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

است به مسئله  ضد خاص زاامر به شئ مقتضی نهی ین به اقتضاء بود. کسانی که معتقد هستند انی به قائلمحقق خراس بحث در اشکال

ل است فع ب، واجواجب هپس از باب این که مقدم ،خرالضدین مقدمة للضد اآلدمیت استدالل کرده اند و گفتند: چون عدم احد مق

 ند که مفصال بحث شد.کرد محقق خراسانی اشکال دور را مطرح .ضد خاص حرام می شود

عدم د ، نقض کردند به این بیان که اگر قرار باشبه متناقضیناین بیان را  ایشان .اشکال نقضی است ،اشکال دوم ایشان به این طریق

لمتناقضین احد ا ،نافر و تمانع استنهایت ت پس باید در متناقضین که بین آن ها ،ن به خاطر تمانع مقدمه ضد دیگر باشداحد الضدی

  .مقدمه نقیض دیگر باشد و این واضح البطالن است

 یشان. ااست محکم؛ بلکه خودش یک استدالل این اشکال محقق خراسانی صرفا بیان یک تشبیه نیست :محقق قوچانی فرمود

می توانیم مقدمیت را باطل کنیم. محصل سخن محقق بدلی  توضیح دادند که هم در متناقضین و هم در متضادین از طریق عدم

ا زمانا و مکانا و رتبت مه تضاد این دو این است که نماز و ازالهقوچانی این شد که از یک طرف ازاله و نماز با هم متضاد هستند و الز

یکی  ،به عنوان متناقضین نیز اگر این سه جهت بین نماز و ترک نماز به عالوه .یکی باشند و اال بین این دو تضاد محقق نمی شود

ا با ر دو مطلب یناگر ا .و رتبه آن ها یکی باشد متناقضین خواهند بود نباشد تناقض معنا ندارد. نماز و ترک نماز اگر زمان و مکان

و رتبه  نماز نقیض فعل نماز استزیرا ترک  .له و ترک نماز نیز در یک رتبه باشندااز ریم نتیجه اش این است که بایدهم در نظر بگی

این است که مطلب  دو این ه. الزماز این طرف فعل نماز و ازاله نیز با هم متضاد است و رتبه آن ها یکی است آن ها یکی است؛

 1.مقدمیت را باطل می کندلذا این بیان، دلیل  .رتبه ازاله باشد و این با مقدمیت سازگار نیستترک نماز باید در 

 محقق قوچانی اشکال امام خمینی به

  اشکال اول 

 واقع سه مطلب است که هر سه مطلب مورد اشکال امام خمینی قرار گرفته است. رمحقق قوچانی در این مقام فرمود دمطالبی که 

ن یه بتبروحدت  وحدت زمان، مکان و در صورتی ممتنع است کهنقیضین اولین مطلبی که محقق قوچانی فرمود این بود که اجتماع 

  .آن ها باشد

                                                 

 .111ص  ،محقق قوچانیکفایه با حاشیه  1 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1931/اردیبهشت/1 :تاریخ                                                                    اوامر موضوع کلی:     
 1441 شعبان 4مصادف با:     ادله اقتضاء: وجه اول      –مقام اول: ضد خاص   –مبحث ضد  :جزئی موضوع       

 اشکال امام خمینی به محقق قوچانی – )مقدمیت(                            

 39جلسه:                                                                          سال نهم          



  

313 

 

ه این در حالی ک ،چه زمان به عنوان قید مطرح باشد در ناحیه نقیض نیز باید به عنوان قید باشدظاهر این سخن این است که چنان

مقدمه ای را بیان می کنیم و بعد اشکال خمینی به سخن محقق قوچانی روشن شود  استفاده اشتباه است. برای این که اشکال امام

  .را شرح می دهیم خمینی امام

 (:فرق بین قضیه معدوله و سالبه محصلهمقدمه )

 :ی می گوییدوقت .است «سلب الحمل»بلکه  ،ی چیزی ثابت نمی شوددر واقع قضیه ای است که در آن چیزی برا ،قضیه سالبه محصله

قضیه »ما در ا .یعنی می گویید زید متصف به قیام نشده است .می کنیدن است که قیام را از زید سلب معنایش ای «لیس زید قائما»

بر را  «القیام معد»سلبی را حمل بر موضوع می کنیم، یعنی  رکه یک ام« زید القائم: »می گوییممثال  .حمل السلب است «معدوله

ام عدم القی یعنی است «حمل السب» ،«زید ال قائم» ،«سلب الحمل»است و دیگری  «حمل السلب»پس یکی  زید حمل می کنیم.

