درست نباشد و 
شود نخست کبرا و  ابتدا صغرا و پس از آن کبرا ذکر مي در این دلیل بر خالف سنت منطقیان و حکیمان در جهان اسالم که در هر قیاس ٢.

  .  البته قطب رازي دلیل خود را به طور مشخص به عنوان یک قیاس و با تعیین صغرا و کبرا ذکر نکرده است. پس از آن صغرا بیان شده است
حکیمان موضوع علم طبیعي را جسم طبیعي  و اگر چه بیعي از جهت اشتمالش بر ماده استاز نظر قطب رازي موضوع علم طبیعي، جسم ط ٣.

زیرا اگر چنین بود، بحث از حرکت و  ،اما موضوع علم طبیعي، جسم از جهت حرکت و سکون بالفعل نیست ؛اند از جهت حرکت و سکون دانسته
آن جسم طبیعي  ضوعسکون بحثي طبیعي نبود بلکه موضوع علم طبیعي، جسم طبیعي از جهت استعداد براي حرکت و سکون و در نتیجه مو

  .از جهت ماده است
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به عروض ذاتي بعد متناهي بر جسم طبیعي  المحاکماتالبته قطب رازي در بخشي دیگر از 
البشرط از متناهي و نامتناهي بودن آن ) ابعاد(ولي باید دانست که عروض بعد . کند اشاره مي

  .بر جسم طبیعي، ذاتي و بي واسطه در عروض است) سواي آنکه بعد متناهي یا نامتناهي باشد(
متناهي بر جسم طبیعي از جهت بعد بنا بر این اگر مقصود قطب رازي آن باشد که عروض بعد 

ولي اگر مقصود او آن باشد که عروض بعد متناهي بر جسم . بودن ذاتي است، سخن او صادق است
زیرا تناهي و عدم آن از  استطبیعي از جهت تناهي ذاتي است، آنگاه مدعاي او کاذب و باطل 

  .عوارض ذاتي جسم تعلیمي است
است که جاي  -ناهي و عدم آن بر جسم از جهت ماده عروض ت- اما در صغراي دلیل، مطلبي 

هاي منطقي  بنا بر نظر مشهور در کتاب. شود ه در ذیل به آن پرداخته ميمل و بررسي دارد کأت
 قطب رازي،(» الزم الماهیة«و دیگري  »الزم الوجود«یکي : دو دسته است »الزم الشيء«یا  »الالزم«

  ).١٥٤ص 
عارضي است که انفکاکش از ماهیت موجود ممتنع است در صورتي  »الزم الوجود« .١

که انفکاکش از ماهیت شيء از آن جهت که ماهیت شيء است، ممتنع نیست 
  ). ١٥٥همان، ص (

عارضي است که انفکاکش از ماهیت شيء از آن جهت که ماهیت  »الزم الماهیة« .٢
  ). ١٥٦همان، ص ( استشيء است ممتنع و محال 

توان به  فوق و همچنین دقت در تناهي و عدم آن در نسبت با جسم مي ۀقدمبا توجه به م
و از لوازم  یستوجود جسم ن ۀآساني گفت که تناهي جسم از لوازم وجود خارجي جسم است و نحو

  .آید ماهیت جسم نیز به شمار نمي
تا  زیرا آن جهت که ماهیت جسم است ازاست در نتیجه، تناهي قابل انفکاک از ماهیت جسم 

همچنین . توان وجود جسمي غیر متناهي را فرض کرد مي ۀ آنبرهان و براي اقام ۀپیش از اقام
کرد آنکه چیزي متناقض یا جسم غیر جسم تصور شود، تصور  توان جسمي غیر متناهي را بي مي

نیز در شرح عبارتی از طوسي ) ١٢٧، ٧٤، ٧٣صص(قطب رازي  ).١٥٧، ص٢، جشاراتاابن سینا، (
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آن دو را مصداقِ معیت وجودي  ۀ، جسمیت و تناهي را متالزم در وجود و رابط»المعیة«در معناي 
  .داند مي

در ادامه باید بررسي کرد که . پس آشکار شد که تناهي ابعاد الزم وجودي جسم طبیعي است
طوسي در شرح، همانند ابن سینا در متن، لزوم . از کدام جهت و به چه سببي است این لزوم

