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

عبارت چه بسا متضمن آن به آن اشاره کردیم. ر جلسه قبل عبارت از عبارات کفایه اختالف نظری وجود دارد که ددر مورد یک 

طبق یک . عبارت اختالف پیش بیایداز این که در مورد معنا و مقصود امر باعث شد نوعی تشویش و اضطراب است و همین 

ه طریق اشکال ب ایشان یک ،طبق برداشت دیگرو دو اشکال به مقدمیت مطرح کردند  ، ایشانمحقق خراسانیاز این عبارت برداشت 

ای حال  علیدر جلسه قبل بیان کردیم. را ، موضع این اختالف برداشت وجود دارد آن عبارتی که نسبت به آن. مقدمیت ایراد کردند

 .در مورد مقصود از همین عبارت نیز اختالف نظر است ،ط به هم بدانیم و چه مرتبط ندانیمه ما این دو عبارت را متصل و مرتبچ

 این توهم که عدم احد الضدین ... «معانده و المنافره بین الشیئینالو ذلک الن  و هو توهم فاسد»عبارت با این جمله شروع می شود 

 .شروع می کند به تعلیل فساد این ادعامحقق خراسانی سپس  .مقدمه ضد دیگر باشد یک توهم فاسدی است

 محقق اصفهانی نظر 

توضیح و برداشت محقق  .گان واقع شده استکه مورد اشکال بعضی از بزر ن عبارت را به گونه ای معنا کردهایمحقق اصفهانی 

یث ماعهما فی التحقق و حو هو توهم فاسد و ذلک الن المعانده و المنافره بین الشیئین ال تقتضی اال عدم اجت»اصفهانی از  عبارت 

بدیله  ع نقیض اآلخر و ما هواصال بین احد العینین و ما هو نقیض اآلخر و بدیله بل بینهما کمال المالئمه کان احد العینین م ال منافاة

لم این جا دو مطلب مساین است که « ی اآلخر کما ال یخفیم احدهما علن ان یکون فی البین ما یقتضی تقدفی مرتبة واحده من دو

 .با مقدمیت عدم احد الضدین نسبت به ضد آخر سازگاری ندارد ، یک نتیجه ای گرفته می شود کهداریم و از این دو مطلب مسلم

، شئ با ضد خودش در رتبه واحد اگر دو ضد را با هم مالحظه کنیم، یعنی هر یک از دو ضد در رتبه یکسان می باشند ب اول:مطل

وییم اجتماع این که می گاصال  ،خرری متأطور نیست که یکی متقدم باشد و دیگ. یعنی این لذا هیچ یک مقدم بر دیگری نیست است،

آن این است که این دو ضد در مرتبه واحد باشند و اال اگر در مرتبه واحد نبودند دیگر ضدین  محال است در واقع پایه اصلیضدین 

 عالوه بر مکان و زمان و آن جهاتی که معتبر است ،محسوب نمی شدند

 عدم خودش در رتبه واحد می باشند. هر ضدی با مطلب دوم:

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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و برای مطلب دوم می توان مثال زد به این  ن می باشند در رتبه واحدهازاله و نماز ضدامی توان مثال زد به این که برای مطلب اول  

 .ورود این ها بر یک محل است ،زیرا هر دو بر محل واحد وارد می شوند .بین وجود نماز و عدم نماز از نظر رتبه فرقی نیست که

از باب این که این ها متناقض می  ،تترک نماز یکسان اس و. رتبه نماز وجود هر ضدی و عدم خود آن ضد در مرتبه واحده است

د که وجود هر ضدی و عدم آن ضد در مرتبه واحد است به نگویولی وقتی می  زدهدرست است که ایشان حرف از تنافض ن .باشند

شئ و عدم عارض  که وجود عارض شده بر یک ؟ به این دلیلچه مالکی وجود یک چیز و عدم آن در یک مرتبه واحده می باشند

پس  .شوند، زیرا بر محل واحد وارد می عدم همان ضد در رتبه واحد می باشندیک ضد و پس وجود  .ن شئ شده استبر هما

  .عدم یک شئ در رتبه وجود همان شئ است نتیجه این است که

 پس دو مطلب مسلمی که محقق اصفهانی بیان می کنند عبارتند از:

 دو ضد در مرتبه واحد می باشند. .9

 عدم آن ضد در مرتبه واحده می باشندوجود هر ضد و  .2

با ضمیمه این دو مقدمه نتیجه می گیریم که عدم هر ضدی در رتبه ضد دیگر  «فیکون عدم کل ضد فی رتبة ضد اآلخر قهرا» نتیجه:

 مرتبه واحده می باشند و عدم یک ضد با ر. زیرا خود ضدان دیعنی رتبه عدم یک ضد با رتبه خود ضد دیگر یکسان است .است

در  ین که خود دو ضدپس نتیجه این است که عدم یک ضد در مرتبه ضد دیگر است به دلیل ای دارند. یکسان ضد مرتبهخود آن 

 نتیجه این است که عدم هر ضدی و خود آن ضد مرتبه یکسانی دارند، لذاگفتیم عدم یک ضد همان طور که باشند و  یمرتبه واحد م

  9در مرتبه ضد دیگر است.

