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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه جلسه قبل
وجود نهي از ضد خاص  ،اقتضاي امر دو دليل براي اثبات بيان شد كه نهي از ضد خاص امر به شيء و بحثدر 
 .ميت عدم قيام براي جلوسمقد مثالً ضد ديگر است؛، براي وجود از طريق مقدميت عدم يك ضد. دليل اول دارد

كه آيا تمانع و در طول تاريخ، بين بزرگان اين اختالف بوده  مقدمه جلوس است. ،عدم قيامجلوس با قيام تضاد دارد و 
 مستلزم اين است كه عدم يكي، مقدمه ديگري باشد يا نه؟ ،ضدتنافر بين دو 

 ، اين استدالل براي مقدميتشودميكه از مرحوم شيخ شروع جديد اصول صر در كلمات قدما و قبل از ع بيان شد كه
 . معنايتمانع و تضاد دارند و اليجتمعان هستند باهمضدين  و بوده است و تنافر ميان ضدين بر اساس تمانع و تعاند

 .شودمي، مقدمه براي وجود يكي ديگر هركدامپس عدم  كندميديگري را منع  هركداماين است كه تمانع 
، عدم مانع است و عدم كه عدم يكيد نبرسد و از مانعيت به اين نبه مانعيت برس از تمانع، خواهندمي، اين استداللدر 

، هر يك مانع بر ديگري است وسياهي و سفيدي تمانع دارند  مثالً؛ شودميمقدمه  همآنو  شودميلت مانع هم جزء ع
 .شودمي، اجزاي علت هم مقدم استيكي از اجزاي علت  همعدم مانع و  شودميم مانع بر ديگري ، عدهركدامپس عدم 

 خالصه استدالل اول
، عدم آن مانع از ديگري است. ثالثاً وقتي مانع شد هركدامت كه اين اسمعناي تمانع  . ثانياًستبين ضدين تمانع ا اوالً

اجزاي علت  خامساً و استوجود معلول و از اجزاي علت تامه  طيشراعدم مانع از  رابعاً  گر است.شرط براي وجود دي
 مقدمه براي ديگري است. ،هركدامنتيجه اين است كه عدم  .هم مقدم بر معلول است

 اشكال استدالل اول
 يهابحث ،اين مناقشاتاز  هركداممناقشه است كه چندين محل  اآلنگفتيم كه اين استدالل از عصر صاحب كفايه تا 

 داشت:دو مقدمه كه  بودمرحوم نائيني  اشكالبيان شد  جلسه قبل كه. اشكالي در پي دارد فلسفي را
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 مقدمه اول
در تحقق معلول  در يك رتبه نيستند و هااين .شرط و مقتضي و نبود مانع :استاز سه چيز  متشكلعلت هر جيزي، 

 و شرط بوداگر مقتضي اما  دهندميبه عدم مقتضي نسبت مقتضي نباشد،  كهيمادامنبود معلول را  بايد باشد. اين سه چيز
 مستند به وجود مانع است. : عدم معلولگويندميولي مانع جلوگيري كرد 

 مقدمه دوم
 همدر عالم محقق شود، اقتضاي محال يعني محال شد كه اگر چيزي وجودًا محال شد  .اقتضاي محال، محال است

 محال، محال است. و لذا اقتضاي امر محقق شود تواندنمي
 ضددو  قرار گرفتنتمانع يعني  .ما تمانع دو ضد را قبول نداريم :گويندميحرف اصلي مرحوم نائيني اين است كه 

موجود است  ،كه وقتي يك ضدبراي اين ؛تمانع داشته باشند توانندنميقيام و قعود و سياهي و سفيدي  مثالًروبروي هم؛ 
كه براي اين ؛باشد هااينمانع  تواندنمينيست  اآلنيا قيام كه  ياهيس ،يا سفيدي موجود است ،كسي نشسته اآلنيعني 

 داشته باشد.هم  تواندنميو  ندارد مقتضينيست  اآلنقيام يا سياهي كه 
پس ضدي  .شودمي ، اجتماع ضدينباشدمقتضي اگر  كهاينبراي باشد،  تواندنمي اآلنطبق مقدمه دوم، مقتضي قيام 

و  شودمياقتضاي محال  طبق مقدمه دوم باشد، مقتضي داشته اگر بخواهد كهاينبراي  هم ندارد؛ ، مقتضينيست اآلنكه 
 اقتضاي محال، محال است.

