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

 مه شدهای که بر این نظریه اقترین وجوهی نهی از ضد خاص است. یکی از مهمدر این بود که برخی معتقدند امر به شئ مقتضبحث 

احد الضادین مقدمه ضاد دی ر است و مقدمه ضد   و محقق خراساانی ن  را نق  کردند رریق مقدمتت اساتب به این بتا  که کر    

 یعنی کر  احد الضدین واجب است، پس ضد ن  حرام است. ،واجب است ،دی ر

 به بتا  که:چو  بتن ضدین کمانع است،  است. دور شد و ن  هممتوجه این دلت   کالیاش

کر  ضاد دی ر نت  متوق  بر وجود این ضد است. اگر ازاله نااست   ،از دو ضاد متوق  بر کر  ضاد دی ر شاد    اگر وجود یکی

 کر  نماز نت  متوق  بر ازاله نااست است و هذا دور واضح. ،متوق  بر کر  نماز شد

شد ولی اگر از  یک ررف پاسایی که به اشاکاد دور داده شد این بود که این دور در رورکی است که کوق  از دو ررف لع ی با  

  چو : چنتن است. دور از بتن می رود و این جا این ،کوق  لع ی باشد و از سوی دی ر کع تقی

ر اما از ررف دی  ،قطعی و حتمی استکوق  ی ر و عدم ضد دی ر است د داز این ررف که وجود احد الضدین متوق  بر کر  ض

کع تقی است. زیرا عدم یک ضد و کر  یک ضد ممکن  کوق  د باشدکه عدم ضاد دی ر و کر  ن  ضاد متوق  بر وجود این ضا   

ممکن است به خارر نبود  مقتضی باشد یا بیارر لقدا  شرط باشد. پس  ،اسات به خارر وجود مانع یعنی وجود این ضاد باشد  

تقی و وق  کع ب که کوق  ن  یک ک متوق  بدانتمب به نحو قطعی بر وجود این ضاااد به عنوا  مانعنتم عدم ضاااد دی ر را نمی کوا

یعنی عدم ن  ضد ع ی کقدیر حصود مقتضی و ع ی کقدیر حصود شرط متوق  است بر وجود این ضد به عنوا  مانع  ،شرری است

 پس دور منهدم شد.

 اشکال 

دهتم که در ن  مورد دور کحقق دارد اساس تا  دور منهدم می شاود ولی اگر حتی یک مورد به شما ناا   درسات اسات با این ب  

اگر حتی یک جا دور  ،د بار  می شود.  زم نتتت دور را در همه موارد اابت کنتم.  زم نتتت دور همه جا محقق شوداساتد  

 یک مورد به شما ناا  می دهتم که گرلتار دور است. مط ب و دلت  بار  است و این جاکا  می کند از این که ن   واقع شد،

راده کند که این مت  را حرکت دهد در حالی نباد ایااد دو ضد می باشند. مثال زید اشاما لر  کنتد جایی که دو نرر جداگانه به د 

حرکت و ساکو  ضدا  باشند. این جا اراده حرکت از ناحته    سارجای خود  بماند. لر  کنتم که  عمر اراده کرده که این مت که

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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د بر اساس اراده ای که کرده کال  می کند و اراده سکو  در الق نرس دی ری شک  گرلته است. نرر اومحقق شاده  یک شای   

در هما  نقطه ساکن باشد و حرکتی نکند. لر   شائ  اراده ا  کال  می کند که این این شائ را حرکت دهد، نرر دوم بر اسااس  

وع این م. این جا در ماغ به می کند بر اراده کتی که قصد سکو  مت  را داشته استت داد  مت  را داشته کنتم کتی که اراده حرک

بر کر  ضد خود  که عبارت است از سکو . پس حرکت متوق  شده ند. حرکت به عنوا  ضاد متوق  اسات   مت  حرکت می ک

ت. وق  بر حرکت اسسکو . این کوق ، کوق  قطعی است و در این کردیدی نتتت اما از ن  ررف عدم سکو  هم متکر  است بر 

ست که این مت  حرکت کند. نیا کوق  دوم لع تت دارد یا ختر؟ این کوق  نت  سااکن نمانده اسات متوق  بر این ا   یعنی این که مت 

سااکو  بر حرکت یک کوق  قطعی و  عدم این جا نت  کوق  ،قطعی اساات. این کوق  نت  حتمتت دارد و مع ق بر چت ی نتتاات 

 کنات ی است. 

