
                                                                                                                        :  ٣٠٧٩ماره 

 
 

1

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه جلسه قبل
كند نهي از ضد مي اقتضاي ،اين هستند كه امر به شيءبحث در مبناي مقدميت بود و قدما و كساني كه قائل به 

عدم يك ضد، مقدمه ضد  :گفتمينظر ديگري بود كه  ،نقطه مقابلدر هست. متضادين تمانع : بين متزاحمين و گويندمي
 ضد ديگر در رتبه واحده هستند. باوجودديگر نيست بلكه عدم ضد 

 ديدگاه متقدمين و متأخرين در مقدميت
، در رتبه به اين شكل است كه عدم يك ضد و مزاحمكه آيا تمانع ضدين و متزاحمين  ستا بحث اينجا نكته اصلي

عدم يك ضد، است كه  اينمتقدمين رايج بين ديدگاه ؟ شودميقتي در رتبه علت شد مقدمه و ديگري است؟ علت براي
 در رتبه علت براي ديگري است.

اين  و مخصوصاً بعد از صاحب كفايه مثل سلطان العلماء صاحب كفايهنقطه مقابل كه غالب متأخرين قبل از مرحوم 
 باوجوددر رتبه علت براي وجود ضد ديگر نيست بلكه عدم ضد  ،كه عدم يك ضد و مزاحم اين است نظر را داشتند

 ،دوم در يك رتبه هستند. مثل نقيضين كه وجود شيء و عدم آن، هر دو در يك رتبه هستند. قائلين به نظر ضد ديگر
 .شودمي، مقدمه ضد ديگر نچندين دليل ذكر كردند كه عدم ضد

 حاالت مقتضي
مقتضي وجود اين ضد، مثل ازاله نجاست از مسجد يا قيام در مقابل  ،متزاحمين بخواهند محقق شوند قتيگفتيم كه و

 :قعود، سه حالت دارد
 .كندنميو اثر مقتضي نيست و يا ضعيف است : 1
ظرفيت ايجاد معلول را دارد  ،ضيتقبه تأثير مقتضي در حد متوسط است. معناي متوسط بودن اين است كه مرت: 2
 چوب تر باشد. بسوزاند ولي نه در حدي كهچوب را  تواندمياين آتش  مثالً؛ دبردارنه در حدي كه بتواند موانع را  ولي

 موانع را خود او بردارد. تواندمي : مقتضي تام است؛ يعني چنان قدرتي دارد كه3
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 اختالف در رتبه عدم مانع
درست  الجملهفياين مطلب ر رتبه مقدم بر معلول است. كه عدم مانع از اجزاي علت تامه و د شدهگفتهدر فلسفه 

در رتبه و عدم ضد و عدم مانع و مزاحم در رتبه مقدم  :كه بگويند اندكردهاز طرف ديگر غالب بزرگان تالش  است.
 .ستضد ديگر اهمراه  عدم يكي علت نيست بلكه

 ديدگاه ما در رتبه عدم مانع
در اين رتبه محقق  خواهدمي يضد است: وقتينظر ما در اين عويسه فلسفي مبتني بر تفاوت مقتضي در سه رتبه 

است كه  درجاييديدگاه اول (قاعده فلسفي)  .بحث خارج است محل از )صورت اول( باشدمقتضي ضعيف  اگرشود 
 مقتضي اين .بروند ازاينجاورد بايد ساير اجسام جسمي را اينجا بيا خواهدمياين مقتضي كه  مثالً مقتضي متوسط باشد؛ 

 ندارد.موانع را برداشتن توان 
مانع را  خودش اين [مقتضي] اين عامل وعدم مانع از اجزاء علت و مقدم بر معلول است  :گويدميقاعده فلسفي 

: عدم موانع از علل گويدميپس ديدگاهي كه  عامل اثر كند. تا اين طرف كنداين را بر بلكه بايد عامل ديگري داردبرنمي
 .باشدكه مقتضي، متوسط  صحيح است درجايي رتبه مقدم بر معلول است، ازنظروجود شيء است و 

و در عرض هم،  جزء مقدمات و علل نيست بلكه خودش معلول مقتضي است ،عدم ضد :گويندمي كه متأخريناما 
ر صورت سوم است كه مقتضي تام و قدرت كامل دارد. خود اين د ،آوردميرا  ديگريو  بردمياين مانع را  مقتضي

، مقدمه عدم مانع يا عدم ضد :گفت تواننمي. در اين صورت گذاردميهمزمان اين دو اثر را و  داردبرميرا  مقتضي مانع
 آن همراه است. با وجودوجود ديگري است بلكه اين دو 

