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 «معینج لعن علی اعدائهم اال اهلل علی محمد و آهل الطارهین و  یالحمد هلل رب العالمین و صل  »
 خالصه جلسه گذشته

حاشیه بر شرح مطالع دارند، هر کدام با بیانی بر بساطت و ترکیب مفهوم عرض کردیم که شارح مطالع و محقق شریف که 

مشتق دلیلی را اقامه کرده اند. محقق شریف در مقام اشکال به شارح مطالع برای بساطت مشتق اینچنین فرمود که ناطق اگر 

شیء باشد و چه مصداق شیء باشد،  بشود، منظور از این شیء چه مفهوم «شیء له النطق»دو جزء پیدا کند و بخواهد تحلیل به 

در هر صورت تالی فاسد دارد و لذا نتیجه می گیرد که شیء، نه مفهوما و نه مصداقا، در معنای ناطق اخذ نشده است. شارح 

به در مقام تحلیل ناطق مطالع برای دفاع از تعریفی که برای فکر ارائه کرده بود می خواست بگوید که الناطق مرکبٌ، چون 

می شود و محقق شریف نیز بر ایشان اشکال کرده که نمی توان شیء را نه مفهوما و نه مصداقا در تبدیل  «له النطق شیء»

 .کردمعنای مشتقی مانند ناطق اخذ 

که اجماال عرض می کنیم و بعد به ادله دیگر می  شدهاشکاالتی به محقق شریف که صاحب حاشیه بر شرح مطالع است 

 پردازیم.

 محقق شریف بررسی کالم

بخش اول سخن محقق شریف این بود که اگر مفهوم شیء در مشتق اخذ شده باشد الزم می آید عرض عام در فصل داخل 

 شده باشد یعنی چیزی که ذاتی نیست جزء ذاتیات شیء قرار داده شود و هذا محالٌ.

 اشکال اول به شق اول کالم محقق شریف

را به عنوان یکی از ذاتیات خود ناطق در نظر بگیریم.  ما می توانیم آناین است که شیء عرض عام نیست و اساسا اشکال 

را در معنای مشتق اخذ کنیم. حال سوال است که چطور جزء ذاتیات  آنشیئیت جزء ذاتیات ناطق است پس اشکالی ندارد که 

متوسط هم نیست بلکه جنس االجناس است. جنس االجناس نیست؟ چون شیء درواقع جنس است و درست است که جنس 

داخل نشده در فصل عام عرض  پس با این وصف دیگردر واقع ذاتی تمام موجودات است. جود دارد و همه انواع در یعنی 

 . است

دلیل بر این آیا  مطرح شدهحال سوال است که آیا این اشکال واقعا وارد است یا خیر؟ یعنی اینکه به عنوان جنس االجناس 

 است که ذاتی است؟
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ین آنان تباین ذاتی وجود دارد اما بواقع این است که شیء برای ناطق عرض عام است چون در تمامی مقوالت نه گانه با اینکه 

عنوان شیء با یکدیگر مشترک هستند، حال وقتی می گوئیم که در عنوان شیء مشترکند آیا این اشتراک در امر همه آنها در 

و شیئیت جنس االجناس است و در همه اینها است یا در یک امر عرضی است؟ درست است که هر یک جنس هستند ذاتی 

برای اینکه وقتی می گوئیم ذاتی یک شیء، یعنی جزء ماهوی یک شیء  نیستدلیل ذاتی بودن  ،وجود دارد اما این اشتراک

یت یک شیء خارجند. اگر مثال گفتیم وجود در خداوند تبارک و از دائره ماهاست و مسئله شیئیت و وجود و امثال این موارد، 

تعالی هست و در ممکنات هم هست، آیا به این معناست که وجود چون برای خدا ذاتی است پس برای ممکن هم ذاتی است؟ 

آن مانند  هستی و وجود و شیئیت از ذاتیات شیء محسوب نمی شوند چون منظور از اجزاء ذاتی یک شیء یعنی اجزاء ماهوی