پس جایی را به شما ناا  دادیم که دو ضد چ ونه نتبت به هم مانعتت دارند ولی اراده شی  واحد به دو ضد کع ق ن رلته است 

  متضاد متع ق شده است. ب که اراده دو نرر به دو شئ 

عی متتند شد به مانعدم سکو   .متتند شده است به وجود ضد دی ر که مانع ن  است ،عدم سکو  به عنوا  یک ضددر مثاد لوق 

. زیرا هم زید حرکت را اراده کرده اساات و هم عمر اراده هر دو وجود داردکو  و حرکت تضاای برای ساا. این جا مقبه نام حرکت

. تد ضد محقق ناده اسساکو  کرده اسات. شرط نت  وجود دارد زیرا کال  شده برای ساکن ن ه داشتن این شئ اما در عتن حا  

به مانع بوده. این جا کوق  از دو ررف لع ی است قطعا در این جا دور پتش می نید و همتن  ساکو  محقق ناده است زیرا مبتال 

 .کالی است برای بطال  استد دیک مورد دور پتش بتاید  که در

ت واجب اس ،ضد دی ر است و چو  مقدمه واجبدلت  قائ تن به اقتضاا  این بود که کر  یکی از دو ضد مقدمه   خالصهه بحث: 

 پس کر  احد الضدین واجب می شود. نتتاه این است که لع ش حرام می شود. 

 اشکاد این بود که کر  احد الضدین اگر بیواهد مقدمه ضد دی ر باشد دور پتش می نید. 

ضد دی ر  (کر عدم )قطعا ولی  ضد دی ر استعدم پاسا  داده شاد که دور نتتات زیرا از یک ررف وجود یک ضد متوق  بر    

 مع قا متوق  بر وجود این ضد است. پس دور از بتن  می رود. 

این جا کانه اشکاد این است که اگر ما یک مورد پتدا کنتم که کوق  از دو ررف قطعی باشد دلت  را بار  می کند و  زم نتتت که 

نحوی باشد که حتی یک مورد و یک مصداق در چارچوب  دلت  به گونه ای باشاد که در همه موارد دور محقق شود. اگر دلت  به 

و مورد را به شما ناا  و کوضتح دادیم که چ ونه می شود که  ن  دلت  گرلتار دور شاود ن  دلت  را بار  می کند و این مصاداق  

نتبت  دو ارادهکوق  از دو ررف لع تت داشاته باشد و دور پتش بتاید. ن  موردی که کوق  در ررلتن لع ی است جایی است که  

به ضاادین کحقق پتدا کند. اراده نتاابت به حرکت و اراده نتاابت به سااکو . هر دو نت  کال  می کنند اما اراده یکی غ به بر اراده 

لتکو  و اشده بر کر  ضد این یعنی کر   دی ری می کند و نهایتا مثال ن  شئ به حرکت در می نید. پس حرکت وجود  متوق 

سات. عکس ن  نت  همتن رور است عدم التکو  و کر  التکو  متوق  است بر حرکت این کوق  نت  قطعی و  این کوق  لع ی ا

حتمی اسات. زیرا مقتضی این جا وجود دارد یعنی با این که مقتضی و شرط موجود می باشد در عتن حاد این کوق  قطعی است  
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و  بوده. پس این جا از هر دو ررف کوق  قطعی و متوق  شده بر حرکت با این که اراده و مقتضی برای سکهم عدم سکو  چو  

 کنات ی است.