  .ما قیام را از زید سلب می کنیم .است «سلب الحمل» «لیس زید قائما»را حمل بر زید می کنیم اما 

ن دو مهمی این جا بین ای است که زید قائم نیست ولی یک تفاوت این هجیعنی در هر دو نتی .جه این دو از نظر معنا یکی استنتی

د تا شبااقتضا می کند که موضوع حتما وجود داشته  است «حمل السلب»که در قضیه معدوله چون  و آن این نوع قضیه وجود دارد

حمل کنیم  نرا بر آ بتوانیم ال قائم اتما باید زیدی وجود داشته باشد تح «زید ال قائم»وقتی می گوییم  .یک چیزی بر آن حمل شود

رع و حمل یک چیزی بر چیز دیگر ف ثبوت چیزی برای چیز دیگر« ت لهمثباللشئ فرع ثبوت  ثبوت شئ» ؛و اال حمل معنا ندارد

ه و مقتضای قضیه معدوله است که تا موضوع وجود نداشته باشد حمل ج. این نتیآن است که مثبت له و موضوع وجود داشته باشد

 یقتی م. وپس قضیه معدوله یک مصداق بیشتر ندارد اما قضیه سالبه محصله دو مصداق دارد .سلب بر این موضوع ممکن نیست

این می شود که اساسا زیدی باشد ولی قائم نباشد و هم شامل زید وجود داشته گوییم زید قائم نیست هم شامل این می شود که 

سالبه به  ء محمول است و اخریسالبه به انتفا پس قضیه سالبه محصله تارة .موضوع می شود به به انتفاءکه سال وجود نداشته باشد

 :پس سالبه محصله دو مصداق دارد .فاء موضوعانت

  .موضوع باشد ولی محمول سلب شود  .1

  .موضوع وجود ندارد سلب هیچ اشکالی نداردچون  وداشته باشد ن داساسا موضوعی وجو .1

 ولی دو مصداق دارد یک .نیست یک قضیه سالبه محصله است که کذب، این پدر حضرت عیسی آب نمی خورد :اگر کسی گفت

شد و آب نخورده باشد و یک مصداقش این است که اصال حضرت عیسی پدر بامصداقش این است که حضرت عیسی پدر داشته 

  .نداشته باشد
 اشکال 

 می رویم.سراغ بحث خودمان یرامون این دو قضیه گفتیم با توجه به این مقدمه که پ

یعنی  .بعد می گوییم در ناحیه عدم نیز باید زمان قید باشد ،در یک نقیض چیزی قید است در ناحیه وجود مثال زمان قید است گاهی

ین محقق قوچانی نسبت بین نقیضین را ا .اگر مثال وجود زید مقید به قرن چهاردهم شد عدم زید نیز باید مقید به قرن چهاردهم باشد

عدم نیز زمان به عنوان قید ، نقیضش این است که در ه است که اگر زمان در ناحیه وجود به عنوان قید مطرح شدردگونه فرض ک

چیز  نآ عدم آن چیز مع القید نه عدمش در واقع یعنی ،زی مقید به قید شدیاگر چ .واقعیت مسئله این نیست حالیکه ر؛ دمطرح شود
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 بگیرید این طرفش مقید به زمانحال شما اگر طرف وجود را در نظر  .یکی وجودی است و دیگری عدمی متناقضین .مع عدم القید

ئ ن قید یا عدم هذا الششئ وجودی که مقید است همان شئ است بدو آیا نقیض این ؟عدم این یعنی نقیضش چه فرضی است ،است

و است؟ کدام یک از این د ؟چیزی شبیه سالبه محصله است یا شبیه قضیه معدولهن شئ وجودی به عبارت دیگر نقیض ای المقید؟