و پس از آن به  ١کند جسم را با لزوم وجودي تناهي آن اثبات مي) شکل داشتن(وجودي تشکل 
بیان جهت این لزوم وجودي و سبب آن و به شمارش و بررسي حاالت محتمل در مقام ثبوت 

  ).٧٥همان، ص(پردازد  مي
نفي  را) غیر از حالت درست(حاالت گوناگون  ٢طوسي در پي ابن سینا به روش سبر و تقسیم

ماند به عنوان سبب و جهت لزوم وجودي تشکل و تناهي براي  کند و آنچه را که از حاالت مي مي
  ).٨٢همان، ص(آورد  جسم به شمار مي

کند که جهت و سبب لزوم وجودي تشکل و تناهي براي جسم، ماده و حامل  طوسي اثبات مي
غراي دلیلش عروض تناهي بر توان گفت که مقصود قطب رازي از اینکه در ص است در نتیجه مي

ماده  ۀدانست همین لزوم وجودي تناهي براي جسم به مداخل جسم طبیعي را به جهت ماده مي
  ).١٣٠همان، ص( ٣است و از این جهت حکیمان تشکل و تناهي را از توابع ماده دانسته اند

د ولي شو پس آشکار شد که از نظر حکیمان اسالمي تناهي بر جسم از جهت ماده عارض مي
  .جسم تعلیمي است ۀعروض آن بر جسم طبیعي عروضي ذاتي و بي واسطه نیست بلکه با واسط

تواند  اکنون با توجه به تعریف مسائل علم که طبق نظر برخي منطق دانان محموالت آنها مي
تواند از  رسد که تناهي ابعاد و اثبات آن مي عارض ذاتي عوارض موضوع علم نیز باشد به نظر مي

ئل علم طبیعي نیز باشد زیرا تناهي و عدم آن از عوارض ذاتي مقدار است که خود عارض ذاتي مسا

                                                
  .کند استفاده میطوسي از ضرورت تشکل براي جسم براي اثبات تالزم صورت و ماده  .١

آنها جز یکي که صادق است نفي و نقض  ۀشود و پس از بررسي احتماالت هم در برهان سبر و تقسیم احتماالت در مقام ثبوت استیفا مي ٢.
رود و در صورتي یقیني است که احتماالت، محصور به  البته این استدالل در جایي که امکان اثبات مستقیم وجود ندارد به کار مي. شود مي

  .حصر عقلي باشد
  ).١٧٩، ص١، جمباحث مشرقیة(داند  فخر رازي در جاي دیگر وجود سطح را که فرع تناهي و مالزم تشکل است از توابع ماده مي ٣.
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تناهي ابعاد میان دو علم هندسه و  ۀمسألرسد که  در نتیجه به نظر مي. جسم طبیعي است
  .  با هم اشتراک دارند ات و هندسهطبیعیات مشترک است و در نتیجه دو علم طبیعی

  

   اشتراک و تداخل علوم
ند، و اشتراک میان قیاس شوند یا مشترک و یا نامشترکابن سینا اگر علوم گوناگون با هم  نظراز 

همچنین براي ). ١٦٧، ص٩، جشفاء(یا در موضوعات و یا در مسائل آنها است  ،آنها یا در مبادي
ت، در غیر این صور ١.بایست موضوع در مسائلِ مشترک واحد باشد مشارکت دو علم در مسائل، مي

پس ). ١٦٨ن، صهما(در نتیجه دو علم باید در موضوع مشترک باشند . شرکتي میان دو علم نیست
وناگون، مشارکت در توان گفت که مشارکت و شرکت اصلي و اولي میان علوم گ در نتیجه مي
  ).همان( ٢ستموضوعات آنها

  : شود یان ميمشارکتِ علوم گوناگون در موضوع، داراي اقسامي سه گانه است که در ذیل ب
یکي از موضوعات اعم و دیگري اخص و در حقیقت نسبت میان دو موضوع عموم  .١

  .باشد) راک و یک جهت افتراقبین عام و خاص یک جهت اشت(و خصوص مطلق 
ي مشترک با علم دیگر داشته باشد یا به ئي خاص خود و شیئهر موضوعي شی .٢