 

 اشکاد:

کر  ذا  »ررف دوم چتتت؟  «هذا الضد متوق  ع ی کر  ذا  الضدوجود »، ازاله متوق  بر عدم نماز و کر  نماز است استاد:

 .ازاله ر  نماز متوق  است بر وجودی کیعن «الضد متوق  ع ی هذا الضد

وجود این ضاد متوق  بر کر  ن  ضد است، کر  ن  ضد نت  متوق  بر وجود این ضد  ب ویتم  پتش می نید که دور در راورکی 

 باشد. 

 این اشکالی است که متتاک  به پاس  داده و ن  را زیر سواد برده است.

 پاسخ

اند یعنی ساکن نم اگر این شئ :یعنی ب وید بد به مانعکمام کال  این متاتااک  در اشکاد اختر این بود که عدم شئ را متتند کن  

ضی کمام بود زیرا اراده داشت و شرط نت  لراهم بود. پس همتن که تقعی بود به نام حرکت در حالی که مبیارر مانعدم التاکو ،  

که یک خ طی این جا  یک جا عدم یک ضاد متتند به مانع شود و ن  جا دور باشد به رور ک ی دلت  را از بتن می برد. در حالی 

 رورت گرلته است که باید به ن  کوجه شود.

ی به نام مانعبه مانعی به نام حرکت نبوده. این رور نتتت که عدم ضد متتند  خاررمحقق ناده است، ررلا به سکو   این جا اگر

ی عدم یک شئ را متوق  بر مانع بدانتم. ب ه در رورکبه نحو قطعی نمی کوانتم . لذا ردباشد. این جا نت  مقتضی ماک  داضد دی ر 

می کوانتم عدم یک شائ را متوق  بر مانع بدانتم که مقتضای و شاررش لراهم شاده باشد و ا  به نحو قطعی و بدو  ارمتنا  از     

 این شئ حار  ناد بیارر مانعی بود که در برابر  حصاود مقتضی و بدو  ارمتنا  از حصود شرط نمی کوانتم ب ویتم حاد که 

شرط باشد  نبود مقتضی باشد، می کواند به خارر نبود  نبود  یک چت  می کواند به خارر  و گرتتم بوده. زیرا هر سه محتم  بوده

م عد که شاما می گویتد مقتضی بوده و در عتن حاد محقق ناده پس می شود  موردیبه خارر بود  مانع باشاد. این  و می کواند 

 داشته است. کوضتح ذلک:کمبود    مقتضیاین جا نت کردید چو ه اشتبا جا نت  ند به مانع کرد اینشئ را متت

سکو    ؟ بببتنتم مقتضی برای کحققودچه دلت  محقق ناب به ودنا مر که سکو  بوده محققعکارزار در بتن این دو نرر اراده اگر در 

 کمامه لراهم بوده یا نه؟چه بوده و نیا این مقتضی به 

یک قتامت از مقتضای اراده سکو  بوده، عمر اراده کرده که این مت  سرجای خود  بماند، ب ه اراده اناام یک کار خود  یک   

د ، ج   دی ری به عنوا  مقتضی باید وجوداردن جا مقتضی ج یی دی ر نت  بیاای از مقتضای اسات ولی کمام مقتضی نتتت. ای   

ن  هم قدرت است. عمر که اراده ا  به سکو  کع ق گرلته بود نتوانتت به خواسته ا  برسد لذا سکو  محقق ناد. داشته باشد و 

ی  مااک  از کاا بود؟ نیا مااک  به خارر این بود که اراده نداشات؟ این که اراده داشات. پس از ناحته بیای از مقتضی ماک    

 هایی که اقتضا  سکو  را لراهم می کند قدرت است. عمر باید زور  دارد یکی از ن  چت ج  نداشت ولی مقتضی خود  چند 

این که قدرت او در برابر قدرت زید کم نمد پس مع وم می شود که ماک ی  به عمر می چربتد کا بتواند مانع حرکت داد  مت  شود.
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ن جا دور نتتت. یعنی همتن جا نت  در ناحته مقتضی بوده است. در همتن موردی که متتاک  ادعا کرده که این جا دور است همت

عدم التاکو  متوق  بر مانع نتتت عدم التکو  متوق  بر حرکت نبوده ب که عدم التکو  متوق  بر عدم القدره بوده است. پس  

 این عدم شئ نه بیارر مانع ب که به خارر نبود مقتضی و کمبود از ناحته مقتضی محقق  شده است.

