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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه جلسه قبل
دليل، طريق مقدميت بود و استدالل مقدميت اين بود كه بين  ترينمهمدر مبحث امر به شيء، نهي از ضد خاص 

براي ديگري است و مقتضاي مانعيت اين است كه عدم مانع، شرط  هركدامضدين، تمانع است و مقتضاي تمانع، مانعيت 
گيرد به عدم ضد ديگر امري به ضد تعلق مي كهوقتيهاي دو ضد متفاوت شد. پس رتبهشود. و مقدمه براي ديگري مي

 گيرد. اين اساس استدالل در طريق اول بود.مقدمه آن است، يك امري تعلق مي كهاين عنوانبههم 
تدالل كه استدالل قديمي كهن در باب ضد است با مناقشات زيادي مواجه شده است كه تاكنون سه مناقشه اين اس

بحث شده است. مناقشه اول از مرحوم نائيني بود. مناقشه دوم اشكال نقضي بود كه بيان شد و مناقشه سوم، تقريب اول 
 از كالم صاحب كفايه بود كه بحث شد.

 قدميتاشكال چهارم بر استدالل م
 مقدمه اول: تمانع ضدين يا نقيضين در عالم خارج

خوئي و حضرت امام آمده است. اين تقريب  اهللاآيتتقريب دومي از كالم صاحب كفايه است كه در كلمات مرحوم 
و مبتني بر يك مقدمه فلسفي اساسي است و آن اين است كه ضدين يا نقيضين كه تنافر دارند اين  تردقيقاز تقريب اول 

 باهمنقيضين يا ضدين  گوييمميكند. وقتي واحد منع مي زمانيكتنافر و تعاند، اجتماع اين دو را در تحقق و وجود در 
 شوند. اين امر مورد اتفاق همه عقالي عالم است.جمع نمي باهمتعاند و تنافر دارند، معنايش اين است كه در زمان واحد 

 تبه واحدهمقدمه دوم: تمانع ضدين يا نقيضين در مر
نكته اصلي افزود اين است كه اجتماع نقيضين يا اجتماع ضدين در رتبه واحده هم محال  عنوانبه توانميمطلبي كه 

جمع شوند و كاري به تحقق و وجود خارجي ندارند. اجتماع  باهمند در يك رتبه توانمياست؛ يعني نقيضين يا ضدين ن
كه منافرت و معاندت ضدين يا نقيضين، عدم  طورهمانپذيرفت. پس  توانميرا حتي در رتبه فرضي عقلي هم ن هااين

 كند.، همچنين اقتضاي عدم اجتماع در رتبه واحده را هم ميكندميجواز اجتماع در وجود و آن واحد را اقتضا 
 در .جمع شوند باهم توانندنميدر آن رتبه ضدين يا نقيضين  را دارد، از مراتب وجود ايرتبهبياض كه  مثالً
در رتبه علت دو نقيض در يك رتبه جمع  .يك رتبه معلول و يك رتبه علت وجود دارد ،علت و معلول مراتبسلسله
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است. اين كبري براي دليل  پيداكردهو بين اصوليين رواج  شدهمطرحجديدي است كه در اينجا  مطلباين . شوندنمي
 است.

هاي عالم نفس اي از رتبهدر يك رتبهي دارد. ارتبه نفس االمر و واقع، لمعا دروجود بياض هم  اين مثالدر صغري: 
 باشد.سواد و سياهي  تواندنميبياض رتبه وجودي در االمر، 

 نبودن سواد يعني عدم سواد: مقدمه سوم
نه عدم سواد بلكه نبودن  گفت كه در اين رتبه نه سواد است و توانميباشد، ن تواندنميسواد  ،بياض در رتبهوقتي 

 سواد به معناي عدم سواد است.

 مقدمات نتيجه
كه در اين رتبه، سواد كه نيست بايد كه بياض است، بايد عدم سواد هم در همان رتبه باشد؛ براي اين ايرتبهدر هر 

رفع نقيضين و جمع نقيضين در رتبه واحده  تبه، نه سواد باشد و نه عدم سواد.شود در اين رعدم السواد باشد و نمي
 معقول نيست.

 ،باشند، اما رتبه بياض توانندنميبياض و سواد هر دو  ،عيني در بحث وجود :گويدمياست  تردقيق اين تقرير كه
نقيضين  رفعنقيضين بايد باشد و ، يكي از ايرتبهدر هر  .نه عدم سواد نه سواد باشد و تواندنمي ولي وجود سواد نيست

ا عدم سواد در بياض ب :بايد گفت نقيضين از مرتبه واحده جايز نيستچون رفع  از مرتبه واحده جايز نيست؛ بنابراين
 رتبه واحده هستند.

