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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

ه مقخم ت مسئل ،ترین دل ل بر اقتضاء؟ گفت م میممقتضئ  هی  ا  دئخ صام م  باشئخ یا ص ر    آیا امر به شئ  در این بود که بحث 

صراساه  این دل ل را هقل کردهخ که ترک احخ الضخین مقخمه فعل دیگر و محقق  گفت م دادیم؛ ح توددر جلسه قبل  اسئت  دل ل را 

ترک احخ الضخین  حخ الضخین ه ز واجب م  شود و  ماه  کهپس ترک ا ،واجب است ،جا که مقخمه واجب دخ دیگر است و ا  آن

قتض  هی  ا  دخ باشخ یعن  امر به ش  وقت  م  این همان اقتضاء است و فعل دئخ  حرا  م  شود  ،به عنوان مقخمه واجب شئخ 

 ات ان به دخ حرا  است 

 که اشکال دور است  مستشکل م  گویخ: شخه ایراد اشکال  به این دل ل   ح دادیمودئ را تاین که مقخم ت چگوهه تقریر م  شئود  

 ر ور عخ  دخ دیگ یرا وجود یک دخ متوقف م  شود ب  ز  دور استلتاگر بخواه م ا  طریق مقخم ت اقتضئاء را اببا  کن م مسئ  

این دور ه ز تماهع  است که ب ن دخین وجود دارد  هر دخی  این دور است  ریشه و اسئت  ایندئخ ه ز متوقف بر وجود   آن عخ 

بخواهخ موجود شود بایخ مقتض ش دخی مثل ا اله هجاست   اگر عخ  الماهع ه ز جزی  ا  اجزاء تامه اسئت  ،ماهع دئخ دیگر اسئت  

پس عخ  الماهع به عنوان   هجاست فعل هما  است ابر ا الهماهع در بر  شود ماهع  هم در برابر  هباشخ فراهم شود و شرطش موجود

پس هت جه این است که ترک هما  واجب است و   است و مقخمه ه ز واجب است علت تامه مقخمه وجود یک شئ  جزی  ا  اجزاء 

معنایش این  است که آن دخ برای دخ دیگر داشته باشخ این دخ مقخم ت دور این بود که اگر ترک اشئکال    فعل آن حرا  اسئت 

این  وا  هم متوقف بر ا اله هجاست است همترک   بر ترک هما  ، ا اله هجاست متوقف استمتوقف اسئت بر عخ  این دخ  هم دیگر

   ا اله وجودهما  متوقف شخ به  ترکرف ه ز ا  این ط ترک هما ، شخ برود ا اله متوقف دور است  وج

 طرفه و تماهع است هه یک ست که ماهع ت این جا دو طرفه ه ز این ا اشئکال این جا وجود دارد و ریشه آن این دور به عنوان یک 

 علت دور تماهع  است که ب ن دخین وجود دارد 

 به اشکال دورپاسخ 

دو  یخ که توقف ا   دور در جای  پ ش م  آاما ا  طرف دیگر تعل ق  و تقخیری اسئئت ،توقف ا  یک طرف فعل  و تنج زی اسئئت

فعل ت و  اگر توقف ا  دو طرف  باشخ (فال)ه ز بالفعل متوقف بر  (ب)باشخ و  (ب)بالفعل متوقف بر  (الف)یعن    طرف فعل  باشئخ 

اما ا  طرف  ؛اما اگر ا  یک طرف توقف فعل  و تنج زی و قطع  باشخ  دور اجتناب هاپذیر استت و قطع ت پ خا کرده باشخ، حتم 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 (الف)ثال م  دیگر دور ه ست   تقخیر صام این توقف باشخ،آصر و عل اً عل  شئ  بلکه معلق ؛دیگر هنو  قطع ت پ خا هکرده اسئت 

 ؛ االن توقف هخارد ول  بر فرضباشئئخ عل  تقخیر صام (الف)متوقف بر ( ب)اما  ،باشئئخ (ب)بالفعل و به هحو تنج زی متوقف بر 

