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

استدالل  بیاست. تقر تیمقدم قیاز ضد خاص، طر یاثبات اقتضاء امر به شئ نسبت به نه یبرا قیطر نیاول م،یتا کنون عرض کرد

ال دور اشکال اشک نیچند اشکال مطرح کرده اند. اول تیمقدم قینسبت به طر یمحقق خراسان میشد. عرض کرد انیب قیطر نیبه ا

سخن  ینییو چه از محقق نا یرابطه وارد شده است چه از محقق اصفهان نیکه در ا یاشکال و انظار نیدر مورد ا لیبود که به تفص

به  نیمتضاد نیگر قرار باشد بگفتند: ا شانیکردند. ا انیب یاست که محقق خراسان ینقضک  تیاشککال به مسکه ه مقدم   نی. دوممیگفت

آن ها وجود  نیکه ب یتمانع تیو نها دتریهم به خاطر تنافر شد نیمتناقض نیب دیبر قرار شود، پس با تیخاطر تمانع مسکه ه مقدم 

امر واضح  کی نی. استین ریاصال قابل تصو نیدر متناقض تیمسه ه مقدم میدار نیقیکه ما  یشود، در حال جادیا تیمقدم نیدارد ا

که  نیکه آن جا با ا نیاقضرا به متن تینقض کرده است استدالل به مقدم شکان یا یعنیمورد نقض اسکت.   کی نیالبطالن اسکت و ا 

ر شئ است که ه نیالزمه اش ا رایباشد. ز گرید ضیمقدمه نق نیضیکه عدم احد النق ستیطور ن نیاسکت اما ا  نشکان یتمانع ب تینها

 لسواد مقدمه سواد باشد و هذا واضح البطالن.مقدمه خودش باشد. عدم ا

 یمحقق قوچان کالم

به  هینقض و تشککب کیباالتر از  یسککخن محقق خراسککان نیکند ا یکرده و ادعا م انیاشکککال ب میرا در تحک یمط ب یقوچان محقق

خش ب کیدو بخش دارد  یاست. کالم محقق قوچان تیبطالن مقدم یمحکم برا اریاسکتدالل بسک   کی نیاسکت، ب که ا  نیمتناقضک 

 . نیادبخش مربوط به متض کیاست و  نیمربوط به متنقاض

بود و در  نیکه مربوط به متناقض ی. مقدمه امیکن انیرا در هر دو بخش ب یتا کالم محقق قوچان میکرد انیب یج سه قبل مقدمه ا در

و  یو مکان یوحدت زمان دیتناع اجتماع ثابت شود باکه ام نیا یبرا نیمتناقض نیب یبود که به طور ک  نیا میج سه قبل عرض کرد

هم در زمان واحد و هم در مکان واحد و هم در رتبه  ضیممتنع است که آن دو نق ضیاجتماع دو نق یدر صورت یعنیباشکد.   یرتب

 . میداد حیمسه ه را توض نیواحد باشند که ا

 نی( نسبت به متناقضالف

: در دیگو یم یمقدمه که وحدت در زمان و مکان و رتبه و موضککوع و محمول ... معتبر اسککت، محقق قوچان  نیبا توجه به ا حال

ها در  نیکه ا میو آن را متناقض با خود مع ول بدان میریمع ول در نظر بگ ضیعدم وجود مع ول را به عنوان نق میتوان یم یصککورت

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 مقارن باشند، مثال چرخش دست یاز رتبه وجود ع ت است، ولو از نظر زمانرتبه واحده باشند. گفته شد رتبه وجود مع ول متاخر 

ه است. پس رتب دیرتبه حرکت دسکت مقدم بر حرکت ک   یاسکت ول  یکیها زمانشکان   نیکه ا میرا عرض کرد دیچرخش ک  یبرا

وجود مع ول، عدم وجود  ضیباشد. نق زیمع ول ن ضیدر مورد نق دیبا زین نیهم نیوجود مع ول متاخر از رتبه وجود ع ت است. ع

