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

 عبارت است از این که عدم وی محقق خوانساری مطرح شد کهدر باب مقدمیت عدم احد الضدین نسبت به ضد آخر تفصیلی از س

 تقریب استدالل ایشان نیز ذکر شد. خالصه استدالل .ضد موجود مقدمیت برای ضد دیگر دارد ولی عدم ضد معدوم مقدمیت ندارد

که وجود احد الضدین مانع قابلیت محل برای عروض ضد دیگر می شود، پس عدم و نبودن آن کأنه محل را برای بود این ایشان 

ولی اگر ضد معدوم بود،  ،عدم ضد موجود نسبت به ضد دیگر مقدمیت دارد ، لذا می توان گفت:گر آماده می کندعروض ضد دی

خود این محل قابلیت عروض هر دو ضد را دارد و این گونه نیست که عدم ه ب خود (زمانی که ضد هنوز وجود پیدا نکرده است)

 یکی از این دو برای دیگری جنبه مقدمیت داشته باشد.

وجودات م صورتی تمام است که معتقد شویم درمحقق خوانساری تفصیل ایینی به این تفصیل اشکال نمودند و فرمودند: محقق ن

ای بقاء بر ،نیازمند علت می باشند موجودات حدوثاًهمان طور که  ؛ ولی اگر قائل به این شدیم کهبرای بقاء احتیاج به مؤثر ندارند

« اقتضاء المحال»سر از زیرا  ،دیگر نمی توانیم تفصیل محقق خوانساری را قبول کنیم ،نیز همین است()که حق نیز محتاج علت هستند

 . در می آورد

 اشکال محقق خویی به محقق نایینی

 :استینی اشکال نموده اند که محصل آن این محقق خویی به سخن محقق نای

بود ین ا . دلیل ایشان نیزفراهم شدن مقتضی برای دو ضد محال است؛ «کالالضدین محاللتحقق المقتضی : »ندنایینی فرمودمحقق 

امکان ندارد دو ضد مثل سیاهی و با هم نیز محال است. اگر ضد دو  فراهم شدن مقتضیمحال است، پس ضد دو که چون اجتماع 

ک ت دیگر امکان ندارد در یسفیدی با هم جمع شوند، امکان ندارد مقتضی سیاهی و مقتضی سفیدی نیز با هم جمع شوند. به عبار

 «.اقتضاء المحال محال»شئ هم مقتضی سیاهی باشد و هم مقتضی سفیدی، زیرا 

یز ن مقتضی اجتماع ضدین محال است. اگر اجتماع ضدین محال است،در یک شئ اجتماع ضدین مثل اجتماع سیاهی و سفیدی 

اقتضاء سیاهی و  «واقتضاء المحال محال» ،تضی سفیدیدر یک شئ هم مقتضی سیاهی باشد و هم مق است. مانند این کهمحال 

 . اقتضاء آن نیز محال است است،که محال  چیزی اقتضاء محال نیز محال است، فرقی نمی کندو  یعنی اقتضاء محالسفیدی با هم 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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اقتضاء  و هم ردرا دا دیوار هم اقتضاء سفیدی، مثل این که ای ندارداستحاله فی نفسهمقتضی کالالضدین  محقق خویی می فرماید:

اگر  ؛ ولیدارد و هم مقتضی سیاهیسفیدی دیوار هم مقتضی هر دو مقتضی است. زیرا واقعاً چیزی که محال است تأثیر  سیاهی؛

مقتضی  و وددیوار سفید شو یعنی مقتضی سفیدی اثر بگذارد  ،و بخواهند با هم اثر بگذارنددر و ه اقتضاء ها به مرحله تأثیر برسند

د و دو دو اقتضاء با هم اثر بگذارناین که  ،«ثیر کالالمقتضیین محالأت» .این امکان ندارد ،دیوار سیاه شوداثر بگذارد و نیز سیاهی 