می گویتم کر  احد الضدین و عدم احد الضدین ، اگر این جا از ناحته دوم کوق  قطعی نتتتو د پس همچنا  ن  کع تق وجود دار

 دمتوق  است به نحو کع تقی و کقدیری بر وجود ضد دی ر همه جا همتن رور است. در رورکی عدم یک ضد متوق  بر وجود ض

موردی که این  ام  و شارایطش لراهم باشد و در ک را متاتند به یک مانع کنتم که مقتضای او   دی ر اسات و ما می کوانتم عدم ن  

متتاک  گرته مقتضی کام  نتتت. پس کوق  نت  قطعی نتتت. در همتن یک مورد نت  متتاک  نتوانتت اابات کند که کوق  از 

 .لع ی است کا اشکاد دور کثبتت شوددو ررف 

 دلت  مصو  از اشکاد است.اشکاد دور منهدم است و دوری در کار نتتت یعنی ن  پس 

رایه به کبه دانتتن ن  ها محقق خراساانی دو اشاکاد و پاس  را بتا  می کنند که ما متعر  ن  نمی شویم ولی در رورت کمای    

 مراجعه نمایتد.

محذور ل وم  و ن  نورد محقق خراساانی ساراناام می لرمایند: اگر اشکاد دور را کنار ب ذاریم محذور به نحو دی ری سر بر می  

خ   است. ایاا  می لرماید: حتی اگر شما بتوانتد کوق  لع ی از ررلتن را نری کنتد اما ن  ماک  اساسی به قوت خود  باقی 

 که دی ر ن  را ذکر نمی کنتم.بتانی دارند برای ل وم خ   و ن  هم ل وم خ   است. ایاا   است

 نهایی محقق خراسانی نظر

اشاکاد این دلت  ب ذریم این حرف نخر محقق خراساانی به این متتدد برای    می لرماید: نمی کوانتم ازدر نخر محقق خراساانی  

 انکار مقدمتت قاب  کوجه است. 

متاتدد پالااری می کند بر مقدمتت و این که از رریق مقدمتت می کوانتم اقتضا  را اابت کنتم و می کوانتم ب ویتم مقتضی امر به  

قاب   مقدمتت :هایت کوانش در برابر این لاار ایتتاده و می گویدنهی از ضد خاص است و محقق خراسانی نت  با نمقتضای  شائ  

 قبود نتتت و نمی کواند اابات اقتضا  کند. 

ا نری کنتدب ر مقدمتتباید انکار کنتد کا بتوانتد ن دو مط ب را یا خره شما یکی از ابکه است  نخرین حرلی که متتدد می زند این

عدم المانع یکی از مقدمات نتتت. در حالی که هتچ کدام را نمی کوانتد انکار کنتد. یا ب ویتد بتن ضادین کمانع نتتات، یا ب ویتد   

دم المانع کوانتد ب ویتد ع یممی کوانتد انکار کنتد و همچنتن نهر ضدی مانع ضد دی ر است این را نو قطعا بتن ضدین کمانع است 

 عدم المانع. . 2ب شرط. 3 بمقتضی. 9 :  شده استکه هر ع ت کامه ای از سه چت  کاکت تنت  از مقدمات نتتت این مت م اس

عدم المانع به عنوا  ج   الع ه قطعا یکی از مقدمات است وقتی شما این دو را نمی کوانتد انکار کنتد نتتاه ا  اابات مقدمتت کر  

  احد ین بیش یعنی کراحد الضادین ل ضاد ارخر است. شما این را نمی کوانتد نری کنتد. همه بحث سر این بیش بود و گرتتم ا  

 الضدین مقدمة لوجود الضد ارخر. پس استد د اابت شد.

 «والحمد هلل رب العالمتن»