بلکه  ،زیرا آن ها می گویند: عدم یک ضد با ضد دیگر در مرتبه واحد نیستند سازگار نیست.این مطلب با مدعای قائلین به اقتضاء 

پس  .که گفتیم این است که این ها در رتبه واحد می باشند یدو مطلب قطعی و مسلمعدم یک ضد مقدمه ضد دیگر است؛ اما نتیجه 

 مقدمیت باطل و مردود شد.

 ر برخی از بزرگاننظ

ست. ظاهر عبارت سازگار نیآن چه که محقق اصفهانی در توضیح این بخش از عبارت کفایه بیان کرده است با ایشان می فرمایند: 

 اشکال جداگانه ای به طریقمقدمیت باشد. می تواند خودش  دلیل مستقلی بر ردبیان محقق اصفهانی می تواند خودش یک بله 

 ین نیست. ولی منظور محقق خراسانی ا ؛مقدمیت محسوب شود

 نیشود که منظور محقق خراسا یمو مالحظه ای معلوم  تاملبه محقق اصفهانی و این که به ادنی االصول بعد از اشکال  صاحب منتقی

 خودشان شروع به توضیح مقصود و مراد محقق خراسانی می نمایند.  این نیست

و معانده در مقام تحقق  این است که بین ضدین جز تمانعقق خراسانی فهمیده می شود ایشان می فرمایند: آن چه که از کالم مح

 به علیت.ر مرتنه د ،پس تمانع بین ضدین در مرتبه وجود دو ضد است می کند. از تحقق ضد دیگر . یعنی هر یک از دو ضد منعاست

ی این ها کجا مانع هم م ؟تمانع به کجا مربوط می شودبین ضدین تمانع است ولی این  قق خراسانیمحبه نظر  :ایشان می فرمایند

اهی یعنی اگر سی .در مقام وجود جلوی هم را می گیرند ،در عالم تحقق و در مقام تحقق ؟در کجا با هم قابل اجتماع نیستند ؟باشند
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ه وجود در مرتب ،تمانع اینپس  .مانع تحقق سیاهی است ،تحقق سفیدی .وجود سیاهی مانع وجود سفیدی است ،بخواهد موجود شود

ت دو طرفه یعنی مانعی)در مرتبه تحقق است  . یعنی در مرتبه علیت ضدین تمانع ندارند. نتیجه این که تمانع ضدیننه علیت ،است

اگر  .بر دیگری سابقه و تقدم پیدا نمی کنند دیگر هیچ یک و باشد ی داشتهیکسان ( این است که ضدین رتبهدارند در مقام تحقق

  .یدا کندبدون این که یکی بر دیگری سبق پ ،یکی است ین است که رتبه ضدیندر مقام تحقق بین آن ها تمانع است معنایش ا گفتیم

این  ببینیم ، بایدمی فرماید: و اذا کان کذلک، حال که ضدین رتبتا یکسان هستند و سبقی نسبت به یکدیگر ندارنددر ادامه ایشان 

باید ببینیم  ،وقتی سیاهی مانع سفیدی است و سفیدی مانع سیاهی و هر دو در یک مرتبه هستند .شودند برطرف امی توچگونه تمانع 

ام چون گفتیم تمانع در مق) ،که این تمانع را برطرف می کند این مانعیت را از دست بدهند؟ آن چیزی چگونه می توانند این دو ضد

 ،چیزی که مانع را از وجود احد الضدین به جهت ضد دیگر بر می دارد آن (وجود است و در مقام تحقق بین آن ها تمانع وجود دارد

اگر می خواست مانع را در مقام علیت  ،دارد نه در مقام علتد مانع را در مقام تحقق بر ه. زیرا می خواقطعا باید در رتبه ضد باشد

قابل سیاهی بردارد حتما باید در رتبه خود سفیدی که می خواهد سفیدی را از م ی، ولی چیزضد بردارد رتبه اش مقدم بر ضد می شد

به می گیرد زیرا دو ضد در یک رتکه در رتبه ضد دیگر نیز قرار می نتیجه اش این است. اگر در رتبه خود ضد بود، یا سیاهی باشد

