
  

044 

 

 

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

اگرد ایشان یعن  محقق شا  ،دام اخخر را ایاار کرد  ایم لض مقابل محقق خراساای  ک  مقممت  عم  ادم اضدامی    رعرض کردیم د

قم  در باب مالک تای مقمم  ق اصفهای  ابتمامحق اشاال دور پاسخ دهم.صمد تصحتح مقممت  برآمم  و تالش کرد  ب  اصفهای  در

یگر د مقم  بر ضم دیگر اس ، و طبق ای  بتانبع عم  یک ضم باضط :فرمود بتان کرد. سپسهای چهار گای  ای  تقم  بع و منشأباضط

دم اضدمی  متوقف بر عم  ا یمل دور از ای  جا یاش  شم ک  محقق خراسای  ادعا کردزیرا مشا .جای  برای مشال دور یم  مایم

م   ضذا مشال دور پتش ،اگر مسئل  توقف مطرح باشم قهرا ای  توقف از یادت  مقابل یتز وجود دارد :سپس فرمود ضم دیگر اس ،

می  عم  ادم اضد»بلا  گفتتم  «ف عل  ضم اخخرعم  ادم اضدامی  متوق »اما اگر مسائل  توقف را مطرح یاردیم و یگفتتم   ؛آیم

 ای  جا دیگر مشال  پتش یم  آیم و مسئل  دور ب  کل  منتف  م  شود. «بع عل  اضدم اخخرمتقم  باضط

 .ر اس قابل تصویاز ای  را  م  فرماینم مقممت  اصفهای  یتس  و فعال اضبت  ای  یظر یهای  محقق 

 در تصحیح مقدمیت محقق اصفهانیبررسی کالم 

بار  ، یا  مقمم  ای ک  درمتشال از دو بخش بودکال  محقق اصفهای  بعدا  از بزرگان ب  کال  محقق اصفهای  اشاال کرد  ایم.  

قهرا  .ب  مسئل  دور پرداختنمهم در بخش دو  کالمشان . دصار منشا  تقم  در چهار چتز  دیگری بع ارائ  کردیم ومالک تقم  باضط

نم و سپس م  کبع ب  مالک تقم  باضط ایشان ابتما اشاال ضذا .محقق اصفهای  بایم متوج  و یاظر ب  هر دو موضع باشم بررس  کال 

 .سراغ مسئل  دور م  رود
 موضع اول

 زیرا در کال  ایشان دو ادتمال .بتابتم توایتمما یک وج  صاحتح  برای آن چ  ک  محقق اصافهای  گفتنم یم   ایشاان م  فرمایم:  

 .اشاال اس  ب  ی  دو ادتمال ک  مقصود باشم مبتالدارد ک  هر یک از ا دوجو

ال یاون ضلاثتر وجود اال و ضلوادم وجود » «.ان ال یاون الدم اضشتئت  وجود اال و ضآلخر وجود دون اضعاس»تعبتر ایشان ای  بود 

ثاب  یتس  ک  وادم موجود یشود اال ای  ک  باشم وض  عاسش  کثتر موجود یم  شود اال ای  ک  وادم موجود شم  ؛«دون اضعاس

 اصال وابستگ  ب  کثتر یمارد وض  کثتر وابستگ  ب  وادم دارد. . وادمکثتر موجود شود

 : در ای  کال  دو ادتمال اس  مستشال م  گویم

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 7932/فرودین/72 :تاریخ                                                                    اوامر موضوع کلی:     
 9342 رجب اضمرجب 92مصادف با:     ادله اقتضاء: وجه اول      –مقام اول: ضد خاص   –مبحث ضد  :جزئی موضوع       

 در تصحتح مقممت  بررس  کال  محقق اصفهای  – )مقممت (                            
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موجود  خر بمون وجود متقم  اسااسا محقق یم  شود. یعن  کثتر در خار  موجود یم  شود مگر ای  ک  وادم وجود متأ .9

  .ثاب  یتس  ؛ اما عاس آنای  شئ باشم ود یعن  یظر ب  وجود واقع  و خارج ش

یعن  وجود متقم  ال یما  اال ای  ک  متقم   .کااری با  وجود خاارج  یمارد بلا  بحز از اماان و عم  اماان اسااا     .9

