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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه جلسه قبل
: راه كندمينهي از ضد  ،از دو راه شيءاقتضاي امر به  دارد.هم آثار مهمي و است  يبحث ضد از مباحثي مهم

دليل براي اثبات مقدميت كه راه اول است همان  ترينمهمگفتيم:  .كنيمميدر راه اول بحث  فعالً تالزم. راه مقدميت و 
 ه است.آخوند بود مرحوم چيزي است كه در كلمات قدما قبل از دوره مرحوم شيخ و

 دليل اول اثبات مقدميت
 عٌ منهما مان كلٌّ «اين است كه معناي تمانع  .و اليجتمعان هستند ، متمانعان و متعاندانكه ضدين بودراه اول اين 

مقدمه  درنتيجهاز اجزاء علت و  و عدم مانع شودمي، عدم مانع هركدامعدم  ،مانع ديگري شد هركدامو وقتي  »رلآلخَ
 اي وجود ضد ديگر است.بر همقدم ،. پس عدم ضدشودمي

امر به چيزي  كهوقتي. بنابراين امر به نشستن، امر به عدم قيام است، امر به مقدمه آن را اقتضا دارد ، امر به شيء
ثمره فقهي اين نهي اين است كه اگر  امر به ازاله نجاست، نهي از نماز است. مثالً ؛ كنيممي، نهي از ضد عام هم كنيممي

نهي دارد اما اگر بگوييم: امر به شيء، اقتضاي نهي از ضد را  كهچونكسي ازاله نكند و نماز بخواند، نمازش باطل است 
 ندارد، نمازش صحيح است.
است. جواب اول،  شدهدادهبه اين استدالل  دانندنميمقدمه  از سوي كساني كه عدم ضد راچندين مناقشه و پاسخ 

 است كه اين هم بيان شد. جواب نقض به نقيضينبود كه مطرح شد. جواب دوم،  نائيني مرحوم جواب

 جواب سوم بر استدالل مقدميت
نفي  شودميو تمانع و مانعيت را  وجود نداردن است كه مقدميت ر استدالل قديمي كالسيك مقدميت ايجواب سوم ب

با دو دليل سوم  عنوانبهصاحب كفايه مطلبي را مرحوم  .است و ديگران آمده در كالم صاحب كفايه جواباين  .كرد
 .است و ساده ظاهر بيان مرحوم آخوند همين تقريب اولدارد و  ايسادهبيان  ،يكي از دو تقريب. كنندميبيان تقريب 

 مقدمه اول
كمال ممانعت و ضديت و عدم اجتماع  ،ضد و ضد ديگريك بين  مقدميت گفته شد كه در استدالل :فرمايندمي ايشان

كمال بين وجود يك ضد و عدم ضد ديگر  كهدرحاليكه اين همان تمانع است؛  شودميه و تضاد است و از اين استفاد
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بين جلوس و عدم قيام كمال منافرت است  :گوييدميشما  يام، كمال مالئمت را دارد.جلوس با عدم ق مثالًمالئمت است؛ 
 توانيممياز كمال منافرت بين وجودين  بنابراين ؛ضد و عدم ضد ديگر كمال مالئمت استيك بين  :گوييمميما ولي 

 .است كمال مالئمت ،بين وجود يكي و عدم ديگريكه استفاده كنيم 

 مقدمه دوم
د معلوم است كه در يك . اگر بين دو چيز نهايت مالئمت باشنباشدو مقدميت  كه توقف كندميكمال مالئمت اقتضا 

د و يكي بر ناقتضا دارد كه اين دو در يك رتبه واحده باش بنابراين كمال مالئمت ؛نيست هااينرتبه هستند و توقفي بين 
در رتبه واحده  كهاينكمال مالئمت يعني  و مختلف است هايشانرتبهمعناي توقف اين است كه . نباشد متوقف ديگري
 دارند.وحدت رتبه  نتيجه اين دو مقدمه اين است كه يك ضد با عدم ضد ديگر هستند.

 مقدمه سوم
 جايي كه وحدت رتبه باشد تقدم و تأخر نيست.

بين دو چيز كمال  هر جا. مالئمت استضد با عدم ضد ديگر كمال ست: قياس اول: ادو قياس  درواقع سه مقدمه، اين
 در يك رتبه قرار دارند. هااينپس  وحدت رتبه دارند. هاآنمالئمت باشد 
پس  د مقدميت و تأخر نيست.باشدو چيز وحدت رتبه بين  هر جا هست.بين اين دو چيز وحدت رتبه  قياس دوم:

 بين اين دو، مقدميت و تأخر نيست.

 اشكال بر جواب سوم
اما جوابي كه ما ؛ اندكردهخوئي هم تقريب  اهللاآيتو  اندكردهاشكال به اين استدالل مرحوم اصفهاني در نهاية الدرايه 

و  اقتضاي وحدت رتبه ندارد ،اين است كه مالئمت بين دو چيز كمي متفاوت است. جواب ما هاآنبا جواب  كنيمميبيان 
 .كندمين، اقتضاي وحدت رتبه در عالم تحقق و وقوع

 انواع مالئمت بين دو چيز
مالئمت  :گوييمميما  آن دو يكي باشد؛ وليبايد رتبه  ود كه هر جا بين دو چيز مالئمت باشدكبراي قياس اول اين ب

 بين شيئين دو نوع است:
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 .كنيمميمالئمت رتبي كه اول الكالم است و بحث  :1
اه اين ضد باشد، عدم ضد ديگر هم در عالم تحقق هرگي ضد و عدم ضد ديگر در عالم تحقق. مالئمت و سازگار :2

قطعي است همراهي در عالم تحقق عيني و خارجي  آنچهو مشكوك است  در نوع دوم از مالئمت، رتبه اين دوست. ه
دو و مالئمت سازگاري  و مرتبه ازلحاظسازگاري دو چيز : است گونهايندو چيز بين پس مالئمت و سازگاري  .است

 بودن نيست. رتبههمي دومي مستلزم يكي است ول هايشانرتبه ،اوليمالئمت در  چيز در عالم تحقق.
 ازنظر آن دوست كه رتبه اين ني جمله معناي اين .شوندنمياز هم جدا  اصالً شته باشنداگر دو چيز نهايت همراهي دا

علت تامه، مستلزم معلول  از هم قابل انفكاك نيستند وكه  و معلول است. شاهد اين مطلب، علت تامه فلسفي يكي است
بر معلول علت تامه مقدم  زماني، ازلحاظ كهدرحاليمقدم بر معلول است  ،علترتبه  نيست.يكي  اين دوولي رتبه است 
 .نيست