مکن م تارة :دو مصداق دارد که یعنی عدم این شئ مقید به زمان ،شئ است با قید زمان نقیض این شئ عدم این :وقتی می گوییم

 ؛«الشی مع عدم القید» ،جایی است که این شئ موجود باشد ولی قیدش نباشد؛ مصداق دومش است این شئ اساسا موجود نشود

را در نظر می گیریم هم با این می سازد که مقید باشد ولی قید نباشد و هم با این می سازد که اصال  (و قید یدمجموع مق)وقتی عدم 

زید  عدم، قرن چهاردهممقید به قید کرده است مثال نقیض وجود زید  گمان برسد. محقق قوچانیبه قید نوبت مقید نباشد تا بخواهد 

فرض گرفته اند.  عدم زمانش وجود زید به همراهرا گرفته و نقیض آن  ی موضوع را مفروض الوجودیعن .است در قرن چهاردهم

د هر دو نیاز به وجود موضوع داشته باشن .وجود موضوع فرض باشدین نقیض یعنی متناقضین طرف رالزمه این سخن این است که د

 ین است کها هردمحقق قوچانی کفرضی که  الزمه ،زیرا متناقضین قابل اجتماع نیستند .و این با معنای متناقضین سازگار نیست

اگر موضوع در هر دو باشد  .یک جا این زمان است و یک جا نیست ،فقط مشکل در ناحیه قید است موضوع در هر دو وجود دارد

وچانی یعنی کانه از نظر محقق ق .با معنای متناقضین سازگار نیست یننتیجه اش این است که باالخره این دو با هم اجتماع کنند و ا

  .نقیض یک شئ مثل قضیه معدوله است

ق و مصداچون دمثل قضیه سالبه محصله است. سالبه محصله  این است که نقیض این شئ با آن شئ نسبتش خمینی ماشکال اما

 که اساسا موضوعی نباشد تا نوبت به تقیدشمصداق دیگر هم این است ، قید نباشد وع باشد وضویک مصداقش این است که م دارد.

 . این قید برسدبه 

ی ین آن ها وحدت رتببا دیگری جمع نمی شوند و امتناع اجتماع دارند زیرا ب که احد المتناقضین محقق قوچانی تاکید داردپس 

باید در نقیض هم آن قید  ،الزمه این سخن این است که اگر چیزی قید بود در ناحیه وجود :می فرماید خمینی امام حاکم است اما

 ،ضینعدم در مقابل وجود به عنوان متناق .سخن این است که بین متناقضین چنین نسبت و رابطه ای نیست ینمام به ااشکال ا .باشد

 ،مقید نقیض خمینی می فرماید:. امام مول باشد و به نحو قضیه معدوله باشدکه جزیی از مح عدم به نحو سلب محصل است نه عدمی

 در فالن زمان عدم وجودش در فالننیز وجود زید  ،عدم سیاهی است د نقیض سیاهیشما همان طور که می گویی .است یدعدم المق

مینی خ مورد متناقضین در کالم محقق قوچانی که امام ر. این یک برداشت اشتباهی است دنه زید مقید به عدم هذا الزمان ،زمان است

 .اجتماع مطرح می شود ته مشکل امکانگرففرض وجود موضوع را  چون ایشان لذا .کنند یم رآن را ذک
 اشکال دوم 

 اجتماع نیستند که وحدت رتبی لهمین سخن را بر زبان جاری کرده که متضادین در صورتی قاب مطلب دوم عینامحقق قوچانی در 

 ینا ربود و ضد دیگر مربوط به زمان دیگیک زمان  لذا اگر احد الضدین مربوط به .نی بین آن ها وجود داشته باشداو زمانی و مک

جایی است که رتبه های این ها  امتناع اجتماع .اگر رتبه آن ها یکی نبود متضاد محسوب نمی شوند ،ها متضاد محسوب نمی شوند

  .یکسان است
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محقق قوچانی هیچ دلیلی ذکر  ؟دانید یمتضادین شما وحدت رتبه را شرط م این است که به چه دلیل در موردخمینی  مااشکال ام

این  و فرمود ی در متناقضین تاکید کردایشان ابتدا بر وحدت رتب .ضین وحدت رتبه شرط استقانیز مانند متن ادینه در متضک نکردند