  .بحز از اماان اس ضذا  ؛وجودی داشت  باشم

بگویم وجود دقتق  و واقع  یک شئ بمون وجود واقع   ادتمال اول در واقع م  خواهم .فرق ادتمال اول و دو  در همت  اسا  

: اماان یمارد ک  م  گویم ،اما در ادتمال دو  سخ  و بحز در اماان اس  و کاری ب  وجود خارج  یمارد ؛بود شئ دیگر یخواهم

اماان اس  و کاری ب  تحقق در عاضم واقع یمارد  ادتمال دو  سخ  از ر. پس دبپوشم وجود متأخر بمون وجود متقم  ضباس وجود

یم: هر یک از ای  دو ادتمال ک  مساتشال م  گو  .وض  در ادتمال اول بحز از تحقق اسا  و کاری ب  اماان و عم  اماان یمارد 

 .یظر باشم مبتل  ب  اشاال اس  مورد

خر محقق یم  شود اال اس . یعن  در واقع م  خواهم بگویم وجود متأ تحقق و وجوداگر بگویتم منظور  احتمال اول: بررسی  

مورد یقض دارد. یقض ای  مالک جای  اس  ک  ما  بعد  از موارد ر. زیرا ای  مالک دقابل قبول یتس متقم  موجود باشم، ای  ک  

ک ای اس  ک  تنها در ی  دیگر ب  گوی چتز را دارد و عل ثتر گذاری در دوشتم ک  یا  از ای  دو عل  قمرت تأدو عل  داشت  با

ا کنار ای  ها ر ،مثال دو ظرف آب داریم ک  یا  قلتل اس  و یا  کثتر مثل یک ضتوان آب و یک دیگ آب .چتز م  توایم اثر کنم

  عتف اسای  دو دستگا  درارت  یا  ض ،دو دستگا  درارت  داریم ک  با ای  ها م  خواهتم آب را گر  کنتم، دال هم قرار دهتم

ب ر آاگر ای  شمع را کنار ای  دو ظرف آب قرار دهتم یهای  ای  اس  ک  دمثل شعل  های گاز،  و دیگر آتش قوی اس  مثل شمع

  در ای «ثر ف  شتئت تؤ»اما آن یا   «ثر ف  شئ وادمتؤ». ای  عل  قمرت درارت دادن آب زیاد را یمارد کم تاثتر م  گذارد و

مع آن شاگر  .کنار ای  دو آب بگذاریم هر دو را باهم گر  م  کنم اگر ب  جای شمع شعل  گاز قوی را  .اردهر دو م  توایم اثر بگذ

 کنار ای  دو، اگر اما آن آتش شاااعل  ور ،کنار ای  دو آب قرار بگترد تنها آن آب کم را گر  کنم و آب زیاد را یم  توایم گر  کنم

 اگر«. ثر ف  شئ وادمتؤ»ب  خالف شمع ک   «ثر ف  شتئت تؤ»علت  اسا  ک   . زیرا هر دو را با هم گر  م  کنمظرف قرار بگترد 

قرار دهتم تا ای  آب ها گر  شود قهرا ای  جا آب کم بمون ای  ک  آب کنار دو ظرف آب را  «ثر ف  شتئ تؤ»شاما ای  علت  ک   

 .بع و یا تقم  و تاخر رتب  بت  ای  ها یتس اضط  ای  چنت  اس  اما تقم  بوض  ضم  ای  ک ،داغ شاود خودش داغ یم  شود  ،زیاد

 زیرا بت  .معنا یمارد و قابل قبول یتسااا « دون اضعاس ،عام  تحقق یفس وجود اضمتااخر اال واضمتقام  موجود   »پس در مواردی 

وض  موجود م  شاود و دیگری موجود یم  شااود   گاه  ای  درارتبا ای  ک   ،خری یتسا  درارت کم و درارت زیاد تقم  و تأ

 خر رتب  ای  جا ب  چشم یم  خورد.تقم  و تأ

 سوال:

بمهتم بایم هم  جا ای  قاعم  جریان پتما کنم و مورد یقض  ک قاعم  کل  برای تقم  و تاخر رتب استاد: باالخر  ب  طور کل  اگر ی