ش   ه ست تا توقف هخارد   یرا االن که متوقف بر آن دیگر دور معنارض صاصئ  اگر توقف داشته باشخ،  تحقق یک شئر  و بر ف 

 وقف، تاین جا ه ز االن هم ن است  خرو  به یک شر  است  که صود  دور را منیخ  م  کناین توقف مش ،عل  هفسه پ ش ب ایخ

 ا  یک طرف فعل  است و ا  یک طرف تقخیری است  تود ح ذلک:

م  همه مقخما  آن دخ به عنوان علت تامه آن بایخ محقق شوهخ  وقت  م  گوی قیراً ،بخواهخ وجود پ خا کنخا  یک طرف اگر دخی 

 ،این ها اجزاء علت تامه هستنخ ؛ماهع  هم هباشخ و شئر  فراهم باشخ  ،معنایش این اسئت که مقتضئ  فراهم باشئخ    ،همه مقخما 

 :ی موقت  م  گو  معلول آن علت تامه محقق م  شود وقت  این اجزاء سه گاهه تحقق پ خا کردهخ قیراً  الماهع شر  و عخ  ،مقتضئ  

ود اهخ موجوبخ دخ ایناگر االن   توقف حق ق  و فعل  و قطع  است ،دیگر است این توقفوجود یک دئخ متوقف بر عخ  دئخ   

وقف ت ،است تم توقف دخ بر مقتض  صود  توقف ح  ولو به عنوان جزی  ا  علت تامه ،متوقف بر عخ  الماهع اسئت  شئود قطعاً 

ا اله هجاست اگر بخواهخ     استحتمخ بر عخ  ماهع ا  صود  یک توقف توقف دئ  ،اسئت  حتم دئخ بر شئر  صود  توقف   

یعن  فعل هما  هباشخ  یرا یک ماهع و  ،هباشخ فعل مزاحم ه ز ،شرطش ه ز فراهم باشخ، بایخ فراهم باشئخ  متقضئ  آن موجود شئود  

  یک بر ترک هما  پس توقف ا اله هجاست متوقف است بر ترک هما  ؛متوقف است بر عخ  ماهع لذا وجود ا اله حق قتاً  ستا مزاحم

ه بدرست است که عخ  الماهع همه چ ز ه ست اما باالصره   و معلق بر چ زی ه ست توقف حق ق  و واقع  و قطع  و تنج زی است

 است   وجود این دخ متوقف بر آن حق قتاً ،جزی  ا  علت تامهعنوان 

 ن است  روش دخ دیگر است تردیخی ه ست و کامالً عخ  آنود این دخ بالفعل متوقف بر پس ا  یک طرف که وج

 این طور ه ست که عخ  آن دخ فعالً  قابل قبول ه سئئت باشئخ  فعالً ،دئخ متوقف بر وجود این دئخ   اما ا  طرف دیگر که عخ  آن

   متوقف بر وجود این دخ باشخ

توقف م اگر ا اله هجاست بخواهخ تحقق پ خا کنخ قطعاً ،د این دئخ بالفعل متوقف اسئت بر عخ  دخ دیگر  وجو :در توقف اول گفت م

این   اما در هاح ه عخمش این طوره ست  دیگر بر عخ  تحقق دخفعال پس این متوقف است   است بر ترک هما  به عنوان یک دخ

 وجود قف بری متوحق ق  و تنج زو  به هحو قطع  هما   عخ  دخاین ود متوقف باشخ بر وج هما  دخ مثل آنسئت که عخ   طور ه 

یعن  بر   این توقف یک توقف تقخیری است :م  گویخ  توقف استپس در چه صئور  م  ،ه سئت  اگر بالفعل متوقف ه سئت  ا اله 

 فرض و تقخیر صام متوقف است  

وقت  است که یک  ا  اجزاء علت تامه  هما  عخ  تحقق ،محقق هشود هما بخواهخ   اگر همه چ ز در این یک جمله صالصه م  شود