بین عام و خاص یک ( تعبیر دیگر میان دو موضوع نسبت عموم و خصوص من وجه
 .باشد) جهت اشتراک و دو جهت افتراق

ذات موضوع در هر دو یکي باشد اما از دو اعتبار بررسي شود و به اعتباري موضوع  .٣
 .یکي از دو علم و به اعتبار دیگر موضوع دیگري باشد

  
 

                                                
که دو  »فلک کروي است«کروي بودن فلک یعني  مسألۀدر حقیقت، مطلوب در آن مسائل باید همگي بر موضوع واحدي حمل شود، مانند  ١.

ابن سینا، (ود ش حمل مي »فلک«در آن مطلوب است که در هر دو علم بر موضوع واحد یعني  »کروي«اند و  علم طبیعي و فلکي در آن مشترک
ند که موضوع و محمول در هر دو یکي باشد و در حقیقت وحدت ر اصل دو قضیه هستند وقتي یکسانکه د مسألهزیرا دو ) ١٦٨، ص٩، جشفاء

  .دو قضیه به وحدت موضوع و محمول آن دو است
  .دهد ابن سینا اشتراک در مبادي را نیز به موضوعات ارجاع مي ٢.



 ١٢٣/ای هندسی یا طبیعی تناهی ابعاد، مسأله

  هو هندس اتاشتراک و تداخلِ دو علمِ طبیعی
 اتطبیعی سائل آن باداند زیرا اشتراکي میان م هندسه را علمي صرف مي شفاءابن سینا در ظاهراً 
في کیفیة «او دو وصف از اوصاف علم تعلیمي صرف و محض را در فصل مهم ). ٤١، ص٤ج(نیست 

  : دارد بیان مي »بحث العلم الطبیعي ومشارکته لعلم آخر إن کانت له مشارکة
 ).٤٢ص(ه است مجرد از مادعلم تعلیمي محض، : تجرد از ماده .١

طبیعي و  ۀبراهین بي نیاز از ماد ۀابن سینا در این فصل، صناعتِ حساب و هندسه را در اقام
نیز موضوع هندسه را مقدار، از آن جهت که مجرد  شفاء الهیاتِ او در. داند اخذ مقدماتي مادي مي

  ).١٠، ص١ج( داند از ماده در ذهن است، مي
 ). ٤٥، ص٤ج(علم تعلیمي صرف، بسیط است  :بساطت .٢

و  ،بساطت در برابر ترکب است و ترکب از نظر ابن سینا آن است که موضوع علمي از علمي
 ١توان گفت که در حقیقت علم یا صناعتِ مي). جاهمان(محموالت مسائل آن از علمي دیگر باشد 

متولد شده است که یکي موضوع ) مانند علم طبیعي و علم تعلیمي محض(مرکب از دو علم بسیط 
  . کند آن و دیگري محموالت مسائل آن را تأمین مي

رسد که ابن سینا علم هندسه  هاي ابن سینا در این فصل، به نظر مي اما با اندکي دقت در عبارت
داند، بلکه گویي آن را به دو قسم یا بخش صرف و ناصرف  را به تمامي، علمي صرف و محض نمي

داند  زئي ميزیرا او در ابتداي فصل، هندسه را در نسبت با علم طبیعي از جهتي ج .کند تقسیم مي
از علم  ٢گوید و آن را متباین محض و صرف سخن مي ۀاز هندس »لکنَّ«و سپس با عبارت ). ٤١ص(

  ).١٠، ص١ج(کند  ائل آن دو علم حکم ميداند و به عدم اشتراک میان مس طبیعي مي
ا در نسبت با علم طبیعي عروض ذاتي مقدار که موضوع علم او سبب جزئیت علم هندسه ر

مقدار بر جسم  ۀهندسه است بر جسم طبیعي و عروض عوارض ذاتي مقدار مانند شکل به واسط
توان گفت که  داند و مي طبیعي و در نتیجه مشارکت دو علم هندسه و طبیعیات در مسائل مي