 و ای  یک مورد یقض اس . یماشت  باشم

ساسا اماان وجود متاخر بمون وجود متقم  یتس  وض  عاسش ک  ا ،بحز متمرکز م  شاود روی اماان  دوم:احتمال بررسی   

 . وض  در عت  دال متاخر اماان وجود داشت  باشم ثاب  یتس  ک  اماان وجود متقم  یباشم
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م کل  ارائ  م  شود بای باالخر  اگر مالک  .ب  آن وارد م  شود چون یقض ب  اشاال اس  ای  سخ  یتز مبتال :مستشال م  گویم

 ثاب  باشم و یتوایتم مورد یقض برای  ای  قاعم  پتما کنتم.بایم    جا ای  قاعم باشم و هم

وض  در عت  دال  در دو چتز داشت  باشم تاثیریک عل  م  توایم  .مورد یقض جای  اس  ک  ما دو معلول برای عل  وادم داریم

خصااود در وجود دارد ک  بهم در غتر او یک عل  دیگر یتز  یا  از ای  دو معلول عالو  بر آن علت  ک  هم در او اثر م  کنم و

 تقم  رتب  یتس . ض مالک وجود دارد و با ای  ک  آن ما م  بتنتم :آن اثر  کنم. در ای  موارد یتز م  فرمایم
 نتیجه

زیرا دو  .شاال اس ب  ا هر دو ادتمال کال  ایشان مبتال ،یک ضاابط  برای تقم  وتاخر رتب  بتان کردیم  در بخش اول ک  ایشاان  

اما در  ی  ها با آن ک  ای  مالک را داریماس  و آن ای  ک  ا و مشال هر دو ادتمال یک چتز ادتمال در کال  ایشان داد  م  شود

 عت  دال تقم  و تاخر رتب  بت  آن ها یتس .
 دومموضع 

تزی چزیرا  .زیرا عم  ادتتا  ب  فاعل و قابل یمارد ،دور منتف  اس ابل محقق خراسای  ای  بود ک  در مق حقق اصافهای  ساخ  م 

ساسا عم  ادم . پس ا  فاعل یا متمم قابلت  قابل یتس ب  مصاحح فاعلت  یتسا  تا قابلت  تاثتر و تاثر داشات  باشام و ضذا  یتاز   

بار ک  وقت  ن هم ب  ای  اعتآ ،اضدمی  متوقف بر وجود ضم دیگر یتس . ایشان تما  تالششان را ب  کار بستنم تا دور را منتف  کننم

ادتتا   ،قابل داشت  باشم وتس  تا ادتتا  ب  فاعل چتزی ی عل  ضم اخخر اصال ای  جا عم  م  گویتم عم  ادم اضدمی  متوقف

 ا اثری را ایجاد کنم. داشت  باشم ک  در او اثر بگذارد یب  چتزی 

 :عل و قابل یمارد دو اشاال داردعم  ادتتا  ب  فا :مستشال م  گویم: ای  ک  ایشان م  گویم

ز ای  رف یترع. دیک چتز بمون دضتل باشم   طور یتسا  ک  عم  و تحقق پتما یاردن با رجوع ب  وجمان در م  یابتم ک  ای اوال:

بعدا ضذا  .یعن  مستنم م  کننم عم  یک شئ را ب  وجود مایع .ای  ک  فالن چتز محقق یشم بخاطر مایع بود طور اس  و م  گوینم:

ی را ذکاغسپس  و آتش روش  کنتم زیر باران در ماای در  . مثال اگر شماسر موایع مناقش  م  شود ک  ای  مایعت  دارد یا یمارد

ش وجود آت با آن ک  ؟یم  سوزدذ کاغرا چ وال م  کنم ک کس  س .کاغذ آتش یم  گترد م  بتنتم آنآن را آتش بزیتم  برداریم تا

زیرا تماس آتش با کاغذ برقرار شم  اما مایع  وجود دارد بنا  رطوب . ای   .اس  شرط یتز محقق اس  دارد یعن  مقتد  موجود

 و هر کاریزیرا ختس اس   «ضرطوبت »چرا ای  آتش یگرف  پاسخ داد  م  شود  «؟ضم ضم یحترق»جا وقت  ساوال م  شاود ک    

همت  عم  ادتراق با ای  ک  یک امر  .با  فاعل  وقابل یمارد  یم  گویتم ادتتاا  راق تعام  اد ای  در مورد  کنتم آتش یم  گترد.

