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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 قبل جلسه خالصه
 ضد در كهيدرحال است، ءيش به امر لوازم از عام ضد از ينه كه ميديرس جهينت نيا به مقدمات سري يك انيب با
 ضد عدم به يضد از حكم صورت اين در كه مالزم نه و است مقدمه نه خاص ضد گفتيم و ميدينرس جهينت نيا به خاص

 شوديم استفاده هيكفا صاحب شيفرما از ينحو به آنچه با مطابق را مبنا اين عام ضد در اما كندينم يتسر گريد
 .ميرفتيپذ

 حكم يهارساختيز حيتشر
 از يعني حكم خود به ميديرس تا ميكرد شروع حكم نيريز يهاهيال از مرحله پنج چهار آن ميآمد مسئله حيتشر در 

 سوم هيال به بعد و بود كراهت و محبت و بغض و حب كه ميديرس دوم هيال به بعد اول هيال در مفسده و مصلحت
 در ما عرض حاصل نيا كه ميديرس جهينت نيا به و انشاء و حكم جعل مرحله به ميديرس تاًينها و بود اراده كه ميديرس

 انيم در. ميرفتيپذ را ضد از ينه ء،يش امر به استلزام و مالزمه به قول اقوال، آن انيم از ما قتيحق در كه بود؛ مباحث
 سه قول نيب ميرفتينپذ هم را آن بود مالزمه ينف كه هم پنجم قول و ميرفتينپذ را تينيع كه بود تينيع اول قول اقوال، آن
 بشود يلفظ داللت نحو به تا است نيّب استلزام نحو به ضد از ينه ءيبش امر استلزام نيا كه ميداشت يديترد كي چهار، و
 فيتكل نيبنابرا را، سوم قول نه ميداد حيترج را چهارم قول ما كه بشود؛ محضه هيعقل داللت فقط تا است نيّب ريغ اي

 اگر باشد معالم صاحب قول كنم فكر كه مانديم يباق گريد قول كي شد مشخص پنجم و چهارم سوم، اول، قول
 دوم قول بود، فصول صاحب قول است تينيع كه اول قول ميگفت ميكرد انيب را اقوال كه دوم اي اول روز باشد خاطرتان

 معالم كه شما قاعدتاً است معالم از كه ديآيم ذهنم به طوراين هم ميقد از است معالم صاحب قول بود تيجزئ كه
 در رايز ميباش داشته تيجزئ قول نيا به ينگاه كي شوديم يتضمن داللت كه تيجزئ. ديگويم را تيجزئ آنجا د،ينخوان

 .است مشخص اقوال هيبق فيتكل ميكرد كه هايبررس نيا
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 ضد از ينه بشئ، امر داللت در تيجزئ به قول
 اما م؛يكنيم ذكر اندكرده آن به متأخر نيمحقق و نيمعاصر كه ياشكاالت بعد ميكنيم بيتقر را تيجزئ قول اول 
 و مفهوم در ينه كردن ترك تيجزئ اساس بر باشد تضمن نحو به ضد از ينه ء،يبش امر داللت كه دوم قول بيتقر
 نيبد آن بيتقر است، خارج ما بحث محل از ياستحباب امر و است يوجوب امر ما بحث محل چون وجوب، قتيحق

 ست؟ين اي است ترك از ينه متضمن اي مستلزم ايآ است يالزام امر آن دييگويم شما اگر اندگفته هااين كه است صورت
 را وجوب ميبخواه ما اگر است خمسه احكام از يكي وجوب كنديم افاده را وجوب همان يالزام امر نيا مييگويم

 فعل طلب استحباب »الترك من منع مع الفعل طلب« است فعل طلب وجوب كه ميكن فيتعر طوراين ديبا ميبكن فيتعر
 حرمت است طوراين هم مقابل نقطه در. است ترك از منع با فعل طلب وجوب، كند؛ ترك از منع نكهيا بدون اما است
 حرمت طرف، كي استحباب و وجوب نيا. فعل از منع بدون است ترك طلب كراهت يول فعل از منع با است ترك طلب

 است خمسه احكام فيتعر نيا. ستين فعل اي ترك هم اباحه در هستند هم مقابل در هااين كه گريد طرف در كراهت و
 .است »الترك من المنع مع الفعل طلب« هم وجوب و شوديم استفاده وجوب ،يوجوب امر از كه