                                                
  . شود لفظ صناعت مشترک است گاهي بر علم نیز اطالق مي ١.
  ).١٣٩ص ،نجاةالابن سینا، (شود  متباین به دو علمي که هیچ اشتراکي در موضوع و مسائل ندارند گفته مي .٢



  ١٣٨٩، ٩ۀ، شمارتاریخ علم مجلۀ/ ١٢٤

است یعني میان  »بوجهٍ ما«، آوردهابن سینا جزئیت علم هندسه در نسبت با علم طبیعي چنانکه 
  . ه قسم دوم از اقسام اشتراک علوم استمسائل آنها نسبت عموم و خصوص من وجه است که شبی

  

    ١؟مسألهیا یک  مسألهتناهي اجسام، دو 
 ۀهم«یا  »هر مقدار، متناهي است«تناهي ابعاد هندسي باشد، باید به صورت قضیه و حکم  ۀمسألاگر 

یا مانند آن دو بیان شود زیرا موضوع علم هندسه مقدار است و موضوعات مسائل  »اند ابعاد متناهي
  .  علم نیز باید یا موضوع علم یا نوعي از انواع آن و یا عارضي از عوارض ذاتي آن باشد

همچنین اگر تناهي ابعاد بخواهد در علم طبیعي بحث شود از آن جهت که موضوع علم طبیعي 
هر جسم طبیعي « ۀطبیعي از جهت استعداد حرکت و سکون است، آنگاه باید به صورت قضیجسم 

مذکور بیان شود  ۀدر علم طبیعي با قضی مسألهاگر . یا همانندهاي آن بیان شود »متناهي است
اي که در  مسألهاي که در علم طبیعي باید بررسي شود و  مسألهتوان دریافت که  آنگاه به سادگي مي

اي در  مسألهشود متفاوت است زیرا موضوعات آنها گوناگون است و شرط وحدت  بررسي ميهندسه 
البته براي اثبات تناهي . دو علم تنها وحدت محمول نیست بلکه موضوعات آنها نیز باید یکي باشد

توان گفت که اثبات تناهي جسم  در نتیجه مي. جسم طبیعي باید تناهي جسم تعلیمي اثبات شود
زء مبادي علم طبیعي در اثبات تناهي جسم طبیعي است، و اگر در علم طبیعي از تناهي تعلیمي ج

شود، به هدف اثبات  بحث، و براهیني بر آن اقامه مي »اند ابعاد متناهي ۀهم«جسم تعلیمي و حکم 
توان گفت که هر دو یک  تر، مي به بیان دقیق. تناهي جسم طبیعي و در حقیقت استطرادي است

تناهي ابعاد در علم هندسه  ۀمسألبه این معنا که . ها در اطالق و تقیید استو تفاوت آن اند مسأله
عام و مطلق است و در علم طبیعي مقید به عروض بعد بر ماده، و براهین اثبات تناهي ابعاد نیز 

م اما در صورتي که تناهي ابعاد در عل. استمصداقي از نقل و انتقال برهان از علمي به علم دیگر 
تفاوت میان  و حتی ٢شود بیان شود طبیعي با همان احکام و قضایایي که در علم هندسه تبیین مي

                                                
شود و  در دو علم طبیعي و هندسي بحث مي مسألهاستفاده از اجسام در این عنوان عمدي است زیرا در این بخش از اشتراک و اختالف این  .١

  .تواند مورد نظر باشد اجسام در این عنوان میان دو معناي جسم طبیعي و جسم تعلیمي ایهام دارد یا هر دو معنا از آن مي
  . تواند عارض ذاتي موضوع علم باشد علم مي ۀمسألزیرا به نظر برخي حکیمان موضوع  .٢



 ١٢٥/ای هندسی یا طبیعی تناهی ابعاد، مسأله

تناهي ابعاد سخن  ۀمسألتوان از اشتراک دو علم در  آنها به اطالق و تقیید هم نباشد، آنگاه نیز مي
  . گفت که پیش از این بیان شد

  

  نقل برهان از علمي به علم دیگر
از علم منطق به هنگام بررسي اقسام مشارکت علوم از نقل برهان از علمي به  »کتاب البرهان«در 

بود یا  و اشتراك علوم یا در موضوعات«: شود علم دیگر به عنوان قسمي از مشارکت علوم بحث مي
أساس طوسي، ( »هم یا در براهینا ل و مبادي بدر مبادي تنها یا در مسائل تنها یا در مسائ

  ١).٤٠٣، صاإلقتباس
اي در  ، یکي آنکه حکم یا قضیه)جاهمان(اصطالح نقل برهان از علمي به علم دیگر دو معنا دارد 

ن اصطالح علمي به عنوان مقدمه و اصل موضوع اخذ شود و برهان آن در علمي دیگر باشد و در ای
  ).١٦٩، ص٩، جشفاءابن سینا، (آن است  نقل برهان به معناي احالۀ

در علمي اخذ شود و به برهاني که حد  مسألهي به عنوان مطلوب و ا دیگر آنکه حکم یا قضیه
وسط آن از علمي دیگر است اثبات شود و در حقیقت اجزاي آن برهان صالحیت وقوع در دو علم را 

  ).جاهمان(داشته باشد 
معتقد است که اصطالح نقل برهان از علمي به علم دیگر با معناي دوم  نصیرالدین طوسي

  ).٤٠٦همان، ص(» به این اسم اولي است ٢اما اول«: اشدب تر مي مناسب
همچنین مقصود ابن سینا و دیگر حکیمان از مشارکت علوم در برهان با اصطالح دوم سازگار 

  ).همانجا(پردازد  در نتیجه ابن سینا در فصل مربوط به نقل برهان به بررسي اصطالح دوم مي. است
به علم دیگر به معناي دوم تنها هنگامي ممکن است که از نظر منطق دانان نقل برهان از علمي 

  ). جاهمان(علم دیگر باشد ) ۀزیرمجموع(یک علم تحت 

                                                
توان عبارت او را به اینکه  ولي مي) ١٦٨، ص٩ج(کند  اقسام مشارکت علوم است تصریح نمينقل برهان قسمي از  به اینکه شفاءابن سینا در  ١.

) ١٦٩همان، ص(» ...في نقل البرهان من علم إلي علم «او سپس در فصلي با عنوان . نقل برهان قسمي از اقسام مشارکت علوم است تفسیر کرد
  .  کند از نقل برهان بحث مي

  .آنچه را ابن سینا به عنوان معناي دوم آورده طوسي به عنوان معناي اول ذکر کرده است ٢.



  ١٣٨٩، ٩ۀ، شمارتاریخ علم مجلۀ/ ١٢٦

تواند به طور مطلق تحت علم دیگر باشد و نسبت میان موضوع آن  ميیک علم چنانکه بیان شد 
وضوع شود از جهتي تحت علم دیگر باشد و نسبت میان م دو علم عموم و خصوص مطلق باشد و مي

در نتیجه اگر علمي به یکي از دو صورت فوق تحت علم . دو علم عموم و خصوص من وجه باشد
  ).جاهمان(انتقال یابد ) اخص(به علم خاص ) اعم(تواند از علم عام  دیگر باشد آنگاه برهان مي

تناهي اجسام در علم طبیعي  ۀمسألتوان دریافت که  تناهي ابعاد دقت شود، مي ۀمسألاگر در 
اند ولي در  الت خاصي از تناهي ابعاد در علم هندسه است، زیرا ابعاد در علم طبیعي عارض بر مادهح

توان  در نتیجه مي. شود علم هندسه ابعاد و مقدار البشرط از عروض بر ماده و عدم آن بررسي مي
به گفت که هندسه نسبت به علم طبیعي عام است و براهین اثبات تناهي اجسام از علم هندسه 

  .علم طبیعي نقل شده است
  

  نتیجه 
اي هندسي است و در علم  مسألهتوان پذیرفت که تناهي ابعاد  مي هاي انجام شده با توجه به بررسي

به تعبیر دیگر، در علم هندسه از تناهي ابعاد به طور . شود طبیعي از تناهي جسم طبیعي بحث مي
در نتیجه براهین تناهي ابعاد از . شود ماده بحث ميمطلق و در علم طبیعي از تناهي ابعاد عارض بر 

   ١.هندسه به عنوان علم عام به طبیعیات به عنوان علم خاص انتقال یافته است
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