 اما وجود مقتضی برای ضدین فی نفسه محال نیست.  ،«ثیر کالالمقتضیین معا محالتأ»لذا ود کنند امکان ندارد. با هم موجضد را 

ند. این جا جریان پیدا نمی کفی نفسه محال نیست و آن چیزی که محقق نایینی به آن استناد کردند : دمحقق خویی می فرماینلذا 

لی حا در «اقتضاء المحال محال»و  «اقتضاء المحال»یعنی  ،موجود باشدبخواهد مقتضی ضدین اگر  فرمود:چنین  هممحقق نایینی 

افیین در صورتی است که یک مقتضی تعلق به متن «اقتضاء المحال»نیست.  اقتضاء المحال که محقق خویی می فرمایند: در ما نحن فیه

اجتماع  ،محال است این جا. چیزی که شود به دو شئ متنافی ، متعلقدر جایی است که مقتضی واحد «اقتضاء المحال محال» .بگیرد

یعنی سفیدی و سیاهی در زمان واحد و مکان واحد با هم قابل اجتماع نیستند.  ،اجتماع سیاهی و سفیدی محال است ،ضدین است

در یعنی  ود.می ش «اقتضاء المحال»زیرا این که چیزی مقتضی برای دو شئ متنافی شود نیز محال است،  ،ی بیاییمضتسراغ مقاگر 

 احد هم مقتضی برای سیاهی شود و هم مقتضیاما متعلق به دو شئ متنافی شود. مقتضی و ،مقتضی یک چیز باشد مرحله اقتضاء،

 ،زیرا آن چه که محال است اجتماع ضدین است و مقتضی محال یعنی یک شئ «اقتضاء المحال محال»این می شود  .برای سفیدی

ما نحن  ررا د« اقتضاء المحال محال»اگر بخواهیم  .این ممتنع است ،د سیاهی و سفیدی را با هماقتضاء داشته باشیک مقتضی واحد 

ضی واحد متعلق تاین ممتنع است و محال است که مق ؛فیه تطبیق کنیم باید بگوییم مقتضی واحد متعلق شود به سیاهی و سفیدی با هم

اید: محقق خوانساری در واقع می فرم .به آن اشکال کرده است این نیست در ما نحن فیه محقق نایینیچه که آناما به متنافیین شود؛ 

 .ارددو مقتضی سفیدی اقتضاء سفیدی  دارد، مقتضی سیاهی اقتضاء سیاهی هم مقتضی سفیدی مقتضی سیاهی دارد واین محل هم 

یاهی و که هم س مقتضی وجود نداردیک پس نه یک مقتضی که متعلق به متنافیین شده باشد.  دو مقتضی وجود دارد پس این جا

 . شود «اقتضاء المحال محال»سفیدی را اقتضاء کند تا 

ا نیز دارد رهمچنین قابلیت برای سفیدی  .که یک مقتضی استرا دارد این محل قابلیت برای سیاهی  :محقق خوانساری می فرماید

 . نیست «اقتضاء المحال محال» و این است یمقتضی دیگر که

 شکال به محقق نایینی وارد کرده است:محقق خویی دو اتوجه به مطالب فوق  باپس 

خواهند دو مقتضی با هم بین است که آن چیز که محل اشکال است افی نفسه باهم محقق باشند؛  ی دو ضدمقتضاشکال ندارد  .1

 .تأثیر بگذارند

جایی است که مقتضی واحد به دو امر در  «اقتضاء المحال محال»نیست. زیرا  «اقتضاء المحال محال»ما نحن فیه از موارد  .2

شده  ه چیزیب متعلقبلکه دو مقتضی است که هر یک  ؛مقتضی واحد نیستیه ، در حالی که در ما نحن فمتنافی متعلق شوند

متضاد می باشند. سیاهی و سفیدی باهم متضاد می باشند ولی هر کدام مقتضی  ولو این که آن دو شئ با هم متنافی و است،

 1این جا معنا ندارد. «لااقتضاء المحال مح»جدا گانه دارند پس 
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 خوانساریاشکال محقق خویی به محقق 

ال محقق نایینی را به محقق اشکایشان د. یعنی ضمن این که نادامه اشکالی را متوجه محقق خوانساری می کن محقق خویی در

  :در موضوع محل بحث از دو حال خارج نیستیم: دندانند می فرمای خوانساری وارد نمی

  مقتضی ضد معدوم موجود نیست. .1

 مقتضی هر دو ضد موجود است.  .2

 «ضد موجود». یعنی گاهی دیوار سیاهی دارد که موجوداز ضد معدوم و ضد بود مورد نظر محقق خوانساری عبارت  دو ضلع

یدی در هر صورت سیاهی ضد سف ضد سفیدی است؛ نیز بر دیوار «یر موجودسیاهی غ» که ندارد فیدی است و گاهی نیز رنگ سیاهس

است و گاهی نیز سیاهی  «ضد موجود»اما گاهی این سیاهی لباس وجود بر تن کرده است و روی دیوار عارض شده است که  .است

 می گوییم.  «ضد معدوم»بر روی این دیوار عارض نشده که به آن 

 :نیست : حال ما از دو احتمال خارجایشان می فرمایند

مقتضی برای سیاهی که هنوز لباس وجود به تن نکرده است فراهم  اصالًیعنی  ؛موجود نیست مقتضی برای ضد معدوم اساساً .1

  .شرایطی دارد که نمی تواند سیاه شود یعنی اصالً .نیست

  .دارد مقتضی برای سیاهی و سفیدی هر دو وجود گاهی در شئ، .2

دم مقتضی ع سیاهی را مستند بهعدم طبق فرض  ،در صورت اول که مقتضی برای سیاهی نیست، اگر می گوییم این شئ سیاه نیست

رنگ را داشته باشد ولی در  مقتضی برای هر دو ،دیوار ولی در حالت دوم که مقتضی برای هر دو ضد موجود است، اگر می کنیم

موجود  دوم و غلبه مقتضی ضدمع ضد موجود با مقتضی ضدمقتضی عدم سیاهی را مستند به مزاحمت ن حال سفید باشد نه سیاه؛ عی

اشد هم هم سیاه ب انستمی تودیوار به دلیل دارا بودن مقتضی سفیدی و سیاهی این که علی رغم  .می کنیم ی ضد معدومضتبر مق

نیم، یعنی می ک دیوار چیست؟ عدم سیاهی را مستند به مانعحال سوال این است که، علت سیاه نبودن  سفید ولی مع ذلک سفید است،

ی مقتضی وقت. است غلبه نمودهبر مقتضی سیاهی و  شدهسفیدی مزاحم مقتضی سیاهی مقتضی  و داشته این جا دو مقتضی وجود

ه به . پس عدم سیاهی در مانحن فیمحقق نمی شود تر استضدی که متقضی آن ضعیف د قهراًوشتر میتر مزاحم مقتضی ضعیفقوی

لذا جای خود را  ،ندپیدا کغلبه بر مقتضی سفیدی  تأثیر داشته و نتوانستهقصور از  ضی سیاهی ضعیف بوده واست که مقت این دلیل

 .به مقتضی سفیدی داده است

یاه دیوار سدر حالت اول این بود که اگر  زیرا فرض ماکردیم؛ به عدم مقتضی  مستندچه در حالت اول که عدم سیاهی را  نتیجه:

ده ش به وجود مانع م که عدم سیاهی مستندنبوده است و چه در حالت دو دلیل است که مقتضی سیاهی در آناست به این  نشده

 ضد مستند به خود سفیدی نشده است. سیاهی یا به تعبیر دیگر عدم  در هر دو صورت عدم است،

ت یمند: عدم ضد معدوم مقد. محقق خوانساری فرمودیشه تفصیل محقق خوانساری را باطل کنندقصد دارند ر محقق خوییپس 

 دارد.  برای ضد دیگر ود مقدمیتارد ولی عدم ضد موجبرای ضد دیگر ند
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 زیرا همان .تحلیلی که کردیم نه ضد معدوم و نه ضد موجود عدمشان مقدمیت برای ضد دیگر ندارندمحقق خویی می فرماید: با 

ی از به یک بلکه مستند ،سیاهی مستند به ضد دیگر نیست ضد و الت اول و چه در حالت دوم عدمطور که مالحظه کردید چه در ح

  :دو چیز است این

به این دلیل است که طبق حالت اول مقتضی  هیعنی اگر سیاهی روی دیوار حاصل نشد مستند به عدم مقتضی خودش. .1

طی به و رببوده  زیرا خودش ضعیف ،سفیدی ندارد ینیعسیاهی در آن نبود که در این صورت هیچ ارتباطی باضد دیگر 

دش ض ده است و این چه ربطی بهنشده است مقتضی سیاهی محقق نشسفیدی ندارد. اگر سیاهی بر روی دیوار محقق  

 یعنی سفیدی دارد؟ 

در حالت دوم گفتیم به دلیل مزاحمت مقتضی سفیدی که قوی تر  .مزاحمت مقتضی ضد دیگر جلوی سیاهی را گرفته است .2

محکوم  ،که سفیدی بیاید ز آنفیدی ندارد و قبل ابوده با مقتضی خودش دیوار سیاه نشده است. پس باز هم کاری به خود س

  .مقتضی سفیدی شده است

 . ودضد دیگر شبرای مقدمه  ه سیاهی مانعیت نداشته تا عدم آنپس در هر دو حال ضد موجود یعنی سفیدی به هیچ وجه نسبت ب

کال محقق اش ، ولی عدم ضد معدوم مقدمیت ندارد.ر: عدم ضد موجود مقدمة للضد اآلخمحقق خوانساری فرمودخالصه آن که 

دمیت ضد دیگر مق بت بهموجود و عدم ضد معدوم هیچ یک نس طور کلی عدم ضد بیان شد بهاین است که با توجه به آن چه  خویی

قتضی هم عبارت است از م ارد که آنی این جا بیشتر وجود ندضت؛ یعنی یک مقموجود نیست مقتضی ضد معدوم یا اساساًندارد. زیرا 

ضد موجود، یا مقتضی برای هر دو ضد وجود دارد. در حالت اول عدم ضد مستند به عدم مقتضی خودش می شود و ربطی به ضد 

در حالت دوم نیز با این که مقتضی برای هر دو ضد وجود دارد ولی  .دیگر ندارد تا بخواهد مسئله مقدمیتش نسبت به آن مطرح شود

به خاطر ضعف مقتضی خودش و مقهور شدنش نسبت به مقتضی ضد دیگر بوده پس کاری به خود ضد  هموجود نشد اگر این ضد

  .ری با مقتضی ضد بوده نه خود ضددرگیندارد. این 

نمی توانیم بگوییم عدم ضد مقدمه است برای لذا پس به طور کلی در هیچ فرضی و در هیچ حالتی ضد دیگر کاری با این ندارد، 

 1یگر.ضد د

 بحث جلسه آینده

یل وارد تفصمحقق نایینی و محقق خویی به این اشکاالت  درست است ومحقق خوانساری معتقد است تفصیل برخی از بزرگان 

ر ما نحن فیه هیچ د و لغو است که این تفصیل یک تفصیل بیهوده ولکن مشکل این است  ،اشکالی درخود تفصیل نیست پس .نیست

 را درجلسه بعد مطرح می کنیم. ای نداردایدهرا در ما نحن فیه هیچ نفع و فچاین که  اما .فایده ای ندارد

 «والحمدهلل رب العالمین»
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