 ینعیهم رتبه عدم مع ول متاخر از ع ت است.  ضینق هیمع ول است. همان طور که وجود مع ول رتبتا متاخر از ع ت است در ناح

 نیاز ب تناقض اصالوجود،  هیعدم رتبه اش متفاوت باشکد با ناح  هیاگر در ناح رای. زمیدر رتبه ع ت بدان میتوان یعدم مع ول را نم

د مع ول وجو ضیشکود که آن دو شئ در رتبه واحد باشند. نق  یمحقق م یزمان میگفت روزیکه د یرود. تناقض با توجه به مط ب یم

است که رتبه و  یها بخواهند متناقض باشکند در صورت  نیشکود عدم مع ول، وجود مع ول متناقض با عدم مع ول اسکت. اگر ا   یم

 یتناقض معنا ندارد. اگر رتبه واحد نبود اجتماع آن دو ممکن م گرینباشد، د یکیگر رتبه آن ها باشکد. ا  حدزمان و مکانشکان وا 

 . ستندیها متناقض ن نیاست که ا نیکاشف از ا نیشود و ا

وحدت ها  نیاست که ا یامتناع اجتماع در صورت نیاجتماعشان در آن واحد مکان واحد رتبه واحد ممتنع است، ا نیمتنقاض پس

در کالس با  شیآقا در سه روز پ نیندارد. مثال عدم حضور ا یوحدت ها نباشکد اجتماعشان اشکال  نیوجود داشکته باشکد. اگر ا  

بود و  شیزمان عدم حضککور مربوط به سککه روز پ رایباشککند، ز یو قابل جمع م سککتیدر کالس متناقض ن شککانیحضککور امروز ا

مثال  ای .ستین یکیزمانشان  رایباشند، ز یها با هم قابل اجتماع م نیا ستند،یمتناقض ن ها نیحضکورشان مربوط به امروز است، ا 

 یاست ول شانیکه هر دو عدم حضور ا نیاجا قابل اجتماع است. با  نیالحال در منزل با حضورشان در ا یف شکان یعدم حضکور ا 

 یکیممتنع است که زمان و مکانشان  یدر صورت نیاقض. اجتماع متنستندیها متناقض ن نیجا، ا نیا یکیمکانش منزل است و  یکی

ممتنع است و قابل جمع  نیمکان  و ا نیمکان و حضکور او االن در ا  نیشکخ  االن در ا  نیعدم حضکور ا  مییبگو یعنیباشکند.  

 .ستین

 نیاسکت که آن دو شئ با ا  یمحال اسکت  در صکورت   نیاجتماع متناقضک  مییگو یو م دیآ یم انیاز تناقض سکخن به م  یوقت پس

نباشد باز هم امتناع اجتماع ندارند، اما اگر  یکیزمان و مکانشکان متحد باشکد اما رتبه آنها    زیوحدت ها لحاظ شکوند. اگر دو چ 

 است. نیمتناقض تیخاص نیو ا ستیآن ها ممکن ن تماعاج گریبود د کسانیرتبه آنها هم  ییجا

ر رتبه هر دو د یعنیرتبه باشند.  کیهستند که در  نیمع ول و عدم مع ول با هم متناقض وجود ی: در صورتدیگو یم یقوچان محقق

در رتبه ع ت قرار  میفرمود: اگر عدم مع ول را بخواه شانیاسکت که  ا  نیهم یمتاخر از ع ت باشکند و اال تناقض معنا ندارد. برا 

رتبه آن ها  است که یگرید ضینق یکیعدم مع ول با وجود مع ول تناقض است و  نیب یصورت در. پس ستین یتناقض گرید میده

ض تناق گریطور نباشد که وجود مع ول در رتبه خودش باشد، اما عدم مع ول در رتبه ع ت باشد. در آن صورت د نیواحد باشد. ا

