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

 خالصه جلسه گذشته 

ضمن یک اشکال به این عبارت مجموعا مت ،طبق یک برداشت .مورد عبارت محقق خراسانی دو نظر و دو برداشت مطرح شددر 

صرف نظر از این جهت  .مبین دو اشکال به طریق مقدمیت می باشد داشت مجموع این عبارتو طبق یک بر طریق مقدمیت است

ا ر در مورد بخش اول عبارت که فساد نظر قائلین به اقتضاء را تبیین می کند اختالف است. نظر محقق اصفهانی در تبیین آن عبارت

 .نظر صاحب منتقی االصول و اشکال ایشان به محقق اصفهانی را نیز نقل کردیم ؛نقل کردیم

 بررسی اشکال بعضی از بزرگان به محقق اصفهانی

این  .به نظر می رسد آن چه که محقق اصفهانی در برداشت سخن صاحب کفایه فرموده است با ظاهر عبارت ایشان سازگار است

 دقت شود در عبارت بحث معاندت . زیرا اگرهم خوانی نداشته باشد ارت محقق خراسانیبا عب اصفهانیکالم محقق طور نیست که 

 این است جتماع ضدین در آن واحد نیست. معنای این کالمامکان ا :و به خاطر معاندت می فرماید ش کشیده شدهو منافرت را پی

قیض با ن مه اش این است که هر یک از ضدینپس الز ،وجود دارد که بین ضدین کمال منافرت است. چون بین این دو کمال منافرت

ونه حرف نقیض را این گدرست است که محقق اصفهانی شد بلکه بین آن ها کمال مالئمت باشد. بانداشته  معاندت نه تنهادیگری 

محقق  با عبارت به می باشندرتد این ها در یک مقایسه شوجود شئ و عدم شئ : اگر بین ومطلب دوم که می گوید ه ولیردمطرح نک

یا موجوب آ ،کمال ارتباط و مالئمت باشد س در ادامه محقق خراسانی فرمود: وقتی بین شئ و نقیض شئخراسانی منطبق است. سپ

تقدم رتبی و سبق از حیث رتبه چگونه مطرح می شود؟ وقتی  ؟می شود که بین یک ضد و عدم ضد دیگر اختالف رتبه پیش بیاید

جود دارد وو از طرفی بین احد الضدین و نقیض ضد دیگر نیز مالئمت نمی شوند  دیگر مجتمعبه دلیل تمانع با یکدو ضد  :می گوییم

 ینا تقدم و سبق معنا ندارد و و رتبه یکسان باشدس باید بین یک شئ و عدم ضد دیگرش، پ ؛باشند یمو آن ها نیز در یک رتبه 

  .ردندهمان مطلبی است که محقق اصفهانی بیان ک

سلم در مطالب مدقیقا همان دو مطلبی که به عنوان چون  .به نظر نمی رسد اشکال بعضی از بزرگان به محقق اصفهانی وارد باشدلذا 

که  این استنیز دو مطلب مسلم  بیان شده است و نتیجه قهری آنحقق خراسانی در عبارت م ،شاره قرار گرفتهاکالم ایشان مورد 

ین به نظر می رسد امقدم بر دیگری باشد. لذا نه این که عدم احد الضدین ؛ دیگر در یک رتبه می باشندعدم احد الضدین با ضد 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 7931/اردیبهشت/5 :تاریخ                                                                    اوامر موضوع کلی:     
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ر عبارات ایشان دارد و باشکال به محقق اصفهانی وارد نیست و آن چه که ایشان فرموده با ظاهر کالم محقق خراسانی سازگاری 

 .منطبق است

واهند خ محقق خراسانی یا طبق بیان امام خمینی قابل قبول نیست. کسانی که می طبق بیانطریق مقدمیت  :نتیجه بحث تا کنون

 . اثبات اقتضاء کنند، کالمشان تمام نیستاز راه مقدمیت 

اشاره مختصری به قول محقق خوانساری در این مقام می کنیم که قائل یق دیگر برویم، به سراغ طر برای اثبات اقتضاء قبل از این که

ی یعنی اشکاالت محقق خراساناز اصحاب . برخی تا کنون اساسا راه مقدمیت برای اثبات اقتضاء را باطل کردیم. اند به تفصیل شده

یت مثل امام خمینی راه دیگری برای انکار مقدمنیز برخی  ،را پذیرفتندی که ایشان کردند اشکال سوماشکال دور یا اشکال نقضی یا 