 عخ  الماهع    4 ؛شر   2 ؛مقتض   9 :م  باشنخ هشخه باشخ  اجزاء علت تامه سه بخش آن محقق

تحقق ا  هم ،راه بود  اگر ماهع  بر سر هم  کنختحقق پ خا  هما  ر شر  فراهم هشخاگ  محقق هم  شود هما خ هشاگر مقتضئ  فراهم  

، ودش ، شرائط هم فراهماول بایخ مقتضئ  موجود باشخ  ؟ ردگ  کخا  مرتبه قرار م ر، عخ  الماهع دول  ا  هظر اهم ت  پ خا هم  کنخ

اول بایخ مقتض   آتش،  مثال آتش و سئو اهخن یک ش  توسط  ر  مثال دگاه اگر ماهع   بر سئر راه هبود آن شئ  موجود شئود    آن

شته باشخ ماهع  ه ز وجود هخا ،آتش بایخ هزدیک به کاغذ شودیعن  ز بایخ فراهم شود  هیعن  آتش  بایخ باشخ، شر  آن  فراهم  شود
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ه آن ب پس هسوصتن کاغذ یا به دل ل این است که این جا آتش ه ست یا به دل ل این است که آتش  شخبایعن  کاغذ رطوبت هخاشته 

 در درجه   اماه اگر آتش هم به آن برسخ هم  سو دت کاین است که این کاغذ ص س و مرطوب اس دیک هشئخه است یا به دل ل هز

که آن  ودهزدیک شآتش بعخ  ،هار بایخ باشخ تا بسو اهخ  تش است، وجود مقتض  و آاول میمترین چ زی که این جا تاب رگذار است

اما درع ن حال هسئئوصت م  تواه م  ،لباس هم شئئخ یعن  آتش بود و هزدیک این پارچه و کاغذ و ،اگر این دو تا محقق شئئخ وقت

ب کن م؟ ن ماهع منتسچه صور  م  تواه م به ای ر  پس هسوصتن کاغذ را دبگوی م این هسوصتن به صاطر ماهع  است به ها  رطوبت

د آن وقت م  تواه م بگوی م با وجو ،  هم موجود شخه باشخشر ،مقتض  موجود شخه باشخ ، یعن خنباش در صورت  که آن دو فراهم

 ماهع  در برابر  بود  را  ی ،فراهم  بودن مقتض  و شر  این اتفاق واقع هشخ

به    ممکن است مستنخ9 :دارددئخ محقق هشخ سه احتمال   نآدئخ و این که   آنعخ  : اه م در توقف دوم  بگوی موص این جا م 

مستنخ به وجود ماهع باشخ و به صاطر ماهع محقق هشخه   ممکن است 4؛ ممکن است مستنخ به عخ  شر  باشخ  2 ؛تض  باشخعخ  مق

، تعل ق  تبلکه تقخیری اس ؛تحق ق  ه ست توقف فعل  و قطع  و ،که ماهع آن است خد این ددخ بر وجو آنتوقف عخ   پس  باشخ

  تض  و شر  آن فراهم شخه باشخ قبه شر  این که م دخ این بر وجودست دخ متوقف ا آنیعن  م  گوی م عخ    است

عخ  یک دخی را مستنخ کن م به وجود دخ اسئت  اگر بخواه م   دئخ  این صاطر دئخ به  آن  تواه م بگوی م عخ  به هحو مطلق هم

هحو قطع  متوقف بر وجود  آیا عخ  یک ش  به  در مرحله اول مسئتنخ کن م به ماهع یک شئ  را  دیگر معنایش این اسئت که عخ   

ر حال  که ما به غ ر ا  مسئله ماهع دو مشکل دیگ ر  دآن است رب ، م  تواهست م بگوی م این متوقفبود ماهع اسئت؟ اگر این استناد 

 عل  و قطع  ه ست پس توقف ا  هاح ه دو  ف  باشخ، مقتض  بایخ فراهم شر  بایخ فراهم باشخ ،ه ز داریم
 اشکال و پاسخ آنخالصه 