 خمسه احكام فيتعر يبررس
 فيتعر جنس. است فصل همآن گريد جزء كي است جنس آن جزء كي ميكن ليتحل را فيتعر نيا يوقت درواقع 
 چهار جنس نيب مشترك كه ديبع جنس است طلب همآن ديبع جنس و است الفعل طلب آن بيقر جنس است طلب
 دو است فعل طلب هاآن از تا دو منتها هستند طلب هااين همه كه است طلب كراهت حرمت، استحباب، وجوب حكم
 ديآوريم كه را الفعل طلب كه شوديم الفعل طلب بيقر جنس است، ديبع جنس نيا. است ترك طلب گريد مورد

 وجوب ينوع مفهوم نيا به كه يفصل مفهوم آن اما است؛ جنس نيا بازهم يول روديم رونيب نيا از كراهت و حرمت
 اباحه فقط مقابل جنس نيا البته است جنس نيا طلب، مييگويم يوقت پس. است ترك از منع فصل بخشد،يم نيتع

 بود شده خارج قبالً  كه اباحه بر عالوه ديآيم فعل به يعني الفعل طلب دييگويم يوقت است حكم چهار شامل و است؛
 هم يكي و استحباب يكي مانديم يباق گريد مورد دو رود،يم كنار هم كراهت و حرمت يعني روديم كنار هم دو آن

 .شوديم وجوب همان نيا الترك، من المنع مع مييگويم يوقت پس وجوب
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 فيتعر در گانهسه نيعناو
 فعل؛ اي طلب ترك، از منع. دارد وجود عنوان سه نجايا در پس

 .كنديم خارج را اباحه و است ديبع جنس و برديم رونيب را اباحه طلب كه -1
 را زيچ دو و برديم رونيب را است بيقر جنس كه كراهت و حرمت است طلب متعلق كه الفعل الفعل، طلب -2
 .شوديم شامل
 .شوديم وجوب و برديم رونيب را استحباب الترك، من المنع -3
 يفصل و يجنس دستگاه كي ميريبپذ ليتحل نيا اساس بر ما اگر و است واضح و روشن يليخ كه است يزيچ نيا 

 شوديم فيتعر جزء هم فصل است شده فصل الترك، من منع يفصل و جنس دستگاه نيا در كه است شده داده سامان
 اختالف ما بحث در رديبپذ را نيا يكس اگر روديم خودمان بحث در ديريبپذ را نيا اگر وقتآن. است مقوم جزء رايز

 كرده يفعل به امر ديگويم نكهيا يبرا است روشن زيچ همه و ندارد وجود

 است؟ عام ضد از ينه مستلزم فعل به امر ايآ
 وجوب فصل عام ضد از ينه مييگويم نه؟ اي است عام ضد از ينه مستلزم فعل به امر ايآ است نيا ما سؤال حاال 
 ضد از ينه همان ترك از منع درواقع است، ينه همان منع و است عام ضد همان ترك الترك، من منع نكهيا يبرا. است
 كه؛ صورت نيا به شوديم عام

 .شد وجوب مقوم و يفصل جزء الترك من منع يوقت -1
 .دارد را ضد از ينه يمعناهم ترك از منع كهدرحالي -2
 بشود كار نيا ديبا گفت و آمد امر كههمين يعني است فيتعر جزء ترك، و عام ضد از ينه اصالً  كه است نيا جهينت 

 شيفرما نيا. است ضد از ينه و ترك از منع وجوب نيا اجزاء از يكي اصالً  ديكرد استفاده را وجوب امر، از شما يعني
 كه بودند يكسان هم ناشيا از قبل ديشا بودند قائل نيا به هم يگرانيد است شده مستند شانيا به كه است معالم صاحب
 نيا است؛ يميقد و جاافتاده ك،يكالس يفيتعر نيا الترك من منع مع الفعل طلب فيتعر نيا چون. بودند نيا به قائل
 .است قول پنج آن از يكي كه است معالم صاحب مرحوم شيفرما بيتقر
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 تيجزئ قول به نيمتأخر پاسخ
 نيهم عمدتاً گرانيد هم بعد و شوديم استفاده هيكفا صاحب كلمات از كه اندداده نيا به نيمتأخر كه يپاسخ اما 