م تباین ذاتی آنان وجود دارد، ذاتی آنها نیست لذا این اشکال به علیرغجنس و فصل. جنس االجناس هم که در تمام مقوالت 

 عرض عام نمی تواند داخل در فصل شود. گفته شودتا شیء عرض عام نیست  زیرامحقق شریف وارد نمی شود 

 اشکال دوم به شق اول کالم محقق شریف

که به طور خالصه عرض می کنم. اصل این سخن هم مربوط به اشکالی را مرحوم آقای آخوند به محقق شریف کرده اند 

و  اخذ کردهرا از صدرالمتالهین  آنحاجی سبزواری هم و است  1که مربوط به مرحوم صدر المتالهینمحقق خراسانی نیست بل

 مرحوم آقای آخوند این سخن را بیان کرده است.

یکی اینکه منظور تکلم  ارد:مالصدرا این است که اساسا ناطق فصل انسان نیست چون در معنای نطق دو احتمال وجود د کالم

و سخن گفتن یعنی همین نطق ظاهری است. وقتی می گوئیم حیوان ناطق یعنی حیوان سخن گو و متکلم و حرف زن. احتمال 

اک کلیات است. یعنی انسان قوه درک، تحصیل علم و افزایش معرفت و ی درک و همان ادر علم و قوهمقصود دوم این است که 

 آگاهی را داراست.

نطق ظاهری و سخن گفتن اساسا از مقوله کیف است و از جواهر نیست  مقصود باشد، اشکال این است کهاحتمال اول را اگر 

ند غیر جوهر باشد زیرا موجودات را به که وقتی می گوئیم یک چیزی ذاتی است باید جوهر باشد و ذاتی نمی توا حالیدر 

مقوالت نه گاه  ای تحقق نیازمند به موضوع هستند،جواهر و اعراض تقسیم می کنیم و اعراض آن موجوداتی هستند که بر

نطق به معنای تکلم و سخن گفتن  نیازمند موضوع هستند.خود مانند کم، کیف و امثال آن، از اعراض هستند یعنی برای تحقق 

اگر به این معنا باشد قطعا فصل  بنابرایننطق ظاهری از مقوله جوهر نیست بلکه از کیفیات و آن هم از کیف مسموع است یعنی 

 نخواهد بود زیرا خصوصیت فصل این است که ذاتی باشد و نطق ظاهری فصل نیست چون قطعا جوهر نیست.

بعضی آنرا از مقوله کیف می دانند و  است محل اختالف است.اما احتمال دوم که نطق به معنای قوه ادراک کلیات، علم و درک 

گروه سه از این یک برخی هم آن را از مقوله اضافه می دانند و گروه سومی هم معتقدند که علم از مقوله انفعال است و هر 

ه معتقد است علم از برای خود بیانی دارند. مثال کسی که می گوید علم کیف است اعتقاد دارد که کیف نفسانی است و کسی ک

مقوله اضافه است می گوید چون علم اضافه به معلوم دارد از مقوله اضافه محسوب می شود و علت اینکه برخی علم را از 
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مقوله انفعال می دانند این است که نفس انسانی در برابر واقعیت اثر پذیر است و نقش و تصویری از واقعیت در نفس و ذهن 

واقعیت در نفس انسان می گذارد در واقع نفس را در برابر واقع منفعل می کند. و این پذیرش و اثری که انسان ترسیم می شود 

 جوهر یعنی ذاتی نیست.  به هر حالعلم به این جهت از دید بعضی از مقوله انفعال است. هر کدام از این موارد هم که باشد 

جوهر و ذاتی نیست لذا  در هر صورتنای علم و درک بگیریم پس نطق چه به معنای سخن گفتن و تکلم باشد و چه به مع

 فصل نیست. ،اصال ناطق

طق برای انسان عرض خاص است. منظور از عرض خاص یعنی فصل نیست پس چیست؟ نا ،لذا سوال است که حال که ناطق