 . دیآ ینم شیپ

است که اگر وجود مع ول در رتبه متاخر از ع ت نبود  نیا یبدل عدم ی: معنادیفرما یکند و م یم یبه عدم بدل ریتعب نیاز ا شانیا

عدم مع ول در  شیاگر وجود مع ول محقق نبود جا میکه فرض کن نیا یعنی یکرد. عدم بدل یآن را پر م یعکدم در همان رتبه جا 

 گرفت.   یبدل وجود و در همان رتبه قرار م مدآ ینشست. عدم م یهمان رتبه م
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وجود مع ول و عدم مع ول متناقض  یکند در صورت یاسکت که وحدت رتبه اقتضکاء م   نیاش ا جهینت ی: عدم بدلدیگو یم شکان یا

معنا که اگر وجود مع ول محقق نشککد، عدم مع ول در همان رتبه  نیهسککتند که عدم مع ول در همان رتبه وجود مع ول باشککد، به ا

 .میکن یم انیمط ب را بعدا ب نیاستفاده از ابود .  نیناقضدر رابطه با مت نیاو را پر کند. ا  یجا

با هم  که یدو امر وجود «رتفعانیو قد  جتمعانیال  انیامران وجود»است. متضادان  لیقب نیمسه ه از هم زیرابطه با متضادان ن در

و  اهیهم س یاست و گاه دیسف وارید نیا یگاه ،یدیو سف یاهی. مثل سستیموجود ن زیکدام ن چیه یالبته گاه ستندیقابل اجتماع ن

 .دیباشد و هم سف اهیتواند هم س یهم زمان نم هکدام و البت چیهم ه یگاه

 نی( نسبت به متضادب

الزم  زیجا ن نیا میکه در مورد اجتماع متناقضان گفت یاتیدارد و همان خصوص یطیشرا یول سکت، یامکان اجتماع ن نیمتضکاد  نیب

هم  وارید نی. استندیرتبة واحده با هم قابل جمع ن یان واحد و در صورت تحقق رتبه فمک یزمان واحد و ف یضدان ف یعنیاست. 

االن  ای. ستین یباشد مشک  دیسف گریو قسمت د اهیس واریطرف د کیاما  ،یدیو هم سف دعارض شو یاهیتواند هم س یزمان نم

. پس اگر زمان واحد و مکان واحد ستیزمانشان واحد ن رایندارد، ز یباشد مشک  دیسف گرید قهیباشکد و چند دق  اهیسک  وارید نیا

با هم قابل  نیشوند ضد دهیو زمان واحد سنج حدندارد اما اگر در مکان وا یمالحظه نشکود اجتماعشان مشک   نینسکبت به ضکد  

ر مورد بکار برد د نیدر مورد متناقض شانیکه ا یاساس اصطالح عدم بدل نیطور است در مورد رتبه. بر هم نیو هم ستندیاجتماع ن

آن را  یجا یاهیس دنبو یدیسف نیمعنا که اگر ا نیتضاد است، به ا یدیو سف یاهیس نی: بندیفرما یکند و م یمطرح م زین نیمتضاد

و  یاهیس نیوجود ا نیتضاد ب ست،یکه تضاد ن یدیو مط ق سف یاهیمط ق سک  نیاسکت. ب  یرابطه ا نیچن نیضکد  نیکرد، ب یپر م

کند و  یم ادیگونه تضاد معنا پ نینشست. ا یآن م یبه جا یدینبود آن سف یاهیس نیمعنا که اگر ا نیاست، به ا یدیسف نیوجود ا

 است.  نیمتضاد نیمعتبر در ب یوحدت ها نییهمان تب نی. اارداال تضاد معنا ند

  جهینت

از  ینه یکه معتقد است امر به شئ مقتض یکس یادعا میریبگ جهینت میتوان ی: ما مدیفرما یم شکان یدو مط ب ا نیمع وم شکدن ا  با