وجود ا اله هجاست متوقف بر این   وجود یک دئخ متوقف بر عخ  دئخ دیگراست  برای این  که ب ن دخین تماهع است   اشکاال: 

  ستا هما  به عنوان فعل مزاحم ماهع ا اله هجاستاین توقف قطع  و حتم  است   یرا باالصره  ؛است که ماهع  بر سر راهش هباشخ

ف این توق  دو یرا هما  ماهع است و هم  گذارد ا اله محقق ش  ترک شود  امحقق شود متوقف بر این است که همواهخ ا اله اگر بخ

متوقف  هما الضخ یعن  عخ   ذاکعخ  »ا  آن طرف  «وجود هذا الضخ متوقف فعال و قطعا عل  عخ  ذاک الضخ»پس   قطع  اسئت 

 و این دور است  یعن  ا اله د دخ دیگر است بر وجومتوقف  ه ز هما عخ  «  هذا الضخعل  وجود 

 تم و ح   اما اگر توقف ا  یک طرف فعل دور درصورت   است که توقف ا  هر  دو طرف حتم  و تنج زی و قطع  باشخ :پاسخ

ت و ا  اسئئ  ل  یعن  ا  یک طرف توقف فعو در ماهحن ف ه این طور اسئئت دیگر دور باطل ه سئئتبود ول  ا  طرف دیگر تعل ق  

 طرف دیگر تعل ق  و تقخیری است  

ق گر ا اله هجاست بخواهخ محقاالن ا  یعن  این توقف قطع  و تنج زی است ،این که وجود این دخ متوقف بر عخ  دخ دیگر است

این  « الضخ وجود هذا الضخ متوقف فعال عل  عخ  ذاک»پس   ر آن هباشخمتوقف بر این اسئت که ماهع   به ها  هما  در براب  شئود، 

ف بر متوق هما  یعن  عخ  «الضخهذا وجود الضخ متوقف عل   ذاکعخ  »یعن   ،اما دوم  قطع  ه ست  است  مفعل  و قطع  و حت

 ؛قبول  هخاریماین توقف را   ا اله باشئئخ متوقف بر فعل  و حتماً حتماً آنعخمش و ترک  محقق هشئئود، هما   اگر اسئئت ا اله ودوج



  

383 

 

؛ شر   2  متقضئ  ؛  9: جا دص ل هسئتنخ  سئه عامل با هم این    یرا ه سئت  ا الهشئود فعل   هما   که موجب ترک  یرا تنیا عامل

   الماهع  عخ 4

خ د آن    عخصورتچه در    پسبه صاطر عخ  شر  باشخ ک هما تر ، ممکن استباشخ به صاطر عخ  متقض  هما  کچه بسئا تر 

و  قطع  : توقف دکه م  گوی م تبرای هم ن اس «عل  تقخیر تحقق المقتض  و تحقق الشر »م  شود؟ دخ این بر وجود  متوقف

   ول شر و تنج زی ه ست؛ بلکه معلق است بر حصول مقتض  و حص

فراهم  هما  که مقتض  ،ا الهیعن   دئخ این وقف کن م بر وجود لضئخ را مت ا ذاکرا یعن  عخ   هما  تواه م ترک  بله در صئورت  م 

در این صور  است که عخ  این دخ م     بلهمحقق هشخه باشخ ترک شخه باشخ و در ع ن حالاما  ؛خشاش ه ز فراهم بشرط ،باشخ

ن فرض صام و تقخیر صاص  که این جا مطرح است و توقف عل  هذا التقخیر معنا پ خا م  پس آ  تواهخ مستنخ شود به وجود ماهع

   فرض بودن مقتض  و بودن شر  است ،کنخ

اما ا  طرف دیگر قطع  رچنخ ا  یک طرف فعل  و قطع  است، این پاسئخ  اسئت که به اشئکال  دور داده شخه است که توقف ه   

 ه ست  

 

 
 

 


