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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه جلسه قبل
 .استيك جلد محاضرات راجع به بحث ضد  ومهم مالزمات است بسيار امر به شيء، نهي از ضد از مباحث بحث 

 وجود دارد:، نهي از ضد خاص شيءود دو دليل عمده براي امر به كه مقام اول بدر ضد خاص 
، مقدمه وجود عدم ضد ويد:گمي كه بيان شد اين دليل طورهمان. است ضد ديگر مقدميت عدم ضد برايدليل اول، 

كه امر  شودميو اين مستلزم اين  آيدميعدم ضد ديگر  يرو همديگري امر  ،لذا امر كه روي ضد آمد ضد ديگر است و
امر  مثالً ؛آيدميو در اين حال، نهي روي فعلش  رودميكند؛ چون امر روي ترك ضد ديگر ر نهي از ضد ديگ به شيء،

، امر به شيء كه بيان شد ايمقدمهبا اين دو به عدم سواد هم يعني نهي از سواد. لذا و امر  ني امر به عدم سواديعبياض به 
 .شودمينهي از ضد 
در كلمات قدما هم  كه اين دليلبين ضدين است  و تنافر دليل براي مقدميت، تمانع ترينمهمكه مطرح شد  طورهمان
ان و اليجتمعان باشند يعني هر يك، اليجتمعان هستند و دو چيزي كه متمانع نعان، متنافران وضدين، متما .بوده است

 .شودميبراي ديگري  ايمقدمه، هركداملذا عدم  براي وجود هر چيزي، عدم مانع الزم است و مانع ديگري است.

 پاسخ به دليل مقدميت
عدم ضد، قبل از وجود ضد است و مقدميت  رتبه : وجود ضد با عدم ضد تقدم و تأخر دارند وگويدمي دليل مقدميت

وجود بياض  مثالًدر رتبه واحده هستند؛  قدند كه وجود ضد و عدم ضد ديگرمعت غالب محققيناما در نقطه مقابل  ؛دارد
 د و يكينتمانع دار :گفتندبرخالف استداللي كه مي .در رتبه واحده هستندو عدم الصالة  و عدم سياهي، وجود االزاله

اما در اين  ؛كندميتسري پيدا  به اين امر آن ،و از باب مقدميت است ضد ديگرمقدم بر  و عدم مانع شودميعدم مانع 
 و عدمش در رتبه واحده هستند. اين ضد وجودبلكه  تقدم و تأخر ندارند هااين: گويندميجمع كثيري قول 

ما در  بررسي شد و نائينيمرحوم جواب است.  شدهداده ييهاجواب (مقدميت) نسبت به استدالل تمانع و تعاند
 .رسيديم ه يك نوع تفصيلكردند بخوئي اشكال  اهللاآيتو  فرمودندنائيني  مرحوم آنچهداوري بين 
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 مقدميت دليلبه  ومد جواب
كه عين فرمايش شما در نقيضين هم اين است  مقدميت اشكال نقضي به استدالل است.نقض به نقيضين مناقشه دوم، 

 قائل به اين نيستيد كه عدم نقيض، مقدمه نقيض ديگر است. ونقيضين شما اين اعتقاد را نداريد در  كهدرحاليآيد مي
و به  رسيدمي براي ديگري هركدام.. تمانع دارند و از تمانع به مانعيت قيام و .جلوس و  كه سواد و بياض، طورهمان

-در نقيضين مي اوليطريقبهعين اين مطلب را  ؛شرط و جزء علت است پس مقدمه است ،كه عدم مانع رسيدمياين 

، وجود ازاله و عدم ازالهوجود كتاب و عدم كتاب، مثل  ،چيزيكوجود و عدم تمانع بين  كهاينتوانيد بگوييد. براي 
 .از ضد است ترقويخيلي 

وجود هر يك از اين : و اين مستلزم اين است كه بگوييد اين است كه يكي مانع ديگري باشد مقتضي تمانع جادر اين
؛ مثل نيستند جمعقابلا عدم الف تمانع دارند و : وجود الف بيعني بايد بگوييد ؛است متوقف بر عدم مقابل آن ،نقضين