است. مثال طبق نظر قائل به اقتضاء که از  ینادرست یمسه ه را اثبات کند، ادعا نیخواهد ا یم تیضکد خاص اسکت و از راه مقدم  

ترک  کرد بر دایاست که توقف پ یرا ثابت کند، ازاله متوقف بر ترک نماز شد. ازاله ضد دشخو یخواست ادعا یم تیمقدم قیطر

قدم بر در رتبه م یعنیدارد،  تیمقدم مییگو یم یازاله دارد. وقت یبرا تیترک نماز مقدم گریکه نماز باشد. به عبارت د گریضکد د 

 تیاز راه مقدم میازاله و ما بخواه یداشته باشد برا تیمقدم اهدآن اسکت. با توجه به آن دو مط ب که گفته شد ترک نماز اگر بخو 

احد و نماز در زمان وازاله و  یعنیهستند،  نینماز متضادازاله و  مییگو یم یوقت رای. زستین یشدن نیحرمت نماز را، ا میاثبات کن

نماز متفاوت بود و  رتبه ازاله اینماز نماز، مکان ازاله و واال اگر زمان ازاله و  سککتندیدر مکان واحد و در رتبه واحد قابل اجتماع ن

 تحقق تضاد حاصل باشد.  یالزم برا یوحدت ها نیاست که ا یها در صورت نیا نیکند. تضاد ب ینم دایتضاد تحقق پ گرید

 تیترک نماز مقدم گریمکان و هم رتبه و هم زمان وحدت داشته باشند د ثیکه هم از ح میمتضکاد بدان  یها را در صکورت  نیا اگر

اگر  یعنیترک نماز در رتبه مقدم بر ازاله اسکککت.  یعنیترک نماز و فعل ازاله تقدم و تاخر وجود دارد.  نیب رایازالکه ندارد. ز  یبرا
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معنا  تیباشد مقدم یکیاگر رتبه آن ها  رایاست که رتبه ترک نماز مقدم بر ازاله است. ز نیحداقل ا دداشکته باشک   تیبخواهد مقدم

 ندارد. 

است.  قرار نیمسه ه از ا زیخود نماز و ترک نماز ن نینماز و ازاله متضاد بودند ب که یورها متفاوت بود، همان ط نیاگر رتبه ا پس

 که وحدت یشود؟ در صورت یوجود نماز و ترک نماز تناقض ثابت م نینماز و ترک نماز با هم متناقض هستند. در چه صورت ب

 وة ترک ص وة نقیض خود صت ازاله و ترک ص وة در رتبه واحد باشند. چون نتیجه می بایسر دزمان و مکان و رتبه داشته باشند. 

تبه در راسکت و هم رتبه می باشند و از طرف دیگر فعل ص وة هم متضاد با ازاله است و در رتبه آن می باشد پس در واقع ص وة  

 ازاله قرار می گیرد.

 یکالم محقق قوچان خالصه

 ینف بر یمحکم لیدل کی نیاست و معتقد است ا یمحقق خراسان یاشککال نقضک   میکه به دنبال تحک یسکخن محقق قوچان  اصکل 

 دو مط ب گفتند: شانیجا است. ا نیاست هم تیمقدم

 . نیدر رابطه با متناقض ی. عدم بدل0

 . نیدر رابطه با متضاد ی. عدم بدل2

از  دیکند و رتبه مع ول نبا یاو را پر م یاگر وجود مع ول نبود در همان رتبه عدم مع ول جا یعنی نیدر رابطه با متناقض یبدل عدم

 اگر رتبه جابجا شود تناقض معنا ندارد. رایبرود، ز نیب

 جابجا شوند. دیهمان را پر کند و رتبه آن که نبا یجا یدینبود سف یاهیمثال اگر س یعنیاست،  نیهم زین نیمتضاد نیب

کال خواستند آن را ثابت کنند اش یم تیبه اقتضاء که از راه مقدم نیدو مط ب به قائ  نیبا توجه به ا هیدر ما نحن ف شانیا سکسس 

