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بررسی دیدگاه عالمه طباطبائی و استاد مصباح یزدی دربارة
عوارض ذاتی

تاريخ تأييد7936/6/97 :

تاريخ دريافت7931/5/71 :

اکبر اسدپور *

*

یارعلی کرد فیروزجایی **

*

منطقدانان و حکیمان اسالمی معتقدند هر علمی دارای موضوعی است
در آن علم از عوارض ذاتی آن موضوع بحت

هت

متیشتود امتا در تییتیی تی تتی

عوارض ذاتی با یکدیگر اختالف دارند .عالم طیاطیائی بح

از عتوارض ذاتتی

را در علوم برهانی حقیقی دان ت پیوندی وثیق میان ذاتی بودن مقتدما برهتان
و بح

از عوارض ذاتی در علوم برهانی برقرار هرده اس ؛ لیکی استاد مصتیا

یزدی ذاتی بودن مقدما برهان را ب معنتای بتیی بتودن محمتون آنرتا بترای
موضوعاتشان دان ت همچنیی معتقد است
اعتیاری اس

بحت

از عتوارض ذاتتی میتنتی بتر

ه برای تمایز و طیق بندی علوم صور گرفت اس  .ایی نوشتتار

با روشی عقلی ت تحلیلی ب بررستی و نقتد دیتدگاه عالمت طیاطیتائی و استتاد
مصیا دربارة عوارض ذاتی پرداخت اس  .نگارنده هرتند دیدگاه استاد مصتیا

* کارشناس ارشد فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه باقرالعلوم
** دانشيار دانشگاه باقرالعلوم

.

.
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را درباره اعتیاری بودن عوارض ذاتی پذیرفت معتقد اس
برهان متأثر از بح

ذاتی بتودن مقتدما

عوارض ذاتی در علوم برهانی اس ؛ یعنی شرط ذاتی بتودن

مقدما برهان و عوارض ذاتی در علوم برهانی در یک راستا معنا میشوند.

واژگان کلیدی :ذاتی عرض ذاتی عالم طیاطیائی استاد مصیا یزدی.
مقدمه

منطقدانان و حکمای اسالمی ب پیروی از ارسطو موضوع علم را یکی از ارهتان
علم می داننتد و معتقدنتد هتر علمتی دارای موضتوعی است
عوارض ذاتی آن موضوع بح

هت در آن علتم از

میشود (ارسطو 16 :6611 ،؛ ابط سطنا ،6636 ،،ج:6

193؛ صدرالمتألهن  )641 :6631 ،اما در تیییی تی تی عوارض ذاتی و رابط آنرا با
موضوع آرای مختلفی ارائ هردهاند .برخی عوارضی را ذاتی میداننتد هت بتدون
هیچ واسط ای بتر موضتوع حمتو شتود (طب،طبط،ی )613 :6636 ،،و برختی دیگتر
معتقدند آنچ با عوارض ذاتی منافا

دارد واسطة اعم یا اخص اس

(ابط سطنا،،

6444ق ،ج .)613 :6از طرف دیگر برخی عوارض ذاتی را م اوی با موضوع علم
دان ت (صدرالمتألهن 6936 ،م ،ج ،66 :6ح ط) و برخی دیگر محمولهای خاص را
نیز جزء عوارض ذاتی شمردهاند (اب سطنا494 :6639 ،،؛ صطدرالمتألهن  ،بط،تط66 :،؛

ج ادی آمل ،6631 ،،ج .)114 :6عالم طیاطیائی بح

از عوارض ذاتی را در راستای

دستیابی ب یقیی منطقی تحلیو هرده و میان ذاتی بودن مقتدما

برهتان و بحت

از

عوارض ذاتی در علوم برهانی پیوندی وثیق برقرار هرده اس  .بنا بر دیدگاه ایشتان
عوارض ذاتی م اوی با موضتوع علتم بتوده بتدون هتیچ واستط ای بتر آن حمتو
بح

از عتوارض

می شوند؛ لیکی برخی دیگر از اندیشمندان همچون استاد مصیا

ذاتی را در راستتای اعتیتار تمایزبخشتی علتوم متیداننتد و ایتی بحت

را اعتیتاری
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میشمرند .در ایی نوشتار ب نقد و بررسی دیدگاه ایی دو اندیشمند پرداخت ایم.
 . 1دیدگاه عالمه طباطبائی

دیدگاه عالم دربارة اعراض ذاتی مشتمو بر بخشهای زیر اس :
 .1-1حقیقی بودن بحث عرض ذاتی

عالم طیاطیائی بح

از اعراض ذاتی را در علوم برهانی میتنی بر اصتطال و
طر بح

اعتیار صرف ندان ت بلک عل

را مقتضای برهان در علتوم برهتانی

میداند .مرحوم عالم در تعلیق بر اسفار میفرماید :قیاس برهانی قیاستی است
ه یقیی ب نتیج تولید میهند و یقیی مرهب از دو علم اس  .1 :علتم بت ثیتو
محمول برای موضوع؛  .2علم ب عدم امکان سلب محمول از موضوع.
برای اینک تنیی یقینی از برهان حاصو شود مقدما
هلی

ضرور

آن باید ترتار ویگگتی

دوام و ذاتی

را داشت باشند (صطدرالمتألهن 6936 ،م ،ج ،64 :6ح

ط) .ایشان ذاتی بودن مقدما

برهان را ب طور م تقیم با تحصتیو یقتیی منطقتی

مرتیط دان ت اس  .نکت اساسی برای فرم هتالم عالمت توجت بت ذاتتی بتودن
مقدما

برهان اس  .با روشی شدن ایی مطلب میتوان ب ارتیاط میان ذاتی بودن

مقدما

از عوارض ذاتی در علوم برهانی پی برد؛ بنتابرایی ابتتدا

برهان و بح

مراد ایشان را از ذاتی بودن مقدما
خصوصیا

برهان شفاف میهنتیم و بعتد از آن بتا بیتان

عرض ذاتی ب طر دیدگاه ایشان دراییباره میپردازیم.