  .باشند و دیگر سبق و تقدم احد الضدین بر ضد دیگر معنا ندارد

چیزی که وجود در آن اثر می ن عبارت این است که عدم یک ضد الیؤثر مگر در رفع ای نظر صاحب کفایه از :ایشان می فرماید

تأثیر عدم سفیدی چیست؟ نبودن سفیدی، تأثیرش به این صورت است که  ،با هم مالحظه شوند . زمانی که سفیدی و سیاهیگذارد

آن چیزی که باعث وجود سفیدی می شود  ،می دارد یعنی وجود سفیدی را بر .ذارد را بر می داردچیزی که وجود در آن اثر میگ آن

یت در ، مانعثیر گذار استرض این است که آن چه که این جا تأدر حالی که ف ،پس رتبه اش با ضد یکی است .را بر طرف می کند

  .آن شئ است نه رتبه علت آنرتبه خود 

ط به مقام تمانع بین ضدین مربو و تمانع استبین ضدین  :رگان در توضیح عبارت محقق خراسانیبعضی از بزنظر خالصه 

ارند در مرتبه علیت با هم نزاع ند و تحققشان استنافرت و درگیری سفیدی و سیاهی در یعنی م .علیتمقام تحقق و وجود است نه 

 سان استک. حال اگر بخواهیم تمانع بین دو چیزی که رتبه آن ها یاست س رتبه سیاهی و سفیدی یکسانو چون این چنین است پ

مانع ، به چه باید دست بزنیم تا ترا نگیرد ود و در مقام تحقق جلوی آنیعنی یکی مزاحم دیگری نش ؟از بین برود چه باید بکنیم

داشته مانع از سر راه وجودشان بر این که از بین برود یعنی : تمانع بین ضدیندر مقام تحقق از بین برود؟ وقتی می گوییم ضدین

ی را هد سیاهمانع وجود سیاهی نشود یا به عکس. همان چیزی که می خواهد بیایید سفیدی را بردارد یا می خوا سفیدی ، مثالشود

ند تا کنار بز آن چیزی که سیاهی را می خواهد .قطعا باید در رتبه خود ضد باشد ،زینگتا می گوییم جایحمبردارد که به آن مسا

ذارد و سفیدی را کنار بگ ،در رتبه سفیدیمی تواند مانعی که آن  سفیدی باشد.مانع خودش باید در رتبه  سفیدی موجود شود آن

عدم این ضد در واقع  . پسمانع را بر می دارد که آن مانع عبارت است از عدم همان ضد جازه سیاهی را بدهد عدم سفیدی است.ا

 خودش هم رتبه با ضد دیگر می شود. 
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ن ها یعنی هر کدام از ای .بین ضدین تمانع است و این تمانع در عالم وجود و تحقق استایشان از این جا شروع کرد که  :سیر بحث

علیت ندارد. وقتی تمانع بین این ها در  . معنای تمانع در مرتبه وجود این است، کاری به مرتبهجلوی تحقق دیگری را می گیرد

 و سبقی بر دیگری ندارند. معنایش این است که این دو ضد در مرتبه واحد هستند ،مرحله وجود است

را زی .قهرا خودش باید در رتبه ضد باشد ،اجازه تحقق به دیگری بدهد و درابخواهد یکی از این دو مانع را بردحال اگر چیزی  

می خواهد مانع تحقق سیاهی را بردارد. پس خود آن باید در مرتبه  .فرض این است که در مقام تحقق می خواهد مانع را بردارد

مرتبه خود این ضد باشد. آن چیزی که می تواند مانع را بردارد و در مرتبه سفیدی باشد عدم مانع است. پس این ی باشد، در دسفی

با  نبودن سفیدی خودش ینا .انع سفیدی را بر می داردپس نبودن سیاهی م .عدم نیز به این شکل می آید مانع را برطرف می کند

واند مقدمه ت. پس عدم سفیدی نمین است که سیاهی و سفیدی نیز در یک مرتبه می باشندسفیدی در یک مرتبه است و فرض ای

  9.سیاهی باشد زیرا این ها همه در یک رتبه می باشند

ه این ک ولی با فرض ،به نوعی می توانیم این دو برداشت را به هم نزدیک کنیمهر چند این دو برداشت کامال متفاوت می باشند، لذا 

سوال این است که ظاهر عبارت محقق خراسانی با کدام یک از این دو برداشت همراه تر و  ،باشنداین دو برداشت با هم متفاوت 

 سازگار تر است؟

 «ب العالمینوالحمد هلل ر»
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