 زمانيگفتيم  كه طورهمانچون  مانعي است به خاطرنبود آن  :گفت تواننمي طبق مقدمه اول ،نباشدوقتي مقتضي 
 ؛مقتضي وجود ندارد ؛ اما اينجاجلوي آن را گرفته باشد كه مقتضي آن باشد و مانع دهيمميعدم را به مانعي نسبت 

وقتي مقتضي نباشد و طبق مقدمه اول  الٌ اقتضاء المحال مح و ندارد مقتضي نيستبنابراين طبق مقدمه دوم، ضدي كه 
 وصف مانعيت را اجرا كرد. تواننمي

، ديگر كندكه ازاله نجاست مي اآلنيا بايد نماز بخواند يا پاك كند  نمازخواندنو تطهير و يا نجاست مثال: در ازاله 
. وجود داشته باشد تواندنمي، مقتضي ندارد و مقتضي نمازخواندن كهاينبراي  مانع است نمازخواندنيم بگوييم تواننمي

 باشدوقتي مقتضي ن نيست و نمازخواندنتضي پس مقنيست. وجود داشته باشد اقتضاي محال است و جايز  اگر مقتضي
 وصف به مانعيت داد. تواننمي
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 اشكال بر مقدمه دوم
و  عليرغم شكل زيبايي كه دارد فرمايش درستي نيست ؛ اما مقدمه دومكنندميخوئي تأييد  اهللاآيت مقدمه اول را

 .اندكردهارد وحيد هم اشكال و اهللاآيتخوئي و حضرت  اهللاآيتشاگرد ايشان 

 اشكال نقضي
خويي  اهللاآيت(اين اشكال در كالم  مانعي وجود نداشته باشد در عالم هيچاست كه  اين الزمه فرمايش مرحوم نائيني

 هم رطوبت (شرط) و نزديك به چوب باشد (مقتضي) بايد آتش سوزاندميچوبي را  آتش :گوييدوقتي شما مينيست). 
 .اگر نسوزاند مانع استو مانعي وجود ندارد سوزاند معلوم است كه برا  چوباگر آتش  .نباشد )مانع(

 هرجاييدر اگر بخواهيد اين استدالل را بپذيريد بايد  .ستو عدم مانع همقتضي و شرط سه شرط سوزاند وقتي مي
 .كل دستگاه مانعيت را برداريد گذاردميو اثر  آيدميكه علت 

 اشكال ديگر بر مقدمه دوم
محال  يعني جمع شود؛ ،علت تامه محال محال است اين است كه آنچه» ، محال استاقتضاي محال« :گوييديكه ماين
بخواهد باشد  ،اگر علت تامه اين دو .محال استضدين اجتماع  كهاينبراي به حد اثرگذاري برسند  دو مقتضيكه است 

در  و مقتضي سفيدي.مقتضي سياهي  هست:اينجا دو مقتضي  انعي ندارد.اما مقتضي بودن اين دو طرف م محال است
 گفت ديگري مقتضي نداشت. شودمي. نكندميمقتضي يكي غلبه پيدا هميشه تزاحم اين دو 

 دو حالت دارد:، شودمييكي كه محقق اجتماع هستند  غيرقابل كهضدين در بسياري از موارد 
 .ي نداشتمقتضي داشت و طرف مقابل مقتض : طرفي كه محقق شد1
، مكلف به مسجد وقتيك مثالً شد؛ يكي بر ديگري غالب اما تضي بوددو مق : طرف مقابل هم مقتضي داشت و2
 شدت وجود دارد و هر دو مقتضي دارد و درنهايتدر دل او ميل به هر دو  نماز.هم ازاله است و هم  بيندمي و رودمي
يا براي و  او ميل به نماز ندارد واقعاًيعني دارد؛ ن است كه مقتضي طوريگاهي طرف مقابل اگرچه  تمانع دارند. هااينلذا 

 .تمانع نيست :گفت شودمياينجا  مقتضي نيست.سياهي اين كاغذ 
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 محال نبودن اجتماع دو مقتضي
ه كه علت تام بينيمميدوم اگر دقت كنيم  مقدمهاما در  هستند خوبينظرات كه  اندكردهاتي بيان مرحوم نائيني مقدم

جمع  باهماين است كه ضدين  محال ست.محال نياگر مقتضي محال در حد شأني باشد موجود باشد اما  تواندنمي ،محال
جمع شود اما  واحددرآناين كاغذ هم سفيد و هم سياه باشد. محال است كه علت تامه سياهي و سفيدي  مثالً ؛ شوند
 محال نيست. اقتضاي محال، محال نيست.ود باشد، دو موج هر يعني مقتضي علت ناقصه كهاين