 و ياصفهان مرحوم اء،يض آقا كلمات مرحوم به يوقت است آمده هم ناشيا از بعد بزرگان كلمات در اندمودهيپ را مسلك
 نيا. اندشده وارد كرد خواهم عرض كه ينقد گفتمان و گفتمان نيا در همه يشكل به باًيتقر بشود مراجعه ينينائ يرزايم

 هااين امثال و وجوب مفهوم كه ديباش داشته توجه نيا به جهت كي از شما شوديم گفته كه است بيترت نيا به نقد
 و نوع و جنس. ستندين باشند، داشته فصل و جنس و نوع كه هيقيحق ميمفاه هااين كراهت و حرمت استحباب، وجوب،
 امثال و نوع و فصل و جنس شامل هياعتبار امور اما و است يقيحق موجودات در است وانيح در است انسان در فصل
 و جنس نظام و خمس اتيكل دستگاه آن. ندارد انيجر مسائل نيا و نوع و فصل و جنس هاآن در. گردندينم هااين
 جنس آن يامقوله هر در بعد و است عشر مقوالت كه است شده يفصل و يجنس نظام آن در كه يبندطبقه آن و يفصل
 تا كنديم درست را هااين امثال و ديبع و بيقر اجناس ديآيم فصول و ديآيم منبّع فصول طورهمين هم بعد است عام
 نظام نيا كه است يخارج ينيع يواقع و يقيحق امور كي در نيا. شوديم درست نوع با كه رسديم رياخ فصل آن به

 چون رديگيم شكل يخارج اتيباق و صورت و ماده به ناظر اما يذهن بيترك نوع كي و برپاست يفصل و يجنس
 ميمفاه قتيحق در اما هستند يمنطق هيثان معقوالت و هستند يمنطق معقوالت فصل، و جنس نكهيا ولو كه ديدانيم

 لذا و رنديگيم شكل خارج به نگاه نوع كي با هاآن هستند، فصل و يجنس مفهوم مصداق كه هاآن يعني يفصل و يجنس
 مفهوم نه كه طورييك يعني است؛ آمده هم فلسفه در نيا كه هستند صورت و ماده همان فصل و جنس است شده گفته
 نامٍ جسمُ« وانيح يعني فصل و جنس مصداق اما است؛ يمنطق ميمفاه م،يمفاه نيا بلكه باشد فصل مفهوم نه و جنس

 و جنس نيا قيمصاد نيا »ناطق باالراده متحرك حساسٌ نامٍ جسمُ« دينيبب را نظام نيا »ناطق باالراده متحرك حساسٌ
 وجود هااين در يخارج تيواقع نوع كي و دارد يانتزاع منشأ كي هااين فصل، و جنس مراتبسلسله نيا در هافصل
 كه ينقد مقدمه مهم مطلب شوديم گفته بيترت نيا به و دارد وجود خارج در هااين يبرا ازاييه ب ما كي يعني دارد
 و ينيع امور در نيا فصول و اجناس يبندطبقه و فصل و جنس نيا كه است نيا دارند معالم صاحب نظر به نيمحقق
 تيحساس بعد هست، نما و نموّ يژگيو جسم خارج در يعني است يصورت و ماده كي هاآن مطابق كه است يقيحق

 با و هستند خارج عالم در ياتيواقع هااين است تعقل است، تحرك است، تيناطق بعد و هست باالراده تحرك هست،
 ما اعتبار به كه ييزهايچ ياعتبار امور در اما رنديگيم سامان و شكل شوند،يم انتزاع هافصل و جنس هاآن سهيمقا
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 امكان، مييگويم مثالً ،يفلسف اتيانتزاع يحت اي باشند اتياعتبار كه هااين استير ت،يملك ت،يزوج شوديم جعل
 ياتيماه آن در هست جا كي يفصل و يجنس نظام پس. ستين يفصل و يجنس نظام گريد هااين قدم حدوث، وجوب،