د اقتضاء توان ت عدم احد الضدین للضد اآلخر نمیباالخره نتیجه بحث تا کنون این شد که این جا مقدمیت یعنی مقدمی .طی کردند

 .د را اثبات کنندی توانند مدعای خوماز این راه نقائلین به اقتضاء  و را ثابت کند

 تفصیل محقق خوانساری

 : نه مطلقا می توانیم بگوییمفرمایدمی ایشان تفصیل داده است.  «اآلخرعدم احد الضدین مقدمه للضد » وانساری در موردمحقق خ

د ضیعنی بگوییم بطور کلی عدم احد الضدین مقدمه  ،را رد کنیم سخن یم ایننتوا یمنه مطلقا عدم احد الضدین مقدمه للضد اآلخر و 

  تفصیل داده اند. د موجودبین عدم ضد معدوم و عدم ض. ایشان دهیمباید در مسئله تفصیل بلکه  دیگر نیست؛

عدم ضد معدوم مقدمیت برای ضد دیگر ندارد ولی عدم ضد موجود مقدمیت برای ضد دیگر دارد. پس تفصیل  :می فرمایدایشان 

ضدی که االن موجود است و ضدی که هنوز موجود نشده است. این بیان و این قول طبق  ،ایشان بین ضد موجود و ضد معدوم است

 است:  گونه تقریر محقق نایینی این

 (سیاهی موجود)مثال وجود سیاهی  ،وجود این ضد مانع از قابلیت محل برای عروض ضد دیگر می شود ،اگر ضدی موجود باشد

حل ما یک م ،ض شده استرازیرا سیاهی زودتر از سفیدی بر دیوار ع .ا می گیردقهرا جلوی قابلیت دیوار برای عروض سفیدی ر

 قتی سیاهی بر این محل عارض شددیوار است که هم می تواند سیاهی بر آن عارض شود و هم سفیدی و لاداریم که طبق این مث

ر پس سیاهی موجود این اث .می گیرد لیت عروض سفیدی بر این محل را از او، یعنی قابمانع عروض سفیدی بر این محل می شود

عدم این سیاهی و ارتفاع این سیاهی در تحقق قابلیت محل  :بگوییم . پس می توانیمدارد که جلوی عروض ضد را می گیردرا 

حل ماین  ولی اگر سیاهی نبودض بر دیوار شده است مانع قابلیت محل برای سفیدی است را. اکنون که سیاهی عمدخلیت دارد

ید فیدی نیست، دقت کندخیل در قابلیت محل برای عروض سکه موجود نشده پس عدم این سیاهی  .عروض سفیدی دارد قابلیت

ی ، سیاهد استوولی ضدی که موج ؛مقدمیت برای ضد موجود ندارد ،به عبارت دیگر عدم ضد معدوم .این برای ضد معدوم است که

اه . اگر این دیوار سیپیدا کند برای عروض ضد د در این که این محل قابلیترا، عدمش تأثیر دارد و دخالت دموجود است که اکنون

بلیت اعدم سیاهی معدوم آیا دخالتی در ق (مثال این دیوار سبز باشد تأثیری ندارد) نیز موجود نیست، عدم سیاهی که اکنون ،نباشد

 یعنی این دیوار سیاه باشد، نبودن سیاهی ولی اگر ضدی موجود باشد .تاثیری ندارد ،خیر ؟ارداین محل برای عروض سفیدی د

 است.  در قابلیت محل برای عروض سفیدیتأثیر  موجود
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عدم ضد معدوم عدم ضد معدوم مقدمیت برای ضد دیگر ندارد زیرا : محقق خوانساری در مسئله تفصیل می دهد و می فرماید لذا

در  .برای عروض ضد دیگر دارد در قابلیت محلولی عدم ضد موجود تأثیر  ؛دیگر ندارد و دخالتی در قابلیت محل برای ضد تأثیر

 قابل مثال این تفصیل روشن شد.

 سوال:

ولی عدم ضد معدوم نسبت به ضد دیگر  ؛عدم ضد موجود نسبت به ضد دیگر مقدمیت دارد :محقق خوانساری می فرمایداستاد: 

 .نیست تقابلی ایناکنون ثیری در قابلیت محل ندارد و شتن این است که عدم ضد معدوم تأدات داشتن و نیم. مالک مقدمقدمیت ندارد

ما ضد سفید بزنید. اثیری بر این ندارد که شما به دیوار رنگ تأض نشده است و نبودن سیاهی رابر آن عاالن این محل سیاهی نیز 

 دارد و لذا این مقدمه است.تأثیر ل در قابلیت مح ،که سیاهی االن روی این دیوار باشد موجود مثل این

 اشکال محقق نایینی به محقق خوانساری

به پاسخ م هشاگرد محقق نایینی یعنی محقق خویی  .نموده اند و این تفصیل را رد کردند به محقق خوانساری اشکالی محقق نایینی

این گونه نمی توان به محقق خوانساری اشکال نمود و سپس خود ایشان به  انساری اشکال کرده اند و گفتنداستادشان به محقق خو

 .محقق خوانساری را رد کرده اند و هم محقق خویی صیلمحقق نایینی تف پس هم .طریق دیگری جواب محقق خوانساری را داده اند

حن فیه نکه این تفصیل درما معتقد استو اشکاالت را منکر شده اند ولی تفصیل را قبول کرده این هرچند سپس بعضی از بزرگان 

  .پس مواضع خیلی متفاوت است .کنار گذاشته شد ،مقام راز جهت عدم نفع این تفصیل دهیچ فایده ای ندارد. یعنی 

 ،ملتزم شویم که موجودات برای بقاء احتیاج به مؤثر ندارند ی به این تفصیل این است که اگرمحصل اشکال محقق نایینبه هر حال 

مان چیزی که ه . یعنیی باقی ماندن نیاز به مؤثر نداشته باشدابر یعنی چیزی که موجود شده .محقق خوانساری صحیح است یلتفص

ر د موجود در مرحله بقاء چیزی دمی توانیم بگوییم ض . در این صورتبرای بقاء نیاز به مؤثر نداردآن را بوجود آورد کافی است و 

به مؤثر ندارد و لذا خود این ضد مانعیت ایجاد کرده است در  زابرای بقائش نی شده موجودکه سیاهی مثل این که  ،مؤثر نیست آن

که قابلیت سفیدی را از این محل گرفته است. پس ضد موجود در  ترتیب چگونه مانعیت ایجاد کرده است؟ به این .برابر ضد دیگر

و رند ر نداز به مؤثامرحله بقاء نی راکوان و موجودات دبه این که  ملتزم شویم ند عدمش مقدمه ضد دیگر باشد کهصورتی می توا

د نیاز به وموجود فقط برای وجشئ این  ی بقاء دیگر نیاز به چیزی ندارد.همین که موجود شد خودبخود باقی است و باقی بودن برا

را قابلیت زی ،وجود مقدمه است برای ضد دیگراین است که عدم ضد م . نتیجه این حرفثر نداردنیاز به مؤثر داشت ولی برای بقاء مؤ

  .از آن سلب می کندرا محل 

همان طور که موجودات برای وجودشان نیاز به   ،ثر می باشند کما هو الحقمحتاج به مؤاما اگر گفتیم اکوان و موجودات برای بقاء 

ن تقصیل ای گر سخن محقق خوانساری درست نیست وید د برای بقاء نیز نیاز به علت و مؤثر دارند. در این صورتمؤثر و علت دارن

. ر داردثبه خودش داشته باشد احتیاج به مؤ به طور کلی محل برای این که قابلیت عروض چیز دیگری را نسبتباطل می شود. زیرا 

رعکس سفید است و بی که لادر ح ،، احتیاج به مؤثر داردمی خواهد سیاه شود و قابلیت عروض سیاهی داشته باشد یمحلیعنی اگر 

پس قابلیت محل برای عروض ضدین  .لیت باید در آن وجود داشته باشدبرای عروض سفیدی این قاب ،ید باشداگر بخواهد سف

در حالی که مقتضی ضدین امتناع  ،باید موجود باشدآن باالخره مقتضی  ؛ن ندارداکامثر محتاج یک مؤثر است و بدون مؤهمواره 
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د داشته دیوار وجو اینیعنی مقتضی سیاهی و مقتضی سفیدی هر دو در  ،د مقتضی ضدینشو یم. نجود باشددر یک محل موکه دارد 

احد »نتیجه این است که در فرض وجود  .خودش نیز محال است ،این مقتضی در این دو نمی تواند تحقق پیدا کند و چون باشد

وجود پس دیگر نوبت به مانعیت ضد م .تند به عدم مقتضی استعدم دیگری مستند به این وجود و مانع نیست بلکه مس ،«الضدین

 باشد.  ر نمی رسد تا بخواهد مقدمه آننسبت به آن ضد دیگ

. یل تمام نیستثرند این تفصمند به مؤقائل شویم اشیاء و اکوان برای بقاء نیازکه  اینال محقق نایینی این است که بنابراشک اصلپس 

ی داشته هین که این محل قابلیت سیاهی داشته باشد باید قابلیت سیاا .احتیاج به مقتضی دارد ،داشتن معتقدیم محل برای قابلیتزیرا 

اند محل واحد نمی تو .محل واحد قابلیت دو ضد با هم را ندارد ر آن باشد؛دباشد باید مقتضی سفیدی  برای این که سفید ،شداب

بر این اساس اگر سیاهی بر این دیوار عارض شده بود عدم سفیدی  .ی سیاهی و هم مقتضی سفیدیتضهم مق ،مقتضی ضدین باشد

محل  ینکه ا به این ،ضی شودتقفیدی باید مستند به عدم مدر رتبه قبل از آن عدم س .نمی تواند مستند به مانعی به نام سیاهی شود

ین گونه شد ی اوقت .د مستند شود به عدم مقتضیبای بلکه ،این را نمی توانیم مستند به مانع کنیم . پسقابلیت این دو با هم را ندارد

 ؟عدم سیاهی چگونه می تواند مقدمه سفیدی باشد ؟یم ضد موجود یعنی نبودن سیاهی مقدمه ضد دیگر استیوچطور می توانیم بگ

 ر صورتید ت سیاهی برای سفیدیمانعی .باشداقتضای سفیدی  آن محل در زیرا مقدمیت عدم سیاهی برای سفیدی بعد از این است که

 باشد و ما گفتیم این قابلیت نیست. پس مشکل در ناحیه مقتضی است این محلقابلیت سفیدی در ند که قبل از آن اهمیت پیدا می ک

 9تمام است.نالذا تفصیل محقق خوانساری به نظر ایشان  .نه در ناحیه مانع تا شما عدم یک ضد را مقدمه ضد دیگر قرار دهید

 نساندائمی در ا خیرشروط 

 می فرمایند: (علیه السالم)نین علی مامیرالمو

 2.شِعاراً لَکَ هَمَِّکَ، وَما کانَ الْخَوْفُ مِنْ ، وَما کانَتِ الْمُحاسَبَهُلَکَ واعِظٌ مِنْ نَفْسِکَ ما دامَ إنََّکَ ال تَزالُ بَخَیْر ،آدَم یَا ابْنَ
 در عافیت و خیر باقی خواهی ماند به شرط آن که: ای فرزند آدم همواره

زیرا اعلم از همه وعاظ به ما می  ،واعظ درونی بهترین واعظ است .. مادامی که از درون خودت واعظی باشد که تو را پند دهد9

ی رونی مثل کساما واعظ د ؛ما به درون تاریک و گوشه های باریک اخالق و شخصیت و انگیزه های یکدیگر واقف نیستم .باشد

خیر دارد  منشأ ،می داند این کار چرا انجام داده می شود و چرا این حرف زده می شودو که به تمام حاالت نفس آگاه است است 

لذا خیلی مهم است که به نداهای واعظ درونی و وجدانمان که ما را گاهی متنبه می  ؟آیا از استکبار است یا خیرخواهی ،یا شر دارد

گوش دهیم و مراقب باشیم که خودمان این صداها را خفه نکنیم و بی اعتنایی به آن توصیه  ار می دهند بیش از همه چیزو هشد کنند

، اگر زیادی به حرف این واعظ گوش ندهیم او نیز رها می کند و دیگر وعظ نمی کند اما شودن پنهان آگاهو وعظ های این واعظ 

کم هشدارهای او نیز خاموش می شود  کمواعظ خفه شد  ینولی اگر ا ذب شد اثر داردو وجدان آدمی مع اگر دو سه بار وعظ کرد

  .دوشخیلی از کارها راحت انجام می  وقت آنو خبری از وعظ های درونی نیست و 

 تو باشد که حساب و کتاب از خودت بکشی.  این همّ .ی که می کند محاسبه کنیی. مادامی که نفست را نسبت به کارها2

                                                 
 493، ص 9؛ فوائد االصول، ج 251، ص 9اجود التقریرات، ج  9

 5، ح 73، ص76بحاراالنوار، ج  2
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  .به عاقبت امور فکر کنیو امی که ترس از عاقبت از امور سر لوحه کارهایت باشد .ماد4

 همواره در خیر و عافیت باشد.  که تضمین کرده استنین مالموامیر را به کار ببنددکسی که این سه 

 «ب العالمینوالحمد هلل ر»