اله تقدم ترک نماز و فعل از نیطرف ب کیاز  رایز د،یازاله ثابت کن یترک نماز را برا تیمقدم دیتوان یگفتند: شما نم شانیکردند. ا

. از آن طرف ترک نماز ستندیها در رتبه واحد ن نیا یعنیمقدمه آن اسکت   یمقدمه ازاله اسکت. پس وقت  ازو تاخر اسکت، ترک نم 

در رتبه واحد باشککند. )محقق  دین ممتنع باشککد بااجتماعشککا نیخودش که فعل نماز اسککت اگر بخواهد به عنوان متناقضکک ضیبانق

اسککاس همان طور که ترک نماز و ازاله به عنوان  نی(. بر انیناقضککاسککتفاده کرد، هم در مت نیهم در متضککاد یاز عدم بدل یقوچان

که در رتبه  دستنیقابل اجتماع ن یدر صورت نیبه عنوان متناقض زینماز و ترک نماز ن سکتند یدر رتبه واحد قابل اجتماع ن نیمتضکاد 

 واحد باشند. 

اشد اگر ب یدر همان رتبه م زیکه ازاله است ترک نماز ن یرتبه باشند همان رتبه ا کیدر  دیکه ازاله با ترک نماز با نیا جهینت پس

 شود.  یم یمنتف تیمعنا ندارد و مقدم تیمقدم گریرتبه باشند د کیها در  نیا

 .میکن یم انیکالم کرده اند که در ج سه بعد ب نیابه  یاشکال ینیخم امام

 مردم نیگذشت تر با

 « أَعْفَى النَّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَة إِنَّ»

 است که با وجود قدرت بر انتقام عفو کند و بگذرد. یمردم کس  نیگذشت تر با
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ممکن است انسان  یگاه یول م یما گذشت دیگو یگذرد چون قدرت بر انتقام ندارد و م یم گرانید یاز خطا یاز اوقات کس یگاه

 یجام مان ستیناشا یکار یگرینسبت به د یکس یکه قدرت بر انتقام دارد. گاه نیکند با وجود ا یچشکم پوشک   یگرید یاز خطا

از او  حق خود را ایندارد که با او مقاب ه کند  ییشککخ  توانا نیکند، ا یم عیضککا اورا از  یحق ای دیگو یم ییسککخن ناروا دهد

در هر حال ارزشمند است. عفو  ینیو برادران د گرانید یاز خطا یکه ارزش نداشکته باشد، عفو و چشم پوش  نیبسکتاند البته نه ا 

 دهیکنند با د یم گرانیکه د ییباشد خطاها یپوشاهل عفو باشد، اهل چشم  دیاسکت خداوند عفو  است، انسان هم با   تیفضک  کی

به  یاز اوقات کس یرا متوجه خطا و اشتباه خودشان بکند. اما گاه گرانیو البته تالش کند د اوردیآن ها ن یاغماض بنگرد و به رو

 نیدهد اما در ع فریبرخورد کند، او را مجازات کند، او را به خاطر آن رفتار و سککخنش ک یگرید یقدرت دارد که با خطا یراحت

 گرانید یاز حق خودش بگذرد و از خطا یول ردیکه بتواند انتقام بگ یمردم است، کس نیباگذشکت تر  نیکند. ا یحال گذشکت م 

 اوقات یگاه رایمردم بودند. ز نیالسالم باگذشت تر همیاعفو الناس اسکت. و خاندان عصمت و طهارت ع   نیکند ا یچشکم پوشک  

 گرفتند.  یاما انتقام نم ،قدرت بر انتقام داشتند

رام جامعه آ کیشود و واقعا  یمردم حل م نیاز مشکالت ب یارید و ج وه گر شود بسها اگر در جامعه ما شکوفا بشو  تیفض نیا

 داشت. انشاء اهلل. میکنند، خواه یخاطر م تیکه همه در آن احساس امن یمیو با صفا و صم
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