 يعني است يفلسف هيثان معقوالت همان كه يفلسف اتيانتزاع در يكي ستين جا دو در و دارند يخارج قيمصاد كه
 هفت، در كه ييزهايچ نيا ضرورت وجوب، امكان، قدم، حدوث، ت،يمعلول ت،يعل ديخوانيم فلسفه در شما كه هانيهم

 يمعنا به يانتزاع اتياعتبار هااين هستند يفلسف يديكل ميمفاه هااين كه ديكرد مالحظه الحكمة ةينها مرحله هشت
 قتيحق در ندارد، وجود هم دوم مورد نيا در كه طورهمان ندارد وجود فصل و جنس هااين در گريد هستند يفلسف
 نجايا ميدار ياعتبار علوم و فقه در ما كه يميمفاه نوع نيا تيزوج ت،يملك مثل يقرارداد و ياجتماع اتياعتبار همان

 .كرد جمعش آنجا از ديبا را آن. ستين يفصل و يجنس مراتبسلسله و فصل و جنس نيا يجا گريد

 ياصل قسمت 3 به ميمفاه ميتقس
 با بشر كه يميمفاه است شده گفته هم منطق و فلسفه در ديكن عرض گريد انيب به ديبخواه شما اگر شد روشن پس 
 شود؛يم ميتقس ياصل گروه سه به دارد سروكار هاآن

 هينها و هيبدا هايكتاب در فصل كي كه است عشر مقوالت همان ياول معقوالت گريد نام كه ياول معقوالت قسم 
 .عشر مقوالت اي است ياول معقوالت كه است قسم كي نيا كه عرض 9 و جوهر است عشر مقوالت يبرا

 ميمفاه هم نيا كه دارد انتزاع منشأ يول ندارد إزاء به ما كه يانتزاع امور يعني است يفلسف معقوالت دوم قسم 
 .هااين امثال و قدم و حدوث و تيمعلول و تيعل است يفلسف

 هيثان معقوالت اي يفلسف معقوالت نديگويم يدوم نيا معقوالت نديگويم كه مييبگو را يمنطق معقوالت سوم قسم
 قسم سه نيا ،هااين امثال و نوع و فصل و جنس مفهوم مثل است يمنطق هيثان معقوالت سوم قسم ات،يانتزاع اي يفلسف
 .است يواقع كه است يمعقوالت و ميمفاه از

 سه كه است قسم چهار نيا. است هااين امثال و تيملك و تيزوج مثل يقرارداد و ياعتبار ميمفاه چهارم قسم 
 .شوديم قسم چهار مجموعاً كه است يقرارداد هم قسم كي و است يقيحق و يواقع ميمفاه آن قسم
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 نظام جنسي و فصلي فقط در معقوالت اولي جاري است :اول مطلب
 در اما است يجار ياول معقوالت اي است عشر مقوالت در فقط يفصل و يجنس نظام نيا مطلب اول در توضيح نقد:

 يعني يماهو ميمفاه و يماهو ميمفاه يعني مييگويم كه را فصل و جنس يوقت چون ستين جوراين گريد يبعد اقسام
 خاطر نيبد ستين جوراين يمنطق يهامفهوم در اما دهديم نشان آن يخارج ازاء به ما دارد و خارج در صورت و ماده
 ولو ندارد ازاء به ما آنجا نكهيا يبرا ستين طوراين يفلسف يهامفهوم. است ذهن يبرا يمنطق يهامفهوم صدق اصالً  كه

 يانتزاع منشأ چيه نيهمچن و إزاءه ب ما چيه ياعتبار ميمفاه ياعتبار معقوالت در ترواضح همه از دارد، يانتزاع منشأ
 است، من يبرا لباس نيا ميگويم مثالً  ميكرد درست ياعتبارات كي بشر يزندگ افتني سامان يبرا ما ندارد خارج در

 در را من لباس نيا كه است نيا دارد تيواقع كه زيچ آن. ندارد يتيواقع خارج در لباس نيا به نسبت من تيمالك
 مييگويم ما كه يتيملك يول است تيواقع همان كه است يعرض مفهوم كي و است ياول معقوالت از نيا است برگرفته

 ماده و فصل و باشد جنس نجايا كه ستين تيواقع نيا م،يكرد اعتبار را نيا كه است يتصرف حق كي تيملك ست،ين نيا
 .ستين نجايا زهايچ نيا باشد صورت و