 .1-2معیار ذاتی بودن مقدمات برهان

عالمه در تعریف ذاتی باب برهان میفرماید« :مقدمة البرهان ،یجب ان یوب ن
ذاتیة المحم ل للم ض ع ،و نعنی بالذاتی ،ما یعرض و یحمل علی الشیء بالحقیقبة
مجازا» (طب،طب،ی .)613 :6636 ،،ایشان در تعلیقه بر اسفار نیز میفرمای« :و أن تو ن
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(أی المقدمببة الیقینیببةت ذاتیببة المحمب ل للم ضب ع ،أی بحیببو ی ضب المحمب ل ب ضب
الم ض ع و یرف برفعه م قط النظر عما عداه» (صدرالمتألهن 6936 ،م ،ج ،64 :6ح ط).
ذاتی بودن محمول برای موضوع بدیی معناس
باشد؛ یعنی ذا
محمول هفای

ه محمول دایر مدار موضوع

موضوع ب تنرایی و بدون لحاظ هیچ حیثی
هند .در ایی صور

زایدی برای عروض

محمول بدون هیچ شائیة مجاز و هتذبی بتر

موضوع عارض و وصف حقیقی آن شمرده میشود .اگر معنتای ذاتتی بت ختوبی
درک شود نزم ذاتی بودن محمول برای موضتوع آن است

هت وضت و رفت

محمول هامالً میتنی بر موضوع اس ؛ ب گون ای ه بتا وضت موضتوع محمتول
وض می شود و با رف آن محمول مرتف میگردد (طب،طب،ی)1 :6613 ،،؛ زیرا اگتر
با وض موضوع محمول رف شود یا با رف موضوع محمول وض شتود یقتیی
حاصو نمیگردد .برای مثال وقتی گفت میشود «ج م ح اس است » ح تاس
اخص از ج م اس ؛ ازاییرو برای عروض ح اس بر ج م تنرا وض موضوع
هافی نی

؛ لذا با وض موضوع (ج م) محمتول (ح تاس) متیتوانتد مرفتوع

باشد؛ پس ح اس محمول ذاتی ج م نخواهد بتود .همچنتیی اگتر گفتت شتود
«ان ان متحرک اس » متحترک اعتم از ان تان است ؛ ازایتیرو بترای عتروض
متحرک بر ان ان ب قید ناطقی
آن قید لغو اس

ه در ان ان مأخوذ اس

نیازی نی

؛ بنابرایی

و در عروض نقشی ندارد و بت همتیی دلیتو بتا رفت موضتوع

(ان ان) محمول (متحرک) میتواند ثاب

باشد؛ پس متحرک محمول ذاتی ان ان

نخواهد بود.
 .1-3خصوصیات عرض ذاتی

با توج ب معیاری ه از مرحوم عالمت دربتارة محمتول ذاتتی ارائت هتردیم
میتوان ویگگیهای زیر را برای اعراض ذاتی برشمرد:
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الف) محمول ذاتی بدون هیچ واسط ای بر موضوع علم حمو میشتود؛ زیترا
اگر محمول ب خاطر امری اعم بر موضوع حمو شتود خصوصتی
جانب موضوع لغو اس
هاذب اس

و حکم با لحاظ ایی خصوصتی

ملحتوظ در

از نرتر نفتسانمتری

و هرگاه محمول ب خاطر امری م اوی با موضوع بر آن حمو شود

در واق و نفسانمر محمول متعلق ب آن واسط اس  .همچنیی هرگاه محمول ب
خاطر امری اخص از موضوع بر آن حمو شود اخذ خصوصی
و حکم بدون آن خصوصی
داش

هاذب اس

ه مراد از واسط آن تیزی اس

در موضوع نزم

(طب،طب،ی .)613 :6636 ،،الیت باید توجت
ه خود ب تنرتایی در تعریتف محمتول

اخذ شود اما هرگاه واسط ای ب همراه موضوع علتم در تعریتف محمتول اختذ
شود آن محمول از اعراض ذاتی موضوع ب شمار میآید (صدرالمتطألهن 6936 ،م،

ج ،66 :6ح ط).
ب) بنا بر آنچ در بند الف گفتیم عرض ذاتی باید با موضوع م اوی باشتد؛
زیرا اگر عرض ذاتی اعم از موضوع باشد قید و خصوصی
ذاتی نقش نخواهد داش
آن هفای

موضتوع در عترض

و اگر اخص باشد مجرد وض موضوع برای عتروض

نمیهند (طب،طب،ی.)613 :6636 ،،

ج) از نرر مرحوم عالم احوالی ه اخص از موضوعاند با مقابلشان ب صور
مردد محمول ذاتی واحدی را برای موضوع اعم تشکیو میدهند؛ تنانه هریک از
آنرا عرض ذاتی حص ای از موضوع اعم ه تند؛ زیترا آنچت در حتد هریتک اختذ
میشود خصوص آن حص ای اس

ه بر آن عارض میگتردد و موضتوع اعتم در

حد مجموع مردد اخذ میشود (صدرالمتألهن 6936 ،م ،ج ،64 :6ح ط).
د) تحلیو ارائ شده در خصوص عرض ذاتی گویای پیوند ذاتی میان موضتوع
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و محمون

ذاتی اس  .ایی پیوندِ ذاتی و ضروری ه نشاندهنتده ربتط علتی و

معلولی بیی موضوع و محمون ِ ذاتی آن اس

جریان برهان را در تنیی علومی

می ور و ممکی میسازد .با توج ب تنیی پیوندی موضوع قطعاً از علتو وجتود
محمول ذاتی ب شمار میرود.
حال از آنجا ه تعریف ب حد تام متضمی هم آن تیزی اس
دخیو اس

(اعم از مقدما

هت در شتیء

داخلی یعنی اجزای ماهوی و علو وجود) پس باید

موضوع را در حد تام محمول ذاتی اخذ نمود؛ بنابرایی معیتار و ضتابطة عترض
ه در تعریفش ب ناتار باید موضوع آن اخذ شتود .اهنتون اگتر

ذاتی همیی اس

فرض شود محمول خود محمول دیگری دارد و محمول اخیر نیز واجد محمتول
دیگری اس

با توج ب مالهی ه در تمایز عرض ذاتی گفتیم ضتروری است

موضوع اول در حد ایی محمولها اخذ شود و همییطور ایی سل ل از هر طرف
ادام یابد موضوع در تعریف محمول ذاتی آن مأخوذ اس  .ایتی قضتایا از یتک
طرف ب قضی ای ختم میشود ه موضوعش همان موضوع اول اس

و از طرف

دیگر ب قضی ای میانجامد ه موضوع اول در حد محمولش اخذ نمیشود (هم،ن:

ص ،61-66ح ط).
هت) تمامی احکام فوق مربوط ب علوم برهانی اس ؛ زیرا محمولهای اعتیاری
در خارج موجود نی تند و مطابَقی برای آنرا در خارج جز ب ح ب اعتیار و وهم
نی