 نقيضين مهم است. ،در اين تقريرولي  بود ضدين و نقيضين بحث روياول در تقرير 

 اشكال چهارم بر استدالل مقدميت بنديجمع
 .شودنمي واحددرآناجتماع و ارتفاع نقيضين در عالم خارج : 1
 .شودنمياجتماع و ارتفاع نقيضين در مرتبه واحده هم : 2
و وقتي  هستند رتبههما بياض و عدم سواد در اينج .عدم سواد است بلكهست سواد نيكه بياض است  ايرتبهدر : 3
مقدمه وجود بياض است  ،: عدم سوادگفتمياستدالل تمانع و تعاند  به مقدميت قائل شد. تواننميديگر  شدند رتبههم

 رتبههمعدم سواد، با بياض سواد نيست؛ پس عدم سواد بايد باشد و در رتبه بياض،  :گويدميولي اين استدالل 
 سواد، مقدميت ندارد. لذا عدم. يكي بر ديگري مقدمه باشد تواندنميوقتي دو چيز در يك رتبه هستند  .شوندمي
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 ارتفاع چون د، عدم ضد بايد در آن مرتبه باشد؛وقتي وجود ضد نبو جود يك ضد، ضد ديگر نيست.پس در مرتبه و
. شودميسواد و عدم سواد جمع  :بگوييم شودنمي ،در رتبه وجود بياض. شودنميدر مرتبه واحده نقيضين اجتماع  و

دم سواد بيايد چون ضدين هستند پس ع تواندنمييقيناً سواد كه  .شودمياد رفع سواد و عدم سو :گفت تواننمي همچنين
 بايد در همين رتبه باشد.

در مرتبه بياض، اگر  اع نقيضين از مرتبه هم جايز نيست.كه اجتماع و ارتف است استدالل فلسفي بر اساس اين اين
 سواد نيست، بايد عدم سواد باشد.

 اشكال چهارمبه اول پاسخ 
 و اندكردهكبري خدشه در خوئي  اهللاآيتدارند.  نسبت به اين جواب بيانات و تقريباتيخوئي و حضرت امام  اهللاتآي
آنچه عقل ما در استحاله اجتماع نقيضين يا ارتفاع نقيضين  اع نقيضين از مرتبه جايز است.اجتماع و ارتف :اندفرموده

 .نباشدهم باشد و هم  تواندنميچيزي  اين است كه در وجود خارجي، فهمدمي
و اصل اين شروط را بايد داشته باشند ست اي كه در منطق در بحث وحدت هانيهشروط ثم وزمان واحد  البته شرط

تحليلي، در  هايرتبهاما در  و هم نباشند؛ د هم باشندنتواننمينقيضين  ،گردد كه در عالم وجود و خارجهم به اين برمي
 مانعي ندارد.نقيضين ارتفاع  مخصوصاًماع و اجت ،ايرتبهيك 

 نه سواد است : در اين رتبهگوييمميو يا عدم سواد؛ ولي ما سواد باشد  بايد در رتبه وجود بياض، يا :گوييدميشما 
نيز همانند بياض  يا رفع شده باشد.جمع  درجايينيست كه وجود و عدم سواد  گونهايندر عالم خارج و نه عدم سواد. 

عدم سواد يل عقلي نه سواد در اين رتبه است و نه عدم سواد. بلكه لحدر ت: گوييممي . البته در رتبه بياضاست دسوا
 است و نه سواد. نه عدم سواد، بياضاست و در رتبه  بياضمقدمه 

، وجود الوجودواجب موضوعاتي مانند ،انسانتحليل ماهوي  و در رتبه تعريفي ».است حيوان ناطق انسان«مثال: 
در مقام تحليل  مأخوذ نيست.واجب، عدم و ، وجود انسان در تعريف جنس و فصل :بگوييم كه هيچ مانعي ندارد ندارد.
 ندارد.در اين ربطي  و عدماً  ، هيچ مفهومي وجوداً نتزاعي در تعريف انسانرتبي ا

 بياضبياض و عدم  ،در عالم واقعت كه اين اسكند آنچه عقل ما به آن داوري مي :دنفرمايخوئي مي اهللاآيت بنابراين
هم در اين  هابعضي نقيضين مانعي ندارد. فاعارت ،اما در تحليل رتبي ؛شودنميجمع  واحددرآن و در موضوع واحد

 .انددانستهجايز را  هااينو رفع  اندكردهمسلك مشي 
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 به اشكال چهارمپاسخ دوم 
است كه تفاوت بين سالبه محصلّه و موجبه معدولة المحمول است. در  يمنطق مرحوم امام مبتني بر بحثدقيق پاسخ 

اما همين را در  يعني سلب روي اين جمله آمده است؛» ليس زيد بقائم« :گوييممنطق يك سلب تحصيلي داريم كه مي
 ».القائم زيد« و بگوييم:بازسازي كرد  توانميقالب موجبه معدوله 