 خالصه مطلب اول
 در داخل آنچه و است عشر مقوالت يبرا فقط فصل، و جنس از تركّب و فصل جنس، ميدار مفهوم نوع چهار پس

 اصالً كه است محض اعتبارات كه چهارم قسم آن خصوص به ستين قانون نيا مشمول گريد قسم سه آن شوديم هاآن
 نظام ينف در است شده گفته كه است يمطلب نيا. كرد درست فصل و جنس توانينم كه قرارداد يبرا و است قرارداد
 و صورت و ماده نظام نيا ينف ژهيو به و است اول نوع در فقط آن حصر و نوع سه از يصورت و ماده و يفصل و يجنس
 بزرگان نيا كه است يفلسف بحث كي نيا است هست، ياعتبار و يقرارداد ميمفاه كه يآخر مورد در فصل و جنس
 نيهم هاآن ازجمله و كرد جدا ياعتبار ميمفاه از را نوع و جنس و فصل و صورت و ماده ديبا اندگفته و اندفرموده
 نجايا در كه است مصداقش هم نيا دهديم انجام را آن موال و شارع كه است ياعتبار كي وجوب رايز است؛ وجوب
 .است نقد نيا حيتوض در مطلب كي نيا كند،يم صدق

 ؟ستيچنظر شما  پس در صورتي كه مركب نيستند مطلب دوم:
 اند؛داده جواب كه! ست؟يچ شما نظر پس ديستين نيا به قائل كه شما است نيا نقد حيتوض در دوم مطلب 
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 هستند طهيبس ميمفاه اين همه: اول مقدمه
 :حاال هستند طهيبس ميمفاه همه ميمفاه نيا قسم سه هر مقدمه اول:

 ؛ي استقرارداد يمعنا به ياعتبار يا -1

 ؛يفلسف يانتزاع يمعنا به ياعتبار اي -2

 .يمنطق يانتزاع اي و -3

 و امكان در كه وجوب و امكان مثل يفلسف يواقع ميمفاه در چه ست،ين ميمفاه نيا در يتركّب نوع چيه بنابراين
 ميمفاه نيا مييبگو ما كه ستين نجايا يفصل و جنس اي است نداشته وجود يصورت و ماده قدم، و حدوث اي وجوب
 و هستند طهيبس ميمفاه يسر كي ميمفاه نيا بلكه دهنديم نشان را يصورت و ماده و دارند فصل و جنس از يتركب
 رايز درآورد آن از را فصل و جنس و شكست يمنطق ليتحل با را آن هسته شودينم و دارند طهيبس هسته كه انديميمفاه

 كي دهديم انجام ميمفاه در ديآيم خارج به نگاه با ما عقل و ما مغز كه است هسته شكستن همان فصل و جنس
 در كه يميمفاه اي يمنطق اي يفلسف ميمفاه نيا نديگويم. شوديم انجام ذهن در خارج به نگاه با كه است ياهسته هيتجز
 تجزيهقابل كه هستند طيبس مفهوم يسر كي هااين ،هااين امثال و تيملك و تيزوج و وجوب مثل ديآيم ياعتبار علوم
 فقط است يخارج صورت و ماده و يخارج اتيماه از متأثر كه يفصل و يجنس نظام آن پس ستين فصل و جنس به

 .است ميمفاه از اول قسم در محصور
 زهايچ هيبق ياول معقوالت اي عشر مقوالت يعني دارد يفصل و يجنس تركب كه اول قسم از ريغ نكهيا :دوممقدمه 

 ميمفاه همه و هستند رونيب دامنه آن از ياعتبار و يقرارداد ميمفاه چه و يمنطق چه يفلسف چه هيثان معقوالت يعني
 طلب« ديبگو جانيهم و بشكند ينحو به را هااين ديايب يكس هم اگر هستند شكستن رقابليغ ،يعقل ليتحل در طهيبس

 طلب از دهيشد مرتبه آن هم وجوب در وقتآن هست، آن لوازم به اشاره نوع كي نيا درواقع »الترك من منع مع الفعل
 عنوان به را لوازم آن و ديآيم هم تسامح يگاه دارد يلوازم كي آن است تجزيهقابلريغ طيبس يانوحد امر كي كه

 ترك از منع كه است نيا طلب از دهيشد مرتبه نيا الزمه. است طلب از دهيشد مرتبه همان وجوب واال كنديم ذكر فصل
 رفتهيپذ د،يآيم دست به يمفهوم مقوّمات اي فصل عنوان به طيبس واحد امر نيا لوازم تسامح، با يگاه وقتآن. نكند

 طلب نكهيا نه هستند طلب از دهيشد مرتبه آن لوازم همه هااين ستين طوراين كهدرحالي شوديم اشاره آن به و شوديم
 در هاحرف نيا ميكن ميتقس يفصل و يجنس مفهوم دو به و ميبشكاف را وجوب مييايب و وجوب يعني الترك من المنع مع
 دارد مرتبه دو طلب بنابراين ترفيخف طلب يعني استحباب د،يشد يليخ طلب يعني نجايا در وجوب ست،ين حيصح نجايا
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 است نيمتأخر دگاهيد نيا م؛يكنيم هيتجز مفهوم دو به را نيا تسامحاً و مييگويم وجوب يگريد به و استحباب يكي به
 .رديگيم قرار معالم صاحب برابر در دگاهيد نيا درواقع

 نقد در دگاهيد نيا يينها سخن
 احكام اي ياعتبار اي ميمفاه يبرا ميقد اصول در شما كه ييهافيتعر نيا كه است نيا نقد در دگاهيد نيا يينها سخن
 يواقع يهاليتحل فيتعار نيا الترك من المنع مع الفعل طلب يعني وجوب دييگويم نكهيا ازجمله ديكرديم ذكر خمسه
 نديآيم تسامح كي لهيوس به فيتعار نيا هستند طهيبس ميمفاه همه ميمفاه نيا بلكه. ستين فصل و جنس از يحاك
 من منع مع« ديبا شما پس. مييگوينم نيا از شيب يزيچ گريد ما نشاند،يم بسط يجا به را طهيبس مرتبه آن لوازم
. ديانشانده فصل يجا را آن شما كه شوديم الزم كه است نيا آن حداكثر. دياوريب رونيب بودن مقوم جزء از را »الترك

 در كه ييزهايچ نيا كه اندگفته را نيا هم گريد بزرگان و نايس يبوعل كه است نيا آن و باشم داشته ياتكمله كي نجايا
 ستندين يقيحق فصل هااين درواقع گفتند ناطق مثل شوديم آورده فصل عنوان به يقيحق ميمفاه همان در فيتعار نيا

 دارد اشارات در و شفا در نايس يبوعل را حرف نيا است شده نشانده فصل يجا به كه است تيماه لوازم هااين بلكه
 را آن و ديكنيم يتلق فصل عنوان به شما كه يفصول نيا ديگويم سخن نيا دارند، قبول را نيا صدرا مأل مثل هم ناگريد

 نيا باشدينم يقيحق فصل تيناطق يعني هستند تيماه الزمه بلكه ستندين يقيحق فصول هااين د،يآوريم فصول جزء
 نيا هم اتيماه در ديبگو يكس كه است ممكن. است است، يقيحق فصل همان كه نفس آن الزمه نطق اي تعقل قدرت
 مييگويم آنجا دارد فرق! نه مييگويم آنجاست، مثل هم نجايا پس هستند تيماه الزمه و ستندين يقيحق فصول فصول،
 ترراحت كه را آن الزمه بلكه مياوردين فيتعر در را آن نيع ما منتها است ناطقه نفس همان كه دارد وجود يواقع فصل
 اي يقرارداد ميمفاه بحث در اما است تيناطق كي است تيوانيح كي خارج در واقعاً  يول ميآوريم فيتعر در است
 كه است نهيزم نيا در نيمتأخر شيفرما نيا. ندارد وجود يفصل و يجنس كيتفك از يتيواقع چيه آنجا يفلسف ميمفاه
 منع دييبگو شما كه ستين نجايا در يفصل و جنس و است طيبس ميمفاه م،يمفاه نيا نديگويم و كردند قبول را نيا غالباً 
 .است مقوم جزء ترك، از

 نيالطاهر آله و محّمد يعل اهللا صلّ و
 