؛ بنابرایی حتی اگر موضوعا

محمون
موضوعا

ایی قضایا امتوری حقیقتی و عینتی باشتند

آنرا ذاتی برای موضوعاتشان نی تند؛ یعنی تنیی نی
محمول های اعتیاری ثاب

گفتیم ایی محمون

ه با وض آن

و با رف آنرا مرتف گردند؛ زیرا تنانهت

در نفسانمر وجودی نداشت اند و بنابرایی ن یتی میان آنرا
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(طب،طب،ی.)64 :6613 ،،

 .2دیدگاه استاد مصباح

با دق
بح

در هالم مرحوم عالم روشی شد ایشان بیی ذاتی بودن مقدما

برهتان و

عرض ذاتی در علوم برهانی پیوندی وثیتق برقترار هترده از ایتی رهگتذر

جایگاه بح

اعراض ذاتی را اعتیار صرف نمیداند .استاد مصتیا معتقتد است

ذاتی بودن مقدما

برهان ب بح

عوارض ذاتی در علوم برهانی ربطی نتدارد و

از همیی منرر ب نقد هالم عالم پرداخت اس  .در دنیال بح
را از ذاتی بودن مقدما

ابتدا منرور ایشان

برهتان شتفاف هترده ستیس دیتدگاه ایشتان را دربتاره

اعراض ذاتی در علوم برهانی بیان میهنیم.
 .2-1ذاتی در مقدمات برهان

ایشان میفرماید :اینک بح
اس

بیانگر آن اس

ذاتی بودن در باب مقدما ِ برهتان مطتر شتده

ه برهان در صورتی حقیقی اس

ه محمتون ِ مقتدما

آن برای موضوع ذاتی باشند؛ یعنی اوسط برای اصغر و اهیر برای اوسط باید ذاتی
باشند اما اینک اهیر برای اصغر هم ذاتی باشد لزومی ندارد؛ لتیکی منطتقدانتان
درباره نتیجة برهان نیز تنیی شرط هردهاند ه اهیر برای اصغر هتم ذاتتی باشتد؛
یعنی م ائو یک علم باید قضایایی باشند ه محمون

برای موضوعاتشان ذاتتی

باشند .سیس ازآنجاه در هر علم از عوارض ذاتی موضوع آن علم بح
دانشوران منطق توسع دیگری هم داده و محمون
علم نیز دان ت اند .ایی مطلب نشاندهنده آن اس
برهان ب بح

موضوعا

علوم را برای موضوعا

میهنند

م ائو علم را ذاتی موضتوع
ه منطقدانان از بح

علوم رسیدهاند؛ یعنی برای اینکت محمتون

مقدما
م تائو

علوم ذاتی هنند ایی توسع را در مفروم ذاتتی دادهانتد.
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(مصب،ح یزدی ،6631 ،ج.)464-466 :1-6

اما دلیو اینک در مقدما

برهان باید محمول ذاتی موضتوع باشتد تی ت

شیخالرئیس میگوید :اگر محمول ذاتی موضوع نیاشتد نمتیتوانتد علت
نتیج باشد؛ لیکی ایشان توضیحی نداده اس
ممکی اس
ثیو

ه مراد از علی

ابتدا تنیی ب نرر رسد ه آنچ علی

اهیر بترای اصتغر است

تی

بترای

.

دارد اوسط اس

ه عل ِ

و ایتی فقتط در برهتان لمتی صتادق است ؛ امتا

شیخالرئیس تصریح میهند ه ذاتی بودن محمول ب «برهان لم» اختصاص ندارد
بلک در «برهان انی» هم جاری اس  .با ایی توضیح ظاهراً منرور از علی
برای تصدیق و علم ب نتیج اس ؛ یعنی مقدما
برای علم ب نتیج علی
نزم اس

در مقدما

برهان باید ب گون ای باشند ه

داشت باشند .حال برای اینک تنیی علیتی محقق شتود
برهان محمول برای موضوعش بیی باشد.

با ایی تحلیو مفاد علی
اس

علی

ب بیی بودن بازمیگردد و معنای محمول ذاتتی ایتی

ه محمول معلول موضوع باشد اما نزم ایی هالم ایی نی

ه محمتول

نتیج (اهیر) برای موضوع آن (اصغر) بتیی باشتد بلکت بت وستیل برهتان بتیی
میشود .پس ایی قید ه در برهان باید محمول نتیج (اهیتر) بترای موضتوع آن
(اصغر) بیی باشد با تحلیو شیخالرئیس ثاب
دارد ایی اس

ه مقدما

گردد و ایی همان اس

نمیشود .آنچ در برهان ضترور

یقینی باشند و از ترهیب آنرا علم ب نتیجت حاصتو
ه میگوییم اوسط باید عل ِ تصدیق ب نتیج باشد؛ اما

شرط ذاتی بودن اماره و نشان ای برای درستتی برهتان است ؛ یعنتی اینکت آیتا
محمون ِ مقدما

بیی ه تند یا نی تند (سلنم،ن ،امنری.)633 :6633 ،

 .2-2اعتباری بودن بحث از عوارض ذاتی

استاد مصیا معتقد اس

بح

از عوارض ذاتتی ربطتی بت مقتدما

برهتان
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عقال و ب دلیو تمتایز و طیقت بنتدی علتوم شتکو

گرفت اس  .دانشمندان ابتدا علتوم را تق تیم هترده و تیتایی علتوم را بت تیتایی
موضوعاتشان دان ت اند و تنیی گفت اند ه هر علمی باید از محمولی ه متناسب
با موضوع آن علم اس
اس

بح

هند و اگر از محمتولی هت اعتم از موضتوع علتم

بح

شود با طر تق یم علوم منافا

پیدا میهند .برای مثال شیخالرئیس

گفت اس

اگر در علم ان انشناسی از حره

هنتیم ایتی محمتول

مناسب موضوع نی
هم یاف

؛ تراه حره

ان ان بح

ب ان ان اختصاص ندارد و در اشیاءِ دیگر

میشود .پس معلوم میشود اینک در علوم باید محمون ِ م ائو بترای

موضوع م ئل و موضوع علم ذاتی باشند برای ایی اس

ه طیق بندی و تق تیم

علوم ب هم نخورد و هر علم محدودة خود را داشت باشد.
نتیج اینک در صنع
مقدما

برهان ذاتی بت دو معناست  :یکتی اینکت محمتون ِ

باید برای موضوعاتشان ذاتی باشند ه ایی ب همتان معنتای بتیی بتودن

اس  .دیگر اینک محمون ِ م ائو برای موضوع علم ذاتی باشند .ایتی معنتای
دوم اصالً ربطی ب بح
از بح

برهان و شرایط مقدما

آن ندارد بلک مطلیی اس

ه

تق یم علوم ناشی شده و قراردادی اس  .برتریی دلیو و نشتان بتر ایتی

مدعا آن اس

ه منطقدانان میگویند :وقتی جنس موضوع در تعریتفِ محمتول

اخذ شود نیاید ایی جنس از موضوع علم فراتر رود .روشی اس
قرارداد اس

و تنیی شرطی در مقدما

هت ایتی یتک

برهان دخیتو نی ت  .شتیخالترئیس در

ب یاری از موارد میفرماید :اگر محمولی فراتر از موضوع علم برود ذاتی نخواهد
بود و مربوط ب آن علم نی

؛ اما آیا میتوان گف

علم باشد دیگر اصالً ب درد برهان نمیخورد

اگر محمولی فراتر از موضوع
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روشی اس

ه جواب ایی سؤال منفی اس ؛ زیرا بانخره آن محمول مربوط

ب علم دیگری میشود و ممکی اس

ه تی در آن علتم از راه همتیی محمتول

یقیی پیدا هند .پس ایی شرط را ه محمول باید ذاتی موضوع علم باشد نمیتوان
از شرایط برهان قرار داد (مصب،ح یزدی ،6631 ،ج.)464-466 :1-6
 .2-3اشکاالت استاد مصباح بر کالم عالمه

در تیییی هالم عالم گفتیم ه ایشان میفرماید :عرضی ذاتی باید بتا موضتوع
خود ن ی

ت اوی داشت باشد .استاد مصیا ایی سخی را دارای نقض متیدانتد.

برای مثال ت اوی با دو قائم ه از عوارض ذاتی مثل

اس

اعم از آن اس

و

بر زوایای داخلی نیمدایره نیز صادق اس  .حال طیق فرمایش عالم ایی محمول
نیاید در هندس ذهر شود؛ حال آنک جای دیگری جز هندست بترای طتر ایتی
م ئل نی
ذاتی میح

 .نقض دیگر آنک از نرر هم منطقدانان ذاتی میح
ای اغوجی اس

برهان اعم از

و شامو آن هم میشود .پتس جتنس و فصتو هتم

ذاتی باب برهان مح وب میشوند و میدانیم ه جنس اعم از نوع است ؛ پتس
نزم نی

ذاتی باب برهان م اوی موضوع باشد (سلنم،ن ،امنری.)634 :6633 ،

از طرف دیگر عالم فرموده اس

هت محمتول م تئل نیایتد از موضتوع آن

اخص باشد .اگر مقصود ایشان آن اس

ه محمول م ئل نیاید اخص از موضوع

آن باشد ایی هالم موج اس ؛ اما اگر مقصود آن اس
اخص از موضوع علم باشد در ایی صور

ه محمول م تئل نیایتد

ب یاری از محمون

قضایای علتوم

از دایرة ذاتیا ِ آن خارج می شوند .برای مثال در فل ف احکامی ه برای واجب
ثاب

میشود برای ممکی ثاب

نی

فل ف شمرده میشوند .الیت ممکی اس
را بر خود تحمیو هنند؛ ب ایی صور

؛ حال آنک تمتامی ایتی احکتام از م تائو
برخی برای فرار از ایی اشکال تکلفتاتی
ه اگر محمتول اعتم باشتد در حقیقت
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حص ای خاص از محمول ب موضوع اختصاص دارد و برای آن ذاتی اس
محمول اخص باشد با مقابو خود ب صور

و اگر

مردد بر موضوع حمو میشود و با

آن م اوی اس ؛ اما هیچیک از ایی پاسخها افزون بر تکلتفآمیتز بتودن ریشتة
اشکال را حو نمیهند .مثالً اق ام ترارگان عل های متادی صتوری فتاعلی و
غایی را تگون میتوان با مقابوهایشان م اوی موضوع فل ف قرار داد (مصطب،ح

یزدی ،6631 ،ج.)461-466 :1-6
باید توج داش

آنچ مرحوم عالمت را بت تنتیی ر یتی رستانده

در نرای

تحلیو معنای ذاتی در مقدما

برهان اس  .با بیان دیدگاه استاد مصیا مشخص

شد بح

از عوارض ذاتی ربطی ب برهانی بتودن مقتدما

تمایزبخشی علوم بر اساس موضوعا

نداشتت و بتر اعتیتار

میتنی اس .

منطقدانان برای اینک محور واحدی برای هم م ائو علم ارائ هننتد تنتیی
شرط هردهاند ه هر علمی باید موضتوعی عتام و فراگیتر داشتت باشتد تتا همت
موضوعا ِ م ائو آن علم را ب نحوی پوشش دهد .حال ازآنجاه ن ی
علم ب موضوعا

م ائو یا ن ی

عالق بیی موضوع علم و موضوعا

هلی ب جزئی اس

موضوع

و یا ن ی

هو ب اجتزاء

م ائو آن امری برهانی نی

و بتا وجتود

ایی نمیتوان ب ت اوی عوارض ذاتی با موضتوع علتم حکتم هترد .هتالم استتاد
مصیا در تعلیق بر نرای تنیی اس :
اما آنچ استاد (عالم طیاطیائی) در بیان ضرور
معروضش ذهر هرده اس
موضوع م ئل را ثاب
بیی موضوعا

م تاوا

اگر تمام باشد همانا ضترور
میهند ن م اوا

عتارض ذاتتی بتا

م تاوا

محمتول بتا

محمول را با موضوع علم و اما عالق

م تائو و موضتوع علتم امتری برهتانی نی ت  .پتس تت ب تا
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موضوعا

م ائو اجزای موضوع علم باشد؛ همچنتانهت در م تائو علتم طتب

تنیی اس

(مصب،ح یزدی6444 ،ق.)66 :

 .3نقد و بررسی

با توج ب میاحثی ه گذش

مشخص شد مرحوم عالم بح

از عوارض ذاتی

را در راستای تحصیو یقیی منطقی طر هرده برای دستیابی ب تنیی یقینتی بت
تحلیو معنای ذاتی در شرایط مقدما
ایی بح

برهان پرداخت و بعتد از آن پیونتدی میتان

با عوارض ذاتی در علوم برهانی برقرار هرده است  .استتاد مصتیا بتا

اعتیاری دان تی بح

عوارض ذاتی در نقطة مقابو اندیش مرحتوم عالمت قترار

میگیرد .در ادام ابتدا ب هالم صاحبنرران منطق دربتارة عتوارض ذاتتی اشتاره
هرده سیس ب نقد و بررسی دیدگاه مرحوم عالمت و استتاد مصتیا درایتیبتاره
میپردازیم.
 .3-1دیدگاه صاحبنظران منطق دربارة عرضی ذاتی

برای عرضی ذاتی تعریفهای متعددی بیان شده اس  .در ایی نوشتار ب دنیال
بیان آن تعاریف نی تیم؛ فقط ب دو عنصر اساسی در اعراض ذاتی اشاره میهنتیم
تا دیدگاه منطقدانان دراییباره مشخص شود.
 .3-1-1عناصر عرضی ذاتی

الف) اقتض،ی م ض ع نسبت به محم ل :عرضی ذاتی محمولی است
موضوع مقتضی محمول باشد؛ خواه ذا

موضوع عل

بترای محمتول باشتد یتا

اینک موضوع معلول محمول باشد و یا اینک هر دو آنرا معلتول علت
باشند .قدر جام ایی موارد آن اس

هت ذا
دیگتری

ه بیی موضوع و محمتول در نفتسانمتر و

خارج تالزم اس .
ب) اختص،ص محم ل به م ض ع :عرضی ذاتی محمولی اس

ه مختتص بت
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دیگر ب خاطر امری اعتم یتا اختص بتر آن حمتو
عرضی ذاتی حقیقتاً برای موضوع علتم نی ت

بلکت

برای موضوعی اعم یا اخص از موضوع خواهد بود.
شیخالرئیس به این دو خصوصیت در برهان شدفا اشدار ردرد اسدت .ایشدان
میفرمای« :فأما اذا کانت [الع ارض] من األم ر الالحقة للم ض ع ،التی تقتضیها ذاته
و أختصت بجنسه [أی بم ض ع العلم] و لزمته مطلقا ،أو علی التقابل ،صارت تستحق
أن تسمی أعراضا ذاتیة» (اب سنا6444 ،،ق ،ج .)661-666 :6همچنین خواجه طوسدی
در شرح اشارات میفرمای[« :ا عراض الذاتی] األعراض التی یعبر عنها بما یقتضی
تخصیصها بم ض عاتها فتعریفاتها بحس

أسمائها إنما یشتمل بالضرورة علی اعتببار

م ض عاتها» (هم  ،6636 ،ج.)11 :6
با دق

در عناصر عرضی ذاتی مییابیم ه عنصر اول در عرضتی ذاتتی بترای

تحصیو یقیی منطقی اس ؛ اما عنصر دوم اعتیاری از ناحیة عقالس

ه ربطی ب

برهانی بودن ندارد بلک مربوط ب تمایز و طیق بندی علتوم است  .بنتابرایی آن
دست از محمونتی ه مختص ب موضوع علم نیاشند از اعراض غریتب شتمرده
می شوند؛ هرتند حمو آنرا بر موضوع ضروری و یقینی باشد .برای مثال هرگتاه
در علم ان ان شناسی تنیی استدنل هنیم« :ان ان حیوان اس  .هر حیوانی ماشتی
اس  .بنابرایی ان ان ماشی اس » ایتی استتدنل هرتنتد حتد نصتاب از یقتیی
منطقی را دارد ازآنجاه محمول (ماشی) ب خاطر امری اعم (حیوان) بر موضتوع
حمو شده اس

از اعراض غریب شمرده میشود .شتیخالترئیس بارهتا تصتریح

می هند ه اگر محمول عرضی اعم از موضوع علم شد ایتی م تئل از موضتوع
علم خارج می شود و ایی ب یقینی بودن یا یقینی نیودن استتدنل مربتوط نی ت
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(هم 6444 ،ق ،ج .)664-666 :6هدف اصلی از طر عوارض ذاتی آن اس
هر علمی از آثار مطلوبة موضوع همان علم بح

ه در

شود ن از موضوعاتی ه ربطی

ب آن علم ندارد (هم،ن :ص.)661
حال ه ویگگیهای عرض ذاتی مشخص شد و دان تیم ترا در م ائو برهانی
از اعراض ذاتی بح
مقدما

میشود ب ایی سؤال میپردازیم هت  :تترا منطتقدانتان در

برهان شرط هرده اند محمول ذاتی موضوع باشتد و تت ارتیتاطی بتیی

ذاتی بودن محمول در مقدما

از اعراض ذاتتی در م تائو علتوم

برهان و بح

برهانی وجود دارد
ابیسینا میفرماید :اگر میگوییم در براهیی هر علمی بایتد از عتوارض ذاتتی
موضوع همان علم استفاده هنیم بر ایی اساس اس

هت متیختواهیم بتراهیی آن

علم برای خود آن علم باشد؛ وگرن تنانچت متثالً حتد وستطِ یتک برهتان در
هندس متعلق ب فل ف باشد ایی برهان حقیقتتاً بترای فل تف خواهتد بتود نت
هندس و ن ی

دادن آن ب هندس بالعرض میشود .امکان دارد ما در یک علتم

از عوارض غریی ای در برهان استفاده هنیم و آن استدنل هم صحیح باشد؛ یعنتی
مقدماتش صحیح و نتیج اش نیز صادق باشد ولی باید توجت هنتیم هت در ایتی
صور

آن استدنل حقیقتاً برای ایی علم نخواهتد بتود بلکت مربتوط بت علتم

دیگری اس  .ب طور هلی اگر در مقدما
حال خارج نی

 :یا اهیر نیز عرضی غریب اس

در ایی علم مطلوب نی
صور

از عوارض غریب استفاده هنیم از دو
ه در ایی صور

 .یا اهیر از عوارض ذاتی موضوع علم اس

حد وسط ه عرضی غریب اس

ایتی م تئل
ه در ایی

علیتی برای ایی نتیج نخواهد داش ؛

یعنی معطی یقیی نخواهد بود (هم،ن :ص.)666
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برهان و بح

عوارض ذاتتی

رابطة میان ذاتی بودن مقدما

در علوم برهانی مشخص شد .اینک منطقدانان میگویند مقدما

برهان باید ذاتی

باشند ب ایی دلیو اس
موضوع علم بح

ه در علوم برهانی میخواهنتد از اعتراض مختتص بت

هنند .حال در ایی صتور

نمتیتتوان در مقتدما

برهتان از

اعراض غریب استفاده هرد؛ زیرا اعراض غریب هیچگون علیتتی بترای عتوارض
ذاتی در آن علوم ندارند .بنابرایی میتوان گف
ذهر شده در یک وزان نی

شرایطی هت در مقتدما

برهتان

 .هدف اصلی از بیان ایی شتروط آن است

هت بتا

تحصیو آنرا یقیی منطقی فراهم آید .تنرا شرطِ اصلی برای ایی امر آن است

هت

در صدق داشت باشند .نزمتة ایتی شترط آن است

هت

مقدما

برهان ضرور

مقدما

برهان دوام و هلی

داشت باشند؛ اما ذاتی بودن آنرا ب ایی دلیو اس

در علوم برهانی از عوارض ذاتی موضوع علم بح
در مقدما

برهان اخذ شده اس

ه

میشود .بنابرایی شروطی ه

بر دو ق ماند :برخی از آنرا (ضرور

دوام و

هلی  )1فقط مربوط ب برهان بودن برهان اس ؛ اما برخی دیگر (ذاتی بتودن) بت
گون ای با اعتیارا

عقال گره خورده اس ؛ یعنتی ازآنجاهت در علتوم برهتانی از

 .1منظور از رلیت در اینجا همانگونه ره مرحدو عالمده فرمدود اسدت رلیدت در صد:
می باش ،:اما بنا بر تفسیری ره شیخ الرئیس در برهان شفا از رلیت ارائه ررد است رلدی بدودن
مق:مات برهان بر سه ررن استوار است  .1رلیت افرادی  .2رلیت ازمانی  .3اولی بودن .روشن
است ره رلیت به این معنا شرط تمامی مق:مات برهان نیست ،بلکه مخصوصِ مقد:مات علدو
برهانی است .در علو برهانی ،رلیت افدرادی زز اسدتز زیدرا باد

از ایدایای شخصدی و

جزئی در این علو بیفای :یا رمثمر است .رلیت ازمانی نیز همچنانکه در متن توضیح دادیدم
ززمه تاصیل ضرورت در ص :است .اولی بودن نیز برای آن است رده از مدرز مداهوی علدم
خارج نشویم و از عوارض مختص به موضوع علم با

رنیم.
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عوارض ذاتی بح
مقدما

میشود برای تحصتیو یقتیی منطقتی در ایتی شترایط بایتد

برهان ذاتی باشند؛ اما اگر در ایی علتوم از عتوارض غریتب نیتز بحت

میشد دلیلی برای اخذ ایی شرط در مقدما

برهان نیود.

 .3-2بررسی دیدگاه عالمه

با توج ب تیییی ارائ شده از هالم صاحبنرران منطق ضمی نکاتی ب بررسی
هالم عالم میپردازیم:
 .1مرحوم عالم ذاتی بودن مقدما

برهان را برای تحصیو یقیی منطقتی نزم

میداند و پیوندی وثیق میان ایی شرط و بح

از عوارض ذاتی در علوم برهتانی

برقرار میهند؛ لیکی همانگون ه توضیح دادیتم هرتنتد ذاتتی بتودن مقتدما
برهان برای تحصیو یقیی منطقی اس
شرط نی

برهان بودن برهان ب تنرایی مقتضتی ایتی

بلک ایی شرط ب دلیو اعتیاری اس

علوم برهانی صور

ه از ناحیة عقال درباره م ائو

گرفت اس  .بنابرایی با تأمو در هلما

صاحبنرران منطق

برهان متأثر از آن اس

ه در علوم برهانی

روشی میشود بح ِ ذاتی در مقدما
از عوارض موضوع علم بحت

متی شتود .حتال اگتر مالهتی دیگتر در تمتایز و

طیق بندی علوم برگزینیم لزومی ب اخذ ایی شترط در مقتدما
یعنی میتوان در علوم برهانی از محمولهتایی بحت

برهتان نتداریم؛

هترد هت اعتم از موضتوع

ه تند یا با واسطة اعم بر آن حمو میشتوند و ایتی منافتاتی بتا تحصتیو یقتیی
منطقی ندارد؛ لیکی مرحوم عالم تمامی ایی موارد را ب طور م تقیم بتا تحصتیو
یقیی منطقی گره زده اس  .عالم ذاتی بودن مقدما

برهان و بح

از عتوارض

ذاتی را در علوم برهانی در یک راستا طر هرده اس ؛ حال آنک نگارنده معتقتد
اس

دیدگاه صحیح دراییباره هالم صاحبنرران منطق اس

بودن مقدما

برهان متأثر و متأخر از اشتراطی اس

ه بح

از ذاتتی

ه در بح ِ عوارض ذاتتی
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در علوم برهانی شده اس .
 .2مرحوم عالم افزون بر ضروری بودن مقدما

برهان ذاتی بودن آنرا را نیز

شرط هرده اس ؛ حال آنک ضروری بودن ب تنرایی توان تحصیو یقیی منطقتی را
در مقدما
بودن مقدما

برهان ضمان
برهان نی

می هند و با وجود ایی شرط نیتازی بت شترطِ ذاتتی
 .تنرا توجیری ه میتوان دراییباره ارائ هرد آن اس

ه ایی شرط (ذاتی بودن) برای تحقق ضرور ِ صدق در مقدما
عیار

دیگر هرگاه مقدما

برهان ذاتی باشند هاشف از آن اس

برهان اس  .ب
ه ضترور

صدق دارند؛ لیکی با توج ب تق یمی هت دربتارة شتروطِ برهتان ذهتر هتردیم
مشخص شد ه صاحبنرران منطق ذاتی بتودن مقتدما
بح

برهتان را بت تناستب

از عوارض ذاتی در علوم برهانی اخذ هرده انتد؛ یعنتی ازآنجاهت در علتوم

برهانی از عوارض ذاتی بح

میشود محمون

مقدما

برهان نیز بایتد ذاتتی

موضوعاتشان باشند.
 .6عالم محمولی را ذاتی میداند ه با وضت موضتوع وضت و بتا رفت آن
مرتف گردد .ب نرر میرسد ایی هالم دارای اشکال اس ؛ تراه بترای تحصتیو
یقیی منطقی باید با وض موضوع محمول ثاب

گردد؛ اما اینک با رفت موضتوع

محمول مرتف گردد ب ت دلیو اس

مرحوم عالم میفرماید :اگر محمتول بتا

رف موضوع وض شود نشان آن اس

ه عل ِ واقعی برای حمو محمتول بتر

موضوع تیز دیگری بوده و ذهر آن موضوع خاص در جانب موضوع لغو بوده و
از لحاظ نفسانمری هاذب اس ؛ اما ایی مطلتب قابتو تأمتو است ؛ زیترا بترای
تحصیو یقیی منطقی ب دنیال عل
همان عل

تصدیق ه تتیم؛ حتال گتاهی علت

نفسانمری و گاهی متضمی عل

نفتسانمتری است

تصتدیق

و در هتر دو
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صور
عل
عل

یقیی حاصو میشود .برای مثال در قضی «ان ان ماشی است » هرتنتد
نفسانمری برای حمو ماشی بر ان ان حیوان اس
نفسانمری (حیوان) اس

تون ان ان مشتمو بر

یقیی ب صدق ایی گزاره حاصو میگردد.

 .6با توج ب مطلیی ه در بند  1گفتیم مشخص شتد ذاتتی بتودن مقتدما
برهان ارتیاطِ م تقیم و تامی با برهان نتدارد؛ لتیکی بتر فترض اینکت بحت

از

عوارض ذاتی مربوط ب برهان باشد ب تند مطلب باید توج هرد:
 .6-1اگر اهیر اعم از اصغر باشد میتوان برای حملتش بتر موضتوع برهتان
اقام هرد؛ زیرا یکی از ذاتیا
می توان محمون

یک ماهی

جزء اعم اس

و با همتان جتزءِ اعتم

اعم را بر یک موضتوع حمتو هترد؛ بنتابرایی نت اعتم بتودن

محمول لطم ای ب برهانی بودن استدنل میزند ن واسط اعم داشتی.
 .6-2اگر محمول اخص از موضوع م ئل باشتد نمتیتتوان بتا حتد وستطِ
ضرور بخشی آن را بر موضوع حمو هرد؛ زیرا حدود وستطی هت بت صتور
ضروری بر موضوع عام حمو میشوند همگی یا عامتر از موضوع و یا در نرای
م اوی با موضوع ه تند و تنتیی حتدودِ وستطی نمتیتواننتد ضترور بختش
محمولی باشند ه اخص از موضوع اس ؛ اما میتوان در یتک علتم بتر یکتی از
تعینا ِ موضوع محمولی را حمو هرد ه اخص از موضوع علم اس  .بنتابرایی
محمونتی ه در یک علم بح

میشود میتواند اخص از موضوع علتم باشتد

ا ما اینک خودش را م تقیماً عرض ذاتی ب شمار آوریم یا آن را با عِدلش ب نحو
مردد از عوارض ذاتی برشماریم ب برهانی بودن ربطی ندارد.
 .3-3بررسی دیدگاه استاد مصباح

تیییی استاد مصیا از بح

عوارض ذاتی همان اس

ه صاحبنرران منطق

بیان هردهاند؛ الیت ب نرر میرسد تحلیو ایشان از اینک «ترا مقدما

برهان ذاتی
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دانشتوران منطتق هماهنتت نی ت  .در ادامت ابتتدا منرتور

منطقدانان را دراییباره شفاف میهنیم و سیس ب بررسی نقدهای ایشان بر هتالم
عالم میپردازیم:
 .1منطقدانان ذاتی بودن محمول را در مقتدما
برهان برای نتیج علی

هردهاند ه مقدما

 .)633استاد مصیا معنای علی

برهتان بت ایتی دلیتو شترط

داشت باشند (خ اجطه ط سط:6631 ،،

را در هالم شتیخ بت بتیی بتودن محمتول بترای

موضوع برگرداند؛ اما ب نرر میرسد ایی مطلب قابو تأمتو است  .بتا توجت بت
هلما
نی

شیخ مشخص میشود منرور از علی ِ مقدما
در راستای تناسب مقدما

بلک طر علی

اخراج اعراض غریی اس

برای نتیج بیی بودن آنرا
با نتتای (اعتراض ذاتیت ) و

(اب سنا6444 ،،ق ،ج.)614 :6

 .2ب نرر میرسد نقضهایی ه استاد مصیا بر هالم عالم وارد هرده تمتام
نیاشد؛ زیرا:
 .2-1مطابق با دیدگاه مرحوم عالم ت اوی بتا دو قائمت هت اعتم از مثلت
اس
اس

نمیتواند از عوارض ذاتی مثل
ه اعم از مثل

ذاتی مثل

می باشد .یا اگر بخواهیم ت اوی با دو قائم را از عتوارض

بدانیم باید محمول را مقید بت حیثیتتی هنتیم تتا از آثتار مطلتوب و

مختص ب مثل
بح

باشد بلکت از عتوارض ذاتتی موضتوعی

باشد .بنابرایی عالم نیز از ت تاوی دو قائمت در علتم هندست

میهند؛ لیکی آن را از عوارض ذاتی مثل

نمیداند.

 .2-2بنا بر دیدگاه عالم محمولهایی ه اخص از موضوع علم ه تتند بت
همراه مقابوهایشان بر موضتوع علتم حمتو متیشتوند .حتال اگتر دلیتو ایشتان
دراییباره تمام باشد تکلفی در مقام وجود ندارد .همچنتیی بحت

از علت هتای
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ترارگان ب همراه ق یمشان ه بح

از معالیو اس

م اوی با موضوع فل تف

(وجود) اس  .بنابرایی ایی مثال نیز نقضی را متوج هالم عالم نمیهند.
 .2-6استاد مصیا میفرماید :ازآنجاهت رابطتة موضتوع علتم بتا موضتوعا ِ
م ائو گاه ب صور

هو و جزء اس

با موضوع علم نیاشند؛ لیکی ممکی اس

میتواند عوارض ذاتی در علوم م تاوی
مرحوم عالم از ایی اشکال تنیی پاسخ

گوید ه هرگاه رابطة موضوع علم و موضوعا

م ائو ب صتور

باشد عوارض ذاتی موضوع علم مجموع ای از محمون

است

هتو و جتزء
هت بتر اجتزاء

حمو می شود .بنابرایی در جایی ه بیی موضوع علم و موضوعا ِ م ائو رابطتة
هلی و جزئی باشد محمون

م ائو ب صور

می شوند؛ اما در جایی ه رابطة آنرا ب صور

متردد بتر موضتوع علتم حمتو
هو و جزء باشد ب صور

مجموع بر موضوع علم حمو می شوند .الیت ایی در صورتی اس
جز مجموع اجزاء نیاشد؛ اما اگر از مجموع اجزاء هیئ

یتک

ه هو تیزی

اجتماعی برای هو شتکو

گیرد ب نرر میرسد اشکال استاد مصیا وارد باشد.
نتیجهگیری

 .1مرحوم عالم بح

از عوارض ذاتی را در علوم برهانی بر اصطال و اعتیتار

صرف میتنی ندان ت بلک آن را مقتضای برهان در آن علوم میداند .ایشان ذاتتی
بودن مقدما

برهان و بح

از عوارض ذاتی را در یک راستا تحلیو هرده آن را

برای دستیابی ب یقیی منطقی ضروری برمیشمارد.
 .2اعراض ذاتی از دیدگاه عالم با موضوع علتم م تاوی بتوده بتدون هتیچ
واسط ای بر آن حمو میشوند؛ تراه درغیراییصتور
نمیشود.

یقتیی منطقتی حاصتو
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از عتوارض ذاتتی

برهتان و بحت

از عوارض ذاتی میتنی بر اعتیارا

عقال و بترای

تمایز و طیق بندی علوم شکو گرفت اس .
 .6استاد مصیا ت اوی عرضی ذاتی را با موضوع علتم دارای اشتکال نقضتی
می داند .ایشان اخص نیودن عرضی ذاتی را از موضوع م ئل موج دان ت ولتی
معتقد اس

عرضی ذاتی میتواند اخص از موضوع علم باشد.

 .5بنا بر دیدگاه مرحوم عالم محمولی ذاتی اس

ه با وض موضوع ثابت

باشد و با رف آن مرتف گردد؛ لیکی ب نرر میرسد برای تحصیو یقتیی منطقتی
هر تند باید با وض موضوع محمول ثاب

باشد اینک حتمتاً بتا رفت موضتوع

محمول مرتف گردد دلیلی ندارد.
 .5هرگاه محمول اخص از موضتوع م تئل باشتد نمتیتتوان بت صتور
ضروری آن را بر موضوع حمو هرد؛ اما در یک علم میتوان بر یکتی از تعینتا ِ
موضوع محمولی را حمو هرد ه اخص از موضوع علم اس .
 .5عالم معتقد اس

هرگاه محمول در مقدما

برهان اعم باشتد یتا واستط

اعم داشت باشد یقیی منطقی حاصو نمیشود؛ لتیکی ازآنجاهت یکتی از ذاتیتا
ماهی

جزء اعم اس

ضروری ثاب

ب واسط جزء اعم میتوان محمون

اعم را بت صتور

هرد.

 .5استاد مصیا مراد از ذاتی بودن مقدما
اس ؛ لیکی با توج ب هلما
برهان متأثر از بح

برهان را بتیی بتودن آنرتا دان تت

منطقدانان مشخص میشود ذاتی بتودن مقتدما

عوارض ذاتی در علوم برهانی اس ؛ یعنی ازآنجاه در علوم

برهانی از عوارض ذاتی بح

میهنند محمول در مقتدما

برهتان نیتز بایتد از
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عوارض ذاتی موضوع علم باشد تا متناسب با نتیج بوده برای تحصیو آن علی
داشت باشد.
 .5صاحب نرران منطق برای اعراض ذاتتی دو شترط اقتضتاء و اختصتاص را
مطر هرده اند .از دیدگاه آنرا هدف اصلی از طر عوارض ذاتی آن اس
هر علمی از آثار مطلوب همان علم بح

ه در

شود .همچنیی از دیدگاه آنان بحت

از

ذاتی بودن مقدما

برهان متأثر از آن اس

موضوع علم بح

میشود .حال اگر مالک دیگری در طیق بندی علوم ارائ دهیم

لزومی ب اخذ ایی شرط در مقدما
 .16نگارنده معتقد اس
اس

ه در بح

ه در علوم برهانی از عتوارض ذاتتی

برهان وجود ندارد.

اونً شرط ذاتی در مقدما

عوارض ذاتی صور

برهان متأثر از اشتتراطی

گرفت اس ؛ حال آنکت مرحتوم عالمت

م یر را بر عکس تحلیو هرده اس ؛ یعنی از ذاتی بودن مقدما
عوارض ذاتی پرداخت اس  .ثانیاً بر فرض اینک بح

برهان ب تحلیو

از اعراض ذاتی مربوط ب

برهان باشد باز هم هالم عالم دتار اشکال اس ؛ زیرا اعتم بتودن محمتول یتا
واسطة اعم ضرری ب برهانی بودن استدنل وارد نمیسازد.
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 ارسط (3133ت ،متافیزیک ،ترجمه شرف ،تهران :نشر گفتار. ج ادی آملی ،عبداهلل (3133ت ،رحیق مخت م ،تنظیم و تدوین حمید پارسانیا ،قبم :اسبراء ،چباپس م.
 سلیمانی امیری ،عسوری (3133ت ،منطق و شناختشناسی ،قم :انتشبارات مؤسسبه آم زشبی وپژوهشی امام خمینی ،چاپ اول.
 صدرالمتألهین ،صدرالدین شیرازی (3833مت ،الحومة المتعالیة فی ا سفار العقلیة ا ربعة ،بیروت:داراحیاء التراث العربی ،چاپ س م.
 ببببببببببب3131( ،ت ،الش اهد الرب بیة ،با ح اشی مالهادی سبزواری ،تصحیح و تعلیبق سبیدجاللالدین آشتیانی ،قم :انتشارات ب ستان کتاب ،چاپ س م.
 ببببببببببب( ،بیتات ،الحاشیة علی الهیات الشفاء ،قم :بیدار ،چاپ اول. طباطبائی ،سید محمدحسین (3133ت ،برهان ،ترجمه ،تصحیح و تعلیق مهدی ق ام صبفری ،قبم:دفتر تبلیغات اسالمی ،چاپ اول.
 ببببببببببب3133( ،ت ،حاشیة الوفایة ،قم :بنیاد علمی فوری عالمه طباطبائی ،چاپ اول. ط سی ،خ اجه نصیرالدین (3133ت اساس ا قتباس ،تصحیح محمدتقی مدرس رضب ی ،تهبران:دانشگاه تهران ،چاپ پنجم.
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بررسی دیدگاه عالمه طباطبائی و استاد مصباح یزدی دربارة عوارض ذاتی

 مصباح یزدی ،محمدتقی (3141قت ،تعلیقة علی نهایة الحومة ،قم :انتشارات در راه حبق ،چباپاول.
 ببببببببببب3133( ،ت ،شرح برهان شفا ،تحقیق و نگارش محسن غرویان ،قم :مؤسسه آم زشیو پژوهشی امام خمینی ،چاپ اول.