نمی توانیم به ذاتیات اینکه امری که ذاتی نیست اما خاص انسان است و این عرض خاص جانشین فصل شده است یعنی چون 

غیر از خدا ممکن نیست و اوست که احاطه به ذاتیات شیء دارد و  برایاشراف به ذاتیات شیء اساسا  وشیء احاطه پیدا کنیم 

به ماهیت یک شیء و اجزاء ماهوی شیء پی ببریم ولی می  لکن با آن که ما نمی توانیممی داند که جنس و فصل چیست 

در اینجا ناطقیت عرض خاص برای انسان است  را ولو اینکه ذاتی نیستند برای یک شیء بیان نمائیم. توانیم برخی از مختصات

، در واقع «االنسان شیء له النطق»لذا اگر بگوئیم  : ناطقٌ.است خ اینپاسو قائم مقام فصل شده است. می گوئیم االنسان ماهو؟ 

کنار آن قرار بگیرد تبدیل به عرض خاص می شود  قیدیی که عرض عام است و این عرض عام زمانشیء بر طبق این بیان 

ما نظیر این را در موارد دیگر هم داریم. مثال فرض کنید که اگر  .خاص انسان شوداین عرض یعنی له النطق باعث می شود که 

سوال شود حیوان چیست؟ اگر بخواهند فصلی را برای آن ذکر کنند می گویند، حساسٌ متحرکٌ باالراده، که این سه کلمه با هم 

ا ذاتیاتی دارند که ما نمی دانیم و این جانشینی در واقع جانشینی در ذاتیات است یعنی آنهو در کنار هم جانشین فصل شده اند 

چیست ولذا بجای آن ذاتیات، چیزی را قرار داده ایم اما متحرک باالراده به تنهایی و یا حساس به تنهایی، از ذاتیات حیوان 

بود  است یا خیر را نمی دانیم بلکه می دانیم این دو جانشین فصل برای حیوان شده اند. البته وجود هر یک به تنهایی هم کافی

یعنی خود حساس نیز به تنهایی می توانست حیوان را معرفی کند چون این خصوصیت فقط در حیوان است و یا متحرک 

که شامل انسان هم می است باالراده نیز هم اینگونه است زیرا فقط در حیوان است. البته منظور ما از حیوان معنای عام آن 

 شود.

دیگر مشکلی پیش نمی آید زیرا در اینجا شیء به عنوان عرض عام مقید به قید  ،دباشعرض خاص  «شیء له النطق»حال اگر 

خاصی شده و این دو مجموعا جانشین فصل انسان شده اند پس چیزی به عنوان غیر ذاتی داخل در ذاتی نشده است یا عرض 

. این اشکالی است که کنند نفی عامی داخل در فصل نشده تا اشکال کنند که محال است و بر این اساس بخواهند ترکیب را

این در صورتی است که مفهوم شیء در معنای  2.محقق خراسانی به محقق شریف صاحب شرحی به حاشیه مطالع کرده اند

 مشتق اخذ شده باشد. 

اشکالی که ایشان بر شارح مطالع کرده وارد نیست. به عبارت دیگر دلیلی که محقق شریف بر بساطت مشخص شد که لذا 

 ای مشتق ذکر کرده تمام نیست.معن
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 اشکال به شق دوم کالم محقق شریف

یعنی  پیدا کندکه جهت قضیه انقالب  استمحقق شریف می گوید: اگر مصداق شیء در معنای مشتق اخذ شده باشد مشکل این 

 تبدیل به ضروریه می شود که تفصیل آن در جلسه قبل بیان شد. وجهت قضیه ممکنه بوده 

اشکالی که در این بخش به محقق شریف شده اشکال صاحب فصول است. در بخش اول آقای آخوند به محقق شریف اشکال 

 که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.کرده اند و در این بخش هم صاحب فصول اشکالی را به محقق شریف کرده اند 

 

 «الحمد هلل رب العالمین»