  .واضح است و بعد سراغ متضادین رفتند و گفتند آن جا نیز وحدت رتبه الزم است

ک رتبه اگر متناقضین در ی .متنع باشدوحدت رتبی باید باشد تا اجتماعشان م د متناقضین قبول داریم کهر مورسوال این است ما د

اشکال امام  ؟یکی باشد به چه دلیل باید رتبه متضادین شکل است.اما در مورد متضادین مسئله م ؛نباشند اجتماعشان مشکلی ندارد

محقق قوچانی این است که نهایت چیزی که ایشان اثبات می کند این است که متضادین در زمان واحد قابل اجتماع  خمینی به

ن ها ممکن فرق داشت اجتماع آ ها نتبه آاگر ر لیوقابل اجتماع نیستند  بود اما آیا معنایش این است که اگر رتبه شان یکی ،نیستند

 اقامه نکردند. ایشان دلیل بر اعتبار وحدت رتبه است؟

ود که عدم احد این ب یرا قائلین به مقدمیت اصل حرفشانز .بر این اساس سخن ایشان نمی تواند یک پاسخی به قائلین مقدمیت باشد

، پس از از اجزاء علت محسوب می شودو عدم المانع نیز یکی  الضدین مقدمه للضد اآلخر و چون بین ضدین تمانع وجود دارد

للضد االخر. حال آیا بین ضدین حتما باید رتبه  ه گرفتند که عدم احد الضدین مقدمةلذا نتیج .حساب می آید نیز بهمقدمات آن 

خره اشکال سر همین نقطه است که باال و امتناع اجتماع ثابت شود؟ تمام بحث آیا دو ضد باید رتبه شان یکی باشد تا ؟واحد باشد

 م نیست.وحدت رتبه بین متضادین معلو دلیل بر اعتبار
 اشکال سوم 

ماع بین آن ها در صورتی است که امتناع اجت زاله متضادین هستند ونماز و ا: این بود کهمطلب سومی که محقق قوچانی فرمودند 

ارد. به د معنا نداز طرف دیگر نماز و عدم نماز به عنوان متناقضین باید رتبه شان یکی باشد و گرنه تضا .یکی باشدرتبه آن ها 

نماز یگر دطرف از  .پس نماز با ازاله در یک رتبه است .و ازاله متضادین هستند و متضادین رتبه شان یکی است دیگر نمازعبارت 

ین ا .شود رتبه شان یکی این می شود که ترک ازاله با نماز نتیجه .به عنوان متناقضین باید رتبه شان یکسان باشد هم و ترک نماز

 جباو ،له است و چون مقدمه واجباهمه حرف قائل به مقدمیت این است که ترک نماز مقدمه از .کندزیر بنای مقدمیت را منهدم می 

اصال ترک نماز مقدمه ازاله نیست  محقق قوچانی می گوید:ن می شود که نماز حرام است. پس فعل ضدش حرام است نتیجه ای ؛است

و ازاله  ما ثابت کردیم که رتبه ترک نماز در حالی که ،دارد بر ازاله یعنی ترک نماز تقدم رتبی ،زیرا معنای مقدمیت یعنی تقدم رتبی

 یکی است پس مقدمیت از بین رفت.

 م القید استیض یک شئ مقید عدنق خنی که در مورد متناقضین گفتید درست است یعنیبرفرض بپذیریم سامام خمینی می فرماید: 

باید  بین متضادین وحدت رتبهه قبول کنیم ک ضبر فر ( ونه عدم القید ،حالی که نقیض یک شئ عدم المقید است رد) نه عدم مقید

به اما به چه دلیل ترک نماز در رت .نماز و ازاله در رتبه واحد می باشند ت که ترک نماز در رتبه فعل نماز است و. نتیجه این اسباشد

این مورد به  .گوید این ها در یک رتبه هستند دلیل میو ترک نماز به چه ل این است که در مورد خود ازاله سوا؟ فعل ازاله است

 .خصوص قابل اثبات نیست

 «والحمد هلل رب العالمین»                                       1این سه اشکالی است که امام خمینی به محقق قوچانی وارد کرده اند
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