ما  باشد.دو در حد علت تامه هر جايي است كه  ،ناسازگاري دو علتفرمايش مرحوم نائيني اين است كه  الزمه
باشد، چيز ديگر  معارض با مقتضي تواندمياست  ست است اما در مقتضي كه جزء العلةدر علت تامه در :گوييممي

 است. گونهايندر تضاد است، در تعارض هم  تنهانهشود. اين  ديگري غالبيكي بر  تواندنميمنتهي 
. تعارض در تعارض است شودمياسترس  ويكي از حاالت و احوالي كه در انسان موجب اضطراب  شناسيرواندر 
 گفته شناسيروانتعارض كه در  هايحالتيكي از ست و شامل تضاد و تناقض منطقي است. مطلق ا شناسيروان
يعني در  دنبال درس خواندن برود يا نرود.اين كار را بكند يا نكند،  مثالًتناقضي انسان است؛  هايموقعيت شودمي

تمانع  واقعاً  هاتعارضدر تضادها و  بسياري از مواقع. تعارض دارد و هر دو هم مقتضي دارد چيزيكوجود و عدم 
 ست.مقتضي هيعني در هر دو طرف  وجود دارد

 خوئي اهللاآيتخالصه ديدگاه مرحوم نائيني و 
 و اقتضاي وجود ضدين محال است و محال است ،محالفرمودند كه اقتضاء دوم در مقدمه مرحوم نائيني بنابراين 

در عالم باشد طرف ديگر جلوس يا سفيدي يا ازاله نجاست مقتضي لذا اگر موجود باشد.  تواندنميمقتضي دو ضد 
 اين با آن مانع است چون اصل و اساسي ندارد. :گفت تواننمي داردن ي مقتضيدارد و وقتن ضيتمق

 وجود دارد در اراده من مقتضي هر دو ضدكه  كردحس  توانمي و وجداناً  واقعاًدر بسياري از مواقع : گوييممياما ما 
اين شخص  مثالً؛ شودمي، مقتضي دو ضد جمع نباشد هم حتي اگر در اراده شخص واحدو به هر دو ميل دارم. 

 شودميتمانع و تصادم باعث  كهدر عالم  هانزاع بكند. غيرازآنكاري  خواهدمي ديگرياين كار را بكند و  خواهدمي
: چون او گفت شودميولي ن يا ديگري شودميمقتضي دارد البته در آخر يا او پيروز  براي اين است كه هر دو طرف

 شد. مغلوبدر نزاع  ليمقتضي داشت و ديگري هم بلكهمقتضي ندارد  يگريدپس  داشت پيروز شد و مقتضي
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وحيد  اهللاآيتخوئي و  اهللاآيتفرمايشات در  اجود التقريرات است و نقد اين مطالبدر تا اينجا مطالب مرحوم نائيني 
وحيد  اهللاآيتخوئي و  اهللاآيتمرحوم  .است محال ،محال: تمانع نيست چون اقتضاء فرمايدمينائيني پس مرحوم  .هست
 .: مقتضي وجود دارد و تمانع هم هستدنفرمايمي

 ديدگاه استاد
كر ف اصالً كسي كه نشسته و مثالً؛ گاهي تمانع است و گاهي نيست شد؛ يعني تفصيلبهقائل  بايدما اين است كه  نظر

بين اين دو وصف اگرچه ي نيست و تعارض ايستادن نيست و ميلي هم ندارد، اينجا مانعي مقابل جلوس نيست. تمانع
 اصالً كند اگر ازاله هم نبود مقتضي ندارد. يا مثل كسي كه ازاله ميايستادن در اينجا جمع كرد ولي  شودمين و تضاد است

دارد هر دو  هاييخوبيدارد و نشستن هم  هاييخوبيايستادن هم  اآلن واقعاًگاهي تمانع است يعني  به فكر نماز نبود.
 .شودميبر ديگري غالب  طرفيكا دارد ولي طرف اقتض

خوئي و  اهللاآيتبه يست كه بگوييد اينجا تمانع نيست بلكه گاهي تمانع است. ن گونهاين :گوييممينائيني  مرحومبه 
، بي اقتضا طرفيك كهايني تمانع نيست براي گاه ؛نيست كه تمانع باشد طوراينهميشه  :گوييمميهم ايشان  تابعين
 است.

ن است باشد و گاهي ممكن است نباشد. فلذا اقتضاي ضد معدوم هم گاهي ممك اقتضاي محال، محال نيست.بنابراين 
قبل از وقوع فعل بود اينجا تمانع است و بايد يكي بر ديگري غالب شود. ولي اگر از قبل نبود يكي اين اقتضاء اگر 

 .شودميو ديگري محقق ن شودميمحقق 