 نكته اصلي پاسخ مرحوم امام
سالبه  يككه اين است نكته اصلي . نيست د كه در استدالل خيلي دخيلامام مقدمات ديگري هم دارمرحوم ش فرماي

مفهوم  »القائم«كه » زيد القائم«مانند: يك موجبه معدولة المحمول داريم  و »ليس زيد بقائم« مانند: محصله داريم
 ».زيد ليس بقائم« داريم مانند:لبة المحمول موجبه ساكه است كه بر موضوع حمل شده است.  عدمي مفردي است

 تفاوت سالبه محصله با موجبه معدولة المحمول
ست كه عالمه مرحوم شيخ مهدي حائري هطباطبائي و مرحوم بين  ايمناظرهو مكاتبات پيچيده  هايبحثدر اسفار 

ظاهر كالم مالصدرا نيز همين  فرق دارند. باهم هااين :گويندمياما مرحوم حائري  هستند؛يكي اين جمالت  :گويندمي
 است.

ند؛ وقتي فرق دار باهم البه و موجبه معدولة المحمول است. اين دوهمان قضيه س اينجا محل بحث استكه  اينكته
م اش القائزيد در رتبهبه  »زيد ال قائم« :گوييممي؛ ولي وقتي داريمبرميقائميت را از زيد  »ليس زيد بقائم« :گوييممي

 .شودنميانجام حملي  و دهيمنميچيزي را به زيد نسبت » ليس زيد بقائم«در  دهيم.را نسبت مي

 ثمره بحث منطقي
زيد «ولي ؛ شودميو سالبه به انتفاء موضوع  گفت توانمي كه زيدي در عالم نيست درجاييرا  »ليس زيد بقائم«
اين است  ترمهمنيست. فرق به انتفاء موضوع سالبه  اينجادر  و گفت كه زيدي در عالم باشد توانمي درجاييرا  »القائم

اثبات اي در رتبه را ولي در دومي، عدم قيام داردبرميكند و قيام را اثبات نمي ايرتبهعدم قيام را در م اولي،كه در 
 .كندمي
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 وجه استدالل مرحوم امام
نيست كه  معنااين به اما  سواد نيست؛اين كه گويد ميعقل پس از تحقق آن، در رتبه بياض  :دنفرمايامام ميمرحوم 

ارتفاع نقيضين از  كهاينولو  است» اليوجد في هذه الرتبه سواد« نيست بلكهعدم سواد  بياض،بنابراين  ؛عدم سواد است
 .نيست به نحو سلب تحصيليسواد در اين مرتبه  نباشد.مرتبه جايز 

اقتضاي  كهدرحالي : السواد در رتبه بياض استبگوييد خواهيدمييعني  ؛هستيدموجبه معدولة المحمول  شما دنبال
. در اينجا تحقق بياض،ارتفاع نقيضين اين اس و  كندميفقط سلب سواد را از اين مرحله  ت كه در اين مرتبه اليوجد سوادٌ

 ن مرتبه است.ه در ايغير از اثبات عدم سواد به نحو موجبه معدول ،مرحله به نحو سلب تحصيلياين سلب 
ليس «يست بلكه سالبه محصله است: معدوله نموجبه  ،نفي مقتضاي عدم جواز ارتفاع نقيضين اين است كه قضيه

 عنوانبه كه عدمش كندميوجود چيزي اقتضا ننفي  ».البياض السواد« :بگوييد خواهيدمياما شما  »البياض بسوادٍ 
 .بين اين دو خلط شده است .معدوله در اين رتبه باشد

 اهللا خوئي با نظر مرحوم امامفرق نظر آيت
 اهللاآيت. كرده استمغالطه  كه مستدل در اينجا ازجملهمغالطه بين سالبه محصله و موجبه معدولة المحمول زياد است 

 ،در رتبه: فرمايندميمام ، استحاله ندارد؛ اما مرحوم اارتفاع نقيضين در رتبه فرمودند: وخوئي در كبري اشكال كردند 
موجبه معدوله المحمول  ،مطلوب شما كهدرحاليقيض وجود سواد، سالبه محصله است، ارتفاع نقيضين محال است ولي ن

 .است
و  السواد است، بياض پس در رتبه: چون ارتفاع نقيضين جايز نيست و گفتيد شده استبين اين دو خلط بنابراين 

فقط اين است كه در رتبه  .سالبه محصله اقتضاي اين را ندارد كهدرحالياست  رتبههملكه عدم السواد، مقدم نيست، ب
 اين اقتضا را ندارد. عدم سواد در اين رتبه است كهايناما  »اليوجد سواد«

 خالصه پاسخ اول و دوم به اشكال چهارم
نقيