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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 دليل اقتضاي امر به شيء نهي از ضد خاص را
اين مبتني بر  كندمينهي از ضد خاص  ،بخواهيم قائل شويم كه امر به شيءاگر  گفتيم:بحث در ضد خاص بود و 

ضدي امر شد، اگر به  ، مقدمه انجام ضد ديگر است.مقدمه و استداللش اين است كه ترك ضد ترينمهم و مقدماتي است
 نماز بخواند. تواندنمياگر امر به ازاله شد، نماز نهي دارد و  مثالً؛ شودميآن  اد ديگرضداامر به ترك 

همزمان  ،زاحمين و ضدينمت :كنيممياين مقدمه را بيان  سؤالمطرح است كه براي طرح فلسفي  سؤاليدر اينجا 
 تواندنميمكلف  كهنيا هم ايستاده و هم نشسته باشد و يا حالنيدرع تواندنمياين شخص  مثالً باشند؛  توانندنمي

 است. گونهنيااد به معناي اصولي در متزاحمين تض كند و هم نماز بخواند. هم ازاله نجاست از مسجد حالدرعين
نشستن همراه با عدم قيام است  مثالً؛ زماني همراه با عدم ضدهاي ديگر است ازنظروقوع و تحقق اين ضد همچنين 

پس همواره يك  است.همراه با عدم صالة  هم ازاله نجاست از مسجد .آن است همراه با عدم سياهي كاغذسفيدي  و
 يگر مزاحم اين است.عدم موجودات د همراه با شودمييا يك معلول كه در عالم واقع  دهيمميعملي كه ما انجام 

 اساسي فلسفي سؤال
با عدم  رابطه وجود نشستن مثالً؟ دارد ايرابطهضد با عدم ضد ديگر چه اين است كه وجود اساسي فلسفي  سؤال

، اين وجود است وبر وجود عدم، مقدم رتبه هستند و در دو  هااين كهاينيا  چيست؟ آيا در رتبه واحده هستند؟ قيام
و  يا تطهير متوقف بر عدم سياهي و فيديام يا سجلوس متوقف بر عدم قيآيا  مثالً ؟ضدهاي ديگر استمتوقف بر عدم 

 اله نجاست متوقف بر عدم صالة است؟از

 اول ديدگاه
ترتب اينجا  ه هستند و تالزم دارند ورتبه واحد د دروجود ضد با عدم ساير اضدااين است كه نظر مشهور متأخرين 

 نيست.
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 ديدگاه دوم
 قرار دارد.ه علل لدر سلسعدم ضد كي معلول و ديگري علت است و ي جود ضد، متوقف بر عدم ضد ديگر است.و
جزء يكي از سه ضلع علت  عدم ضد ديگر،و  »فقد مانع مقتضي، شرط،«سه جزء است: مركب از  ،علت تامه كهاينبراي 

 تامه است.

 ثمره دو ديدگاه
 كهچون شودميامر به عدم اضداد ، امر به اين ضد بشود،و عدم اضداد، مقدمه  يرندقرار نگ در رتبه واحده هاايناگر 

مالزم، امر به  امر به ،ولي اگر متالزمين باشند و اگر امر به معلول شود، امر به علت هم خواهد شد مقدمه و علت است
 مالزم ديگر نيست.

 دليل ديدگاه دوم
 .ضد است تمانع و تنافر و عدم اجتماع دو ،ذكرشدههم در كفايه  كه مقدميت)دليل براي قائلين به قول دوم ( ترينمهم
، نفي براي وجود ضداين است كه  عدم اجتماع، مقتضيو اين  جمع شوند و معانده و ممانعه دارند باهم توانندنميدو ضد 

اين  يكي از سه ضلع علت تامه است. ،مانعو عدم مانع باشد  ،ضد مقابل كه كندميپس تمانع اقتضا  .موانع الزم است
 است. شدهدادهحاجبي نسبت  ونائيني به برخي از عامه مثل عضدي مرحوم در كالم دليل 

 بر دليل ديدگاه دوم جواب
 :انددادهو ... چندين جواب (ره) امام مرحوم صاحب كفايه و مرحوم نائيني و مرحوم آقا ضياء و حضرت 

 مرحوم نائينيجواب 
 عنوانبهو بعد مطلبي را  كنندميمقدمه ذكر  عنوانبهبراي جواب به اين مسئله يك مطلب فلسفي ني مرحوم نائي

 .رسندميبا دو مقدمه به استدالل و  كنندمياضافه مقدمه دوم 

 مقدمه اول
تامه هم از سه جزء علت  مرحوم نائيني اين است كه معلول نياز به علت تامه دارد واولين مطلب و مقدمه فلسفي 

 .: وجود مقتضي، وجود شرط، فقد مانعشودميتشكيل 
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 دوم مقدمه
وجود مقتضي، وجود شرط، فقد مانع) در عرض هم مقدمه دوم اين است كه آيا اين سلسله علل (

هم در عرض هم است و ممكن است كسي  هااينتأثير : ممكن است كسي بگويدهستند يا در طول هم؟ 
 طولي است. هاناي : تأثيربگويد

؟ قق معلول را به چه چيزي مستند كنيمعدم تح ،اگر معلولي محقق نشد كه ثمره بحث طولي و عرضي اين است
 شرط و گاهي گاهي به خاطر وجود نداشتن مقتضي و گاهي به خاطر نبودن به هر يك از سه جزء نسبت داد. توانمي
 مفقود است. هااينالبته گاهي همه  خاطر مفقود نبودن مانع است.به  هم

 ش اين سه جزء است:علتبخواهد بسوزاند را  يچوب ،آتش كهوقتي اين بود كهمثالي كه در كلمات بزرگان است 
 آتش مقتضي يعني وجود: 1
 تماس آتش با چوبيعني وجود شرط : 2
 .سوزدنميتحقق يكي از سه شرط خاطر عدم ه ب اشدنب هاايناما اگر يكي از  ؛نبودن رطوبتمثل  : عدم مانع3

 استناد عدم تحقق معلول به وجود مانع
عدم تحقق معلول را به وجود مانع  توانميكه مقتضي نيست آيا  درجايي هم در مقدمه اول ايشان اين است:م سؤال

 گفت: توانميآيا ، ي تر و خيس استيك چوبفرض بگيريد كه آتشي در كار نيست و  در همين مثال، مثالًاستناد كرد؟ 
اين مطلبي است كه مادر فرزند  :فرمايدميمقتضي (آتش) نيست؟ مرحوم نائيني  كهاين خاطر به نسوختاين چوب 

 تا بخواهد چوب را بسوزاند.چون آتشي نبوده  خنددمي به آن هم دادهازدست
يك ارتكاز  قتضي نباشد. اينبكنيد كه م جاييبهند عدم معلول را مست پذيردنميعقل سليم كه  دهدمياين نشان 
اما جايي كه مانع  كه مقتضي و شرط باشد ولي مانع نباشد؛ شودميجايي عدم معلول به وجود مانع مستند  .واضحي است
 بايد نسبت داد.اينجا عدم معلول را به اسبق علل  ،مقتضي وجود ندارد ليوجود دارد و

، بلكه دهندنميبنابراين در شرايطي كه مانع وجود دارد ولي مقتضي نيست، اينجا عدم معلول را به عدم مانع نسبت 
 نيست كه اين سه جزء علت تامه در يك رتبه واحده باشند. طورنياو  دهندميرا به عدم مقتضي نسبت  علولعدم م

 شرط قبل (مقتضي و شرط) وجود داشته باشد.كه دو  شودميوقتي عدم معلول به وجود مانع نسبت داده 
 اين بحث را در جلسه بعدي بيان خواهيم كرد.مقدمه دوم  .اندرفتهيپذرا مطلب اين  خوئي اهللاتيآاكثر بزرگان همانند 


