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بحت
بحت يعنى محض ،و وجود بحت به معناى وجود محض و غير مشوب با ماهيت است ،چنانكه گويند ذات حق وجود بحت
است ،يعنى وجود محض و غير مشوب با ماهيت است ،و چنين نيست كه مركب از وجود و ماهيت باشد.

بديهى و نظرى
تصور بديهى تصورى است كه انسان براى تحصيل آن نياز به استمداد از ديگر معلومات تصورى خود ندارد ،بلكه بدون
استمداد از آنها ،خودبه خود و يا از طريق ديگرى آن تصور در نفس پديد مىآيد.
و نيز تصديق بديهى قضيه اى است كه انسان براى اذعان به آن و پذيرش آن نياز به مراجعه به تصديقات ديگر خود ندارد؛
بلكه يا خود به خود به آن اذعان دارد ،و يا از طريق ديگرى ،غير از مراجعه به تصديقات از پيش دانسته شده ،آن را مىپذيرد.
و اما تصور و يا تصديق نظرى آن تصور و تصديقى است كه دست يابى به آن ،نيازمند مراجعه به معلومات پيشين و برقرارى
ترتيب خاصى ميان آنهاست.

برهان اسد و اخصر
يكى از براهين ابطال تسلسل در وجود است و گويند اساس اين برهان را فارابى بنا نهاده است .مفاد آن اين است كه هر
واحدى از آحاد سلسله مترتبه موجود بالفعل بىنهايت مانند يك واحد ديگر خواهد بود و به عبارت ديگر تمام سلسله غير
متناهى در اين حكم كه هيچيك از آحاد آن سلسله موجود نخواهد شد مگر آنكه واحدى ديگر قبل از آن موجود باشد
مساوى و مشتركند ،پس مجموع آنها هم موجود نمىشوند مگر آنكه واحدى ديگر قبل از وجود آنها موجود باشد و آن
علت محضه است و تسلسل منقطع مىشود.

برهان انى
برهان انى بر دو قسم است:
 .1برهانى كه در آن از معلول به علت سير مى شود ،و به وسيله معلول ،وجود علت اثبات مىگردد ،و اصطالحا به آن «دليل »
گفته مى شود .اين قسم از برهان انى مفيد يقين نيست ،و لذا در فلسفه به كار نمىرود .و از اين جا دانسته مىشود ،برهان
ناميدن اين قسم ،از باب تسامح است.
 .2برهانى است كه در آن بر مالزمات عامه تكيه مى شود و از يك مالزم ،وجود مالزم ديگر اثبات مى شود .اين قسم از برهان
انى مفيد يقين است و در فلسفه تنها همين قسم از برهان به كار مىرود.

برهان بر ملتقى
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اين برهان يكى از براهين ابطال جزء ال يتجزى است و بيان آن چنين است كه هر گاه سه جزء از آن اجزا را فرض كنيم به
نحوى كه پهلوى هم قرار گيرند و دو تاى از آنها پهلو به پهلوى هم باشند و يكى يعنى جزء سوم بر ملتقاىاند و قرار گيرد
دو شق و فرض پيش مىآيد.
الف -آنكه جزء سوم كه بر ملتقى است مماس دو جزء ديگر يعنى دو جزء پهلو به پهلو باشد.
ب -آنكه جزء بر ملتقى مماس با دو جزء ديگر نشود.
شق دوم خالف فرض است زيرا فرض اين است كه جزء سوم بر ملتقى باشد و الزمه بر ملتقى بودن مماس بودن با دو جزء
ديگر است و با فرض صحت شق اول تجزيه الزم مىآيد.

برهان ترتّب
يكى از براهين ابطال تسلسل مىباشد و بيان آن از اين قرار است.
سلسله غير متناهى مفروض از علل و معلول بر حسب اقتضاى ترتب بايستى به نحوى باشد كه هر گاه هر يك از آحاد آن
سلسله منتفى گردد مراتب بعدى آن نيز خود به خود منتفى گردد زيرا هر مرتبهاى از مراتب بعد مترتب بر مرتبه قبل است
و اال ترتيبى در كار نخواهد بود اين حكم در تمام مراتب سلسله جارى است و بنابراين به حكم عقلى كلى مىتوان گفت كه
تمام مراتب سلسله بايد طورى باشد كه هر مرتبهاى از مراتب قبل علت وجودى مرتبه بعد خود باشد و با انتفاى آن مراتب
بعدى نيز منتفى شوند و بنابر اين ناچار بايد مبدئى باشد كه با فرض انتفاى آن تمام سلسله منتفى شود و با فرض وجود
سلسله (يعنى فرض اين است كه سلسله موجود است) آن مبدأ ناچار بايد طورى باشد كه قبل از آن مرتبه و يا واحدى غير
از آن نباشد و اال باز هم احتياج به مرتبه قبل خواهد داشت و اگر فرض شود كه چنين مبدئى اصوال موجود نباشد سلسله
موجودات موجود نخواهد بود زيرا وجود و عدم سلسله بنابر آنچه مذكور شد بسته به آحاد مراتب قبل است و باألخره هر
گاه منتهى به مبدئى كه ازلى و ابدى و دائم الوجود باشد نگردد الزم مىآيد كه هيچ يك از آحاد سلسله موجود نباشد و در
نتيجه سلسله موجود نباشد و اين خالف فرض است.

برهان تضايف
برهان تضايف يكى از براهينى است كه به منظور ابطالل تسلسل اقامه شده است و بر اصل تقابل تضايف استوار است به اين
بيان كه :شكى نيست كه تقابل ميان علت و معلول تقابل تضايف مىباشد در اين صورت اگر فرض شود كه سلسله علل و
معلول منتهى به مبدئى كه علت محض باشد نگردد و هر يك از مراتب سلسله را كه فرض كنيم معلول ما قبل و علت ما
بعد خود باشد از دو جهت مورد توجه و نظر قرار مىگيرند.
الف) نظر به مراتب سلسله در جهت مبدأ و ما قبل خود.
ب) نظر به مراتب سلسله در جهت خالف مبدأ يعنى ما بعد خود.
هر يك از مراتب سلسله را كه از جهت استناد آن به ما قبل خود مورد لحاظ قرار دهيم در مىيابيم كه معلول محض است
در صورتى كه به حكم تضايف محال است كه معلول بدون علت باشد و ناچار بايد منتهى به علت محض گردد كه خود
معلول نباشد .در جهت ديگر يعنى از جهت استناد به ما بعد خود چون به اعتبار و جهت علت است لذا ذاتا معلول است و
تضايف حقيقى برقرار مىشود ميان علة العلل و علت محض و معلول محض كه معلول اخير است اين برهان به طريق ديگر
نيز بيان شده است.
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برهان تطبيق
اين برهان را فالسفه براى اثبات تناهى ابعاد اقامه كردهاند و براى ابطال تسلسل نيز به كار برده شده است .سادهترين روش
و طريقه آن از اين قرار است.
دو رشته ممتد متوازى فرض مىشود و قسمتى از يكى از آن دو رشته مفروض قطع و جدا مىشود و بعد رشته مقطوع و
ناقص منطبق بر رشته غير مقطوع مىشود (از طرفى كه از رشته ديگر قسمتى قطع شده است) در اين صورت مسلم است
كه رشتهاى كه قسمتى از آن قطع شده است به همان اندازه كه جدا شده است در طرف ديگر كوتاهتر از رشته ديگر است
و آن ديگر به همان اندازه بزرگتر است و نتوان گفت كه با اين فرض هم هر دو متساوىاند زيرا تساوى كامل با ناقص عقال
محال است و به حكم آنكه زايد بر متناهى به اندازه متناهى خود متناهى است در نتيجه الزم مىآيد كه رشته كامل و
ناقص هر دو متناهى باشند.
فرض ديگر آنكه بعد از قطع قسمتى از يكى دو رشته سؤال مىشود كه آيا رشته مقطوع مساوى با رشته غير مقطوع است
يا نه اگر جواب مثبت باشد تساوى كامل و ناقص الزم مىآيد و اگر منفى باشد سؤال مىشود چه اندازه بزرگتر است ناچار
جواب داده مىشود كه به مقدار مقطوع و در نتيجه به همان اندازه بزرگتر است كه از رشته ديگر قطع شده است و اين
امر خود مستلزم متناهى بودن است.

برهان تمانع
برهان تمانع برهانى است كه متكلمان جهت اثبات توحيد ،اقامه كردهاند به اين بيان كه هر گاه در جهان وجود دو خدا
موجود باشد قهرا هر يك مانع كار ديگرى است و هر يك خالف نظر ديگرى مىخواهد قدرتنمايى كند و خالف او را اراده
كند و در نتيجه هر يك مانع كار ديگرى مىشود و الزم آيد كه هيچ كارى انجام نشود و نظام جهان وجود بر هم خورد .اين
برهان را متكلمان از آيات قرآن «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِالا اللاهُ لَفَسَدَتا» گرفتهاند.

برهان جهات
برهان جهات و تحدّد يكى از براهينى است كه جهت ابطالل جزء ال يتجزى اقامه شده است و خالصه بيان آن اين است كه
هر يك از اجزاى مفروض ناچار در چيزى بوده و داراى اوضاعى خاص مىباشد و به عبارت ديگر داراى جهات و حدود و
اوضاعى خواهد بود كه عبارت از فوق و تحت و يمين و يسار و غيره باشد و ناچار هر يك از اين جهات غير از جهت ديگر
است و اين خود نوعى از تقسيم است.

برهان حيثيّات
برهان حيثيات يكى از براهين ابطال تسلسل است و بيان آن بدين ترتيب است كه هر يك از سلسله علل و معلول را كه در
نظر قرار دهيم محصور بين دو حاصر است به اين معنى كه نسبت به ما قبل خود معلول و به ما بعد خود علت است و
محصور است بين مرتبه قبل و بعد و در نتيجه متناهى است پس هر مرتبه و واحدى را كه از سلسله مورد لحاظ قرار دهيم
همين حال را دارد يعنى محصور بين حاصرين است و چون «حكم االمثال فيما يجوز و فيها ال يجوز» واحد است حكم يك
مرتبه در تمام سلسله جارى است و در نتيجه تمام سلسله متناهى است و به عبارت ديگر مجموع آن سلسله از مراتبى
تشكيل شده است كه هر يك محصور بين حاصرين و متناهىاند و بنابر اين مجموع سلسله هم كه از امور متناهى تشكيل

3

گردآوری :علی رستمیانی

مصطلحات فلسفی و کالمی

شده است متناهى است و هر مرتبهاى را كه مورد توجه قرار داريم داراى بدايت و نهايت است و متناهى است پسمجموع
هم متناهى است.

برهان خاصّ الخاص
اين برهان را جهت اثبات وجود هيولى اقامه كردهاند بدين بيان كه گويند مبدأ تمام موجودات يك موجود حقيقى است كه
واحد است و در آن شأنيت كثرت و تعدد نيست و از جمله موجودات ممكنه كه ناشى از وجود واحد بسيط اند ممتدات اند
و چون به حكم تناسب و سنخيت ميان علل و معلول بايد معلول مناسب با علت خود باشد و اين مناسبت ميان ممتداد و
صور جسميه مفقود است و ميان آنها با ذات حق هم هيچ مناسبتى نيست زيرا بيان شد كه ذات او منزه از كثرت است و
همينطور ما بين صورت و عقول اين تناسب و مناسبت نيست .پس ناچار بايد معلولى باشد كه مناسب با موجود حقيقى
باشد و آن هيولى است كه بسيط است و غير مركب و مناسب است كه از مبدأ فياض صادر شده و از جهت قبول امتدادش
واسطه در صدور ممتداد است اين برهان را كسانى كه قايل به قدم هيولى هستند اقامه كردهاند.

برهان سلّمى
اين برهان را جهت اثبات تناهى ابعاد اقامه كردهاند و بيان آن اين است كه زاويه منفرجهاى فرض شود كه دو ضلع آن به
طور بىنهايت امتداد يابد و هر اندازه كه دو ضلع آن امتداد يابد به همان اندازه هم به فواصل ميان دو ضلع افزوده شود و
در نتيجه هر گاه امتداد دو ضلع بىنهايت باشد آخرين فاصله آن دو از يكديگر نيز بىنهايت خواهد بود در صورتى كه
محصور بين دو حاصر است كه عبارت از دو ضلع باشد و محصور بودن با غير متناهى بودن آن منافات دارد يعنى محال
است كه امرى كه محصور بين حاصرين مىباشد ،غير متناهى نيز باشد زيرا معنى غير متناهى بودن اين است كه حد و
حصرى نداشته باشد.

برهان فصل و وصل
برهان فصل و وصل يكى از براهين اثبات وجود هيوال است و بيان آن مبنى بر مقدماتى چند است.
الف) هيچ امرى مقابل خود را قبول نمىكند يعنى هيچ امرى با مقابل خود جمع نمىشود و بنابراين اتصال كه مقابل انفصال
است قبول انفصال نخواهد كرد زيرا انفصال اگر وجودى باشد ضد اتصال است و اگر عدمى باشد مقابل اتصال است از باب
تقابل عدم و ملكه و در هر حال با اتصال جمع نمىشود.
ب) قابل هر چيزى بعد از قبول آن هم بايد مانند قبل از قبول موجود باشد و حال آنكه جسم متصل كه داراى حالت
اتصالى است بعد از انفصال مانند قبل از انفصال نيست و به عبارت ديگر مانند حالت قبل از قبول نيست زيرا قبل از عروض
انفصال متصل بوده و اكنون منفصل شده است.
ج) بالحس و الوجدان يك موجود متصل واحد را دو نيم مىكنيم و از آن دو امر متصل به وجود مىآيد و نمىتوانيم بگوييم
كه امر متصل واحد معدوم شده است و دو امر ديگرى به وجود آمده است كه مربوط بدان متصل واحد قبلى نيست زيرا
همان بوده است كه اكنون دو نيم شده است و به حكم مقدمه اول آنچه قبول انفصال كرده است هيأت اتصاليه نيست و
نمىتواند هيأت اتصاليه قابل انفصال باشد زيرا به عينه با مقبول خود كه انفصال باشد موجود نيست و حال آنكه به حكم
مقدمه دوم قابل بايد با مقبول خود جمع شود در حال كه اتصال زايل شده است و اكنون دو جسم شده است و در عين
حال آن دو جسم كه پديد آمده است از همان يك جسم واحد قبلى است نه آنكه جسمى معدوم شده و دو جسم ديگر
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پديد آمده است پس در نتيجه آنچه موجب اين همانى است يعنى انتساب دو جسم پديد آمده به يك جسم قبلى است
امرى بايد باشد كه از جسم واحد قبلى در دو جسم پديد آمده بعدى موجود باشد و با اتصال و انفصال هر دو موجود باشد
اين امر مسلم صورت جسميه نيست زيرا صورت جسميه به حكم مقدمه دوم قابل انفصال نيست و صورت اتصاليه جسميه
از بين رفته است و دو صورت جسميه ديگر پديد آمده است و بنابر اين آن امر باقى را در هر دو حال هيولى مىناميم كه
با متصل متصل و با منفصل منفصل است و در هر حال باقى است و قابل كون و فساد و اتصال و انفصال و ساير تحوالت و
تكونات است.

برهان قوّت و فعل
اين برهان را نيز براى اثبات وجود هيولى اقامه كردهاند بدين طريق كه گويند جسم از آن جهت كه جسم است و موجود
است و داراى حالت و وجود اتصالى است و داراى صورت نوعيه است كه فعليت آن بدان مىباشد و او داراى استعداد قبول
فصل و وصل و كون و فساد و حاالت طاريه ديگر است از حاالتى كه بالفعل براى او مفقود مىباشند و در شرايط خاص
زمانى و مكانى و معدات ديگر به طور متعاقب متوارد بر جسم مىشوند و بنابراين هر جسمى را دو جهت است يكى جهت
موجود و وضع فعلى آن و ديگر جهات ديگرى كه متوارد بر آن مىشوند كه جهت قوت و استعداد آن باشد يكى جنبه
وجوب بالفعل و ديگر جنبه امكان و شىء از آن جهت كه بالقوت است بالفعل نمىباشد زيرا مرجع قوت به امر عدمى است
و مرجع فعليت به امر وجودى است پس آنچه جنبه قوت آن است هيولى است و آنچه و جنبه فعليت آن است صورت
است.

برهان لمّى
برهانى را كه در آن از علت به معلول سير مى شود ،و به وسيله علت ،وجود معلول اثبات مىگردد.

برهان مركّب
برهان مركب برهانى است كه از دو يا چند قياس تركيب يافته و مفيد يك نتيجه نهايى باشد و خود منحل به چند برهان
بسيط شود چنانكه ديده مىشود كه نتيجه برهانى مقدمه قياس ديگر قرار گرفته و همين طور تا باألخره منتج به يك
نتيجه نهايى شود و گاه در مقام اثبات مطلوب متوسل به برهان و جدل و خطابه شوند و گاه قياسى ترتيب دهند كه مقدمات
آن مخلوط از يقينيات و مشهورات و فطريات و وهميات است.

برهان مقابله
اين برهان نيز براى ابطال وجود جزء به كار برده مىشود بدين طريق كه فرض مىكنيم مقدار زيادى از اجزاى ال يتجزى
صفحهاى را تشكيل دهند كه داراى عمق نباشد (بنابر فرض) و بعد نورى بدان بتابد قطعا طرفى كه مقابل نور است و نور
بدان مىتابد غير از طرف ديگر است و اين خود انقسام است.

برهان وسط و طرف
اين برهان را گاه براى ابطال جزء اقامه كردهاند و گاه به منظور اثبات تناهى سلسله علل و معلول به كار بردهاند و در هر يك
از دو مورد بيان و طريقه آن با مورد ديگر متفاوت است .طريقه بيان آن به منظور ابطال جزء ال يتجزى چنين است كه سه
جزء را پهلوى هم مىگذاريم در اين صورت دو شق پيش مىآيد.
الف -جزء وسط حاجب از تماس و برخورد با دو جزء از دو طرف باشد.
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ب -جزء وسط حاجب و مانع از تماس و برخورد دو طرف نباشد فرض دوم مستلزم تداخل است و معناى تداخل اين است
كه چند جزء يا جسم در يك جزء داخل شوند به طورى كه به حجم جزء يا جسم اول يعنى متداخل فيه هيچ افزوده نگردد .
اين امر محال است زيرا با اين فرض تمام اجسام در يك جزء قرار گيرند و شق اول كه فرض حاجب و مانع بودن جزء وسط
از تماس است موجب تقسيم و بلكه خود تقسيم است زيرا الزمهاش اين است كه جزء وسط يك طرفش مماس با يكى از دو
جزء در دو طرف باشد و طرف ديگرش با جزء ديگر و اين خود تقسيم است.
اما طريقه آن براى ابطال تسلسل چنين است كه گويند :هر گاه سلسله علل و معلول غير متناهى باشند الزم مىآيد اوساطى
باشد بدون اطراف زيرا هر يك از آحاد و مراتب سلسله وسط است ميان سابق و ال حق از آن جهت كه معلول سابق و علت
ال حق است به طور بىنهايت مفروض و هر يك از آنها كه بدين سانند يعنى از جهتى علت و از جهت ديگر معلول باشند و
در نتيجه الزم مىآيد كه همه اوساط باشند در صورتى كه هر وسطى را طرفى است و وجود وسط بدون طرف محال است
پس ناچار بايد طرفى باشد كه خود از جهتى ديگر وسط نباشد يعنى علتى باشد كه خود معلول از چيز ديگرى نباشد و
طرف همه اوساط باشد زيرا وسط مضاف طرف است و متضايقان بايد متكافيان باشند و محال است وجود وسطى بدون
طرف و طرفى بدون وسط.

بسيط
كلمه بسيط داراى معانى متعدد است و بر امور مختلف اطالق شده است.
الف) آنچه جزئى نداشته باشد نه جزء عقلى و نه خارجى و بالجمله چيزى كه هيچ نوع تركيبى در آن راه نداشته باشد نه
تركيب علمى و نه وصفى و نه خارجى و نه ذهنى و نه مركب از اجزاى تحليلى عقلى باشد و نه عينى خارجى و نه مقدارى
و باألخره بسيط الحقيقة باشد و اين چنين موجودى ذات حق است كه «البسيط الذى ال تركيب فيه اصال»
ب) آنچه از اجسام مختلفة الطبايع تركيب نيافته باشد مانند افالك كه هر يك را طبيعت نوعيه جداست و عناصر در حال
خلوص و محوضت.
ج) آنچه اجزايش نسبت به غيرش كمتر باشد كه بسيط اضافى هم مىگويند.
د) آنچه وجود محض باشد و مركب از وجود و ماهيت نباشد و يا وجود آنها بر ماهيات آنها غالب باشد مانند مجردات.
ه) آنچه جسم و جسمانى نباشد مانند عقول و نفوس.
در هر حال كلمه بسيط مقابل مركب بوده و معانى مختلفى دارد مثال هر گاه گفته شود «العناصر االربعة البسيطة» مراد
عناصر اربعه است در حال خلوص و محوضت و هر گاه گفته شود «اجزاى اوليه عالم بسايط اند» مراد عناصر و طبايع افالك
است و مراد از حركت بسيطه حركت مستديره است و مراد از «جوهر بسيطه» جزء ال يتجزى است و يا ذرات و جواهر فرد
است و مراد از «اجسام بسيطه» افالك و كواكب و سماويات مىباشند و مراد از «اعضاى بسيطه» قلب و دماغ و كبد مىباشد
و مراد از «ادراك بسيط» علم فطرى موجودات است .به مبدأ خود كه علم بسيط گويند از آن جهت كه عالم به علم خود
نمىباشند و هر گاه گفته شود «صور مجردة بسيطه» مراد صور مجردهاى از اشيا است نزد عقل و صور علميه اشيا است در
ذات حق.

بسيط الحقيقة كل االشياء
اين قاعده يكى از قواعدى است كه صدرا پايه آن را بنا نهاده است و در تحت عنوان واجب گفته است كه واجب الوجود
بالذات واجب الوجود من جميع الجهات است و در اين جا نيز گويد كه واجب الوجود بالذات كه بسيط الحقيقة است تمام
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اشيا است و تمام اشيا هم واجب الوجود است و به طور كلى گويد بسيط الحقيقة موقعى بسيط الحقيقة است كه تمام اشيا
باشد بالفعل و گويد در اين امر سر عظيمى است كه فالسفه آن را در نيافتهاند .صدرا بر اساس اين قاعده مسائل بسيارى را
حل كرده و از جمله مسأله هيوالى اولى است كه در عين بساطت و قوت محضه قابل تمام صور است و مورد تمام حوادث
و تعاقب عوارض و صور است.
صدرا صورت و شكل قياسى بدين طريق ترتيب داده و گويد:
هر بسيط حقيقتى تمام اشياى وجوديه است.
واجب تعال بسيط الحقيقة است از جميع جهات و وجوه.
نتيجه آنكه واجب الوجود كل الوجود است كما آنكه كله الوجود است.
بيان كبرى آنكه هويت بسيطه الهيه هر گاه تمام اشيا نباشد ناچار بعضى از اشيا هست چون موجود است و بعضى ديگر
نيست و بديهى است كه نتواند كه هيچ يك از اشيا نباشد و در اين صورت كه بعضى از اشيا هست و بعضى نيست الزم آيد
كه ذات او متحصل القوام باشد از كون چيزى و ال كون چيزى ديگر و اين امر مستلزم مركب بودن ذات او است و لو به
حسب اعتبار عقلى از دو حيثيت مختلف و اين خالف فرض بسيط الحقيقة بودن آن است .و به عبارت ديگر موجودى كه
به هيچ وجه از وجوه مركب نباشد نه از ماده و صورت و نه از جنس و فصل و نه به تركيب اعتبارى و نه انتزاعى و نه حقيقى
خارجى از چنين موجودى نتوان چيزى را سلب كرد مگر نقايص و اعدام .زيرا سلب چيزى از چيزى ديگر مستلزم تصور
مسلوب است و موجب اثبات چيزى ديگر و هر امرى كه موضوع حكم سلبى قرار گيرد مركب از دو امر خواهد بود يكى
آنكه «خودش خودش» مىباشد و ديگر آنكه شىء مسلوب نيست و اين امر خالف بساطت است و چون از موجودى نتوان
چيزى را سلب كرد پس تمام اشيا است .بنابر اين هر موجود بسيط الحقيقة تمام اشيا است و ذات حق تعالى بسيط الحقيقة
است پس تمام اشيا است و از اين جهت است كه گفتهاند «البسائط ليس فيها استعداد» زيرا بسايط مجرده فعليات محضهاند
و اگر فرض شود كه داراى قوت و استعداد باشند به حكم آنكه ماده حامل استعداد است كه به حركت تدريجى كون و
فساد مىپذيرد الزم مىآيد كه عقول مجرده در معرض حلول و عروض صور متعاقبه باشند و اين معنى با فرض بسيط بودن
آنها منافات دارد.

بطؤ ( -كندى)
بطؤ به معناى كندى است؛ و در برابر سرعت است .رابطهاى ميان سرعت و بطؤ را برخى متضادان و برخى ديگر عدم و ملكه
دانستهاند ،اما عالمه طباطبائى اختالف آن دو را از نوع اختالف تشكيكى مىداند.

بعد
مقصود از بعد هرگونه امتداد است ،اعم از آنكه بتوان امتداد ديگرى در آن فرض كرد ،يا نتوان .تا پيش از صدر المتألهين،
فالسفه جسم را داراى سه امتداد مىدانستند :طول ،عرض و عمق ،ام ا صدرالمتألهين بر اساس حركت جوهرى ،زمان را به
عنوان بعد چهارم جسم ،مطرح كرد.
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