كه مقتضي حالت سوم و تام  درجايياما  استمقدمه  عدم يكي ،ل متوسطدر شك :گوييمميبا دقت در وجوه قبل 
 كهدرصورتي ؛شودميهمه اشكاالت با اين تفصيل حل  .شودمي، موجب رفع مانع و وجود اين هست عكسبهاست 

تمام است و قدرت مانع  كامالًعدم مانع علت است و در صورت سوم كه مقتضي  متوسط بودن باشد ،درجه مقتضي
اين بحث كبروي  هستند. رتبههماينجا  ، درنيست و به خود او مستند است جاييبهزدايي دارد و ارتفاع مانع مستند 

 است.قضيه 
يعني خود  ند؛ستجدا از هم و گاهي در يك شخص ه هاارادهو  ، گاهي عواملكنندميتزاحم  باهمعللي كه نكته: 

 تزاحم دارند. باهم ته دارد كهخواسنوع شخص واحد دو 
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 فقهي بحث موردتطبيق در 
موال امر كرده  مثالً؛ موال امر كرده به چيزي كه معارضات و مزاحماتي دارد كهاين است  بحث فقهي قضيهمقدمه اول: 

كه وارد مسجد شديد و  ايلحظه . يا دراحوال ديگري هم متصور است ،در همان حال قيام كن ودر فالن دقيقه  كهاينبه 
يعني  ؛نيست جمعقابلاين امر با ساير اعمال  .موال امر به ازاله نجاست از مسجد كرده است بود،ديوار مسجد نجس 

 متزاحم است. هاآنوجود دارد كه امر به ازاله نجاست با نماز  مثل امر بهمعارضات و مزاحمات ديگري 
بزرگان متأخر  . اماشودمياجب هم واجب است. لذا تكليف توليد فرمودند: عدم اضداد مقدمه است و مقدمه و

از كلمات قدما استفاده  مطلقاًكه  است : عدم اضداد نه آنگفتيمهم ما  : عدم افعال ديگر مقدمه اين نيست.فرمودند
 است. استفادهقابل كه از كلمات متأخرين و نه آن است شودمي

 اوامر موال اضداد مقدمه يا مالزم بودن
ازاله  آيا مقدمه »أزل النجاسة: «فرموده اوامر موال از قسم اول است يا از قسم دوم؟ موال كه اين است كه سؤال
 شودميارهاي ديگر مالزم با آن است؟ اگر مقدمه باشد، واجب اين است كه كارهاي ديگر را ترك كند يا ترك كنجاست 

در صورت دوم كه مقتضي متوسط  :گفتيم. ما كندنميامر از مالزم به مالزم سرايت  خواهيم گفت كه اما اگر مالزم باشد،
 و در صورت سوم كه مقتضي تام است، مالزم است. هستعدم اضداد مقدمه  ،است

 امر موال: امر به مقتضي تام
 ،دهدمييزي فرمان موال كه ما را به چ توجه كرد: استبحث ديگري  كه نكته دومبه اين  در اينجا بايدمقدمه دوم: 

نماز  :گويدميموال كه  ؛مفاد امر موال از مقتضي نوع سوم است شود. حققتا اين عمل م كندمي تام ايارادهامر به  درواقع
موانع وقتي موانع مرتفع شد يا با عوامل ديگري  كهاينغافل شود، نه  چيزهمهبايد بيايد كه از  ايارادهيعني  ؛بخوان

و اراده موال اين است كه اين مقتضي  ؛ يعني خواستهامر موال هميشه از نوع سوم است خوانيد.برطرف شد نماز ب
 .بيايد كامل صورتبه

امر مولي از قسم سوم است يعني  كهاينبراي  ؛گويندمين است كه متأخري دوم نتيجه همان مقدمهتوجه به با نتيجه: 
موال  مقدمه برداشته شود. عنوانبهبا اراده ديگري  موانع كهاينانع را بردارد نه مو ومقتضي بيايد موال امر كرده كه 

 را كنار بگذار. چيزهمهيعني ازاله كن  :گويدمي
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 خالصه ديدگاه ما
 همان فرمايش متأخرين است: ،با دو مقدمهتا اينجا عرض ما 

عدم مانع، خودش  از نوع سوم باشد اگر ليو ؛شودميي اگر از نوع دوم باشد عدم مانع، مقدمه ضتمقدمه اول: مق
 معلول است و مقدمه نيست.

 مقدمه دوم: فرمان موال يعني مقتضي نوع سوم تا آنجا كه در وسع مكلف است.
ايجاد اين عمل و رفع موانع  يك امر تام بهبلكه  ؛امر ندارد مقدمه عنوانبهمزاحمات را  نتيجه: اوامر موال به يك امر،

 .شودميمقدمه استفاده ن عنوانبهرفع موانع  اينجااست و در 
 