م  شرط و ع ،ما گفتتم عل  متشال از س  چتز اس  مقتد  .ای  یک عل  اس  خود .وجود مایع ب  عمم  اس  اما مستنم شم 

ای  مایع یک عل  برای  خود .اگر چتزی محقق یشود م  توایم مستنم ب  وجود مایع باشم و ای  ها هم  اجزا  عل  هستنم ؛اضمایع

ا بو با فهم عرف  ،ای  با درک ما ؛فاعل و اضقابلاضعم  تحقق ای  شائ اسا  پس چطور ایشان ادعا م  کنم ک  عم  ال یحتا  اض    

 دریاف  های وجمای  ما سازگار یتس .

ثل م .سابب م  شود ک  آن شئ موجود یشود  یتسا ،  وقت  عل  موجود« اضعم  علة عم  اضعل »ک  یح کردیم اهل ف  تصار  ثانیا:

 مایع وجود دارد و ای کاغذ مرطوب اس  آتش یم  گترد پس . وقت  یا  از عل  ها عم  اضمایع اسا  شام   همت  مثاض  ک  بتان
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معنایش ای  اس  ک  یا  از علل و اجزا  سوخت  محقق یشم  اس  پس عم  اضعل  یعن  عم  وجود عم  مایع. زیرا عل  عبارت 

یعن  وجود مایع سبب شم  اس  ک  فالن  «عم  اضعل »اگر گفتتم  «.عم  عم  اضمایع»دال عم  اضعل  م  شود  .سا  از عم  اضمایع ا

مایع اگر تحلتل شود یعن  در واقع  .رطوب  ای  جا مایع اس  ،رطوب  سبب شم  اس  ک  ادراق موجود یشود ،یشود چتز موجود

آن  «اضعم  علة م  اضعلةع» :عم  اضمایع یعن  مایع . پس ای  ک  اهل ف  م  گوینمعم  مایع و زیرا عل  یعن  عم  اض «عام  اضعلا   »

  .عاسش یتز ثاب  اس اس   «اضعم  عم  اضعل  علة»زیرا همان طوری ک   .وق  ای  جا مشال دور سر و کل  اش پتما م  شود

اشم ب« وجود اضبتاض»عل  « عم  اضسواد»و سافتمی اگر   ، پس در مثال ساتاه  «علة اضعم  عم  اضعلة»بر ای  اسااس اگر گفتتم  

 اس  و معلو « عم  اضبتاض»عل  « عم  اضسواد»، ضذا عم  آن یعن  عم  (چون اگر بخواهم چتزی سافتم باشام یبایم ستا  باشم  )

 اس ، در« ضعم  اضبتا»عل  « سواد»همان ستاه  اس  چون یف  در یف  اثبات م  شود. در یتتج  « عم  اضسواد»اس  ک  عم  

داض  ک  طبق فرض بر اسااس مالک مقممت  عم  بتاض عل  سواد اس  و ضذا دور پتش م  آیم یعن  وجود ادم اضدمی  عل   

 9عم  دیگری م  شود در همان زمای  ک  عم  دیگری عل  وجود ای  ضم اس .

 خالصه بحث 

محقق اصاافهای  در مقابل محقق  ایاار کردیم. رب  خاطر مشااال دورا ضلداام اخخر  خراسااای  مقممت  عم  ادم اضداامی محقق 

ل در مستشا .ای  جا اصاال دور پتش یم  آیم زیرا عم  ادتتا  ب  فاعل وقابل یمارد تا بخواهم دور پتش بتایم  :خراساای  فرمود 

 آیم.   ر  پتش مفاعل و قابل پتش بتایم مسئل  دور دوباعم  ادتتا  ب  فاعل و قابل دارد و اگر پای  :مقابل ایشان م  فرمایم

 «واضحمم هلل رب اضعاضمت »
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