، مقدمه اين باشد و عدم عدم بايد مقدمه براي وجود باشد. سواد و بياض عدم مقابل بايداگر تمانع دارند  سواد و بياض.
 .شودمي، شرط و مقدمه عدم سواد است پستمانع دارند و سواد مانع 

 عدم العدم، وجود است نه مقدمه وجود
عدم العدم و عدم العدم، همان وجود است  كهدرحاليشود  وجودمقدمه  ،الزمه اين مطلب اين است كه عدم العدم

اگر نه مقدمه وجود. حتي  شودميسلب در سلب، وجود و ايجاب  مقدمه باشد. كهايندر رتبه واحده هستند نه  باوجود
كه در يك جايي  شودمين شيء است اين ارتفاع نقيضين است چون معلوم مقدمه وجود اي ،سلب در سلب :بگوييم
 وجود ندارند (چون يكي عدم است و ديگري مقدمه وجود و هنوز وجود پيدا نكرده است). هاايناز  كدامهيچ

بايد اين را در  ه عدم آن، شرط و مقدمه است،شويد به معنايي كبه مانعيت تمانع بخواهيد قائل  صرفبهاگر پس 
پس عدم  مانع استاگر وجود از عدم اين شيء چون در نقيضين هم وجود و عدم تمانع دارند و  نقيضين هم بگوييد.

بنابراين از نگاه تمانع و  ؛همان وجود است و مقدمه نيست ،عدم الوجود كهدرحالي براي اين وجود استمقدمه  ،وجود
 .رسيد تواننميتنافر به مقدميت 
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 جواب بر مناقشه دوم
كه دو امر  مقدمه براي ديگري باشد آن دوكي از مستلزم اين است كه ي درجاييتمانع  :انددادهجواب  گونهاينبعضي 

نه اينكه يكي وجودي و ديگري عدمي باشد (در نقيضين، يكي وجودي و ديگري عدمي است پس  وجودي باشند
 است. در اصل دليل تصرف درواقعاين جواب  .اشكال نقضي وارد نيست)

 است جواب درست آيدميبه نظر  ؛ اماكنيدميشما با مسائل بازي  :اندگفته و اندنكردهرا قبول  برخي اين جواب البته
. ، وجود است و دو چيز نيستدر نقيضين عدم عدم .شودميبر ديگري  طرفكي، موجب تقدم چون تمانع بين وجوديين

 ،وادعدم س اما ، عدم وجود، همان وجود استدر نقيضين .شودمي، عين ديگري نباشد آنجا مقدمه جايي كه عدم يكي
 .بياض نيست بخصوص در ضدهايي كه ثالث دارند

كه تمانع در وجود و عدم، يك انتزاع است به خالف تمانع دو امر وجودي كه يك  دهدميبنابراين اين نكته نشان 
رگير واند باشد و با وجود دتنميعدم است و اال در عالم واقع  تمانع بين نقيضين يك تحليل برخورد در عالم واقع است.

باشند و درگير  توانندميازاله و صالة هر دو در عالم واقع  مثالًامر عيني خارجي است،  اما تمانع بين ضدين يك ؛دوشب
 بخصوص ضدي كه ثالث دارد. شوند،

 درجاييگفت كه اصل استدالل مخدوش است بلكه اين استدالل  تواننميمقايسه ضدين با نقيضين  صرفبه پس
كه  درجايياز تمانع به مقدميت يكي بر ديگري رسيد اما  توانميصحيح است كه هر دو وجوديين باشند و در آنجا 

 وجود و عدم باشند اين نقض وارد نيست.

 مقدميت دليلجواب سوم به 
 مرحوم محاضرات هم از است.اصفهاني آمده مرحوم در فرمايشات مرحوم نائيني و مرحوم آخوند و اين جواب 

 .كندميوجه سوم نقل  عنوانبهآخوند 

 مقدمه
ا در دو موضوع و يا در دو زمان جمع ام ؛شوندنميجمع موضوع يك و در  واحددرآندو امري كه ضدين هستند 

اجتماع ضدين در همچنين  هم جالس باشد و هم قائم. واحددرآن شودميناين شخص كه موضوع واحد است . شوندمي
 .شودمينجمع  باهمدو ضد  گيريمميكه در نظر  در يك رتبه تحليلي ؛ يعنينيستمرتبه واحده هم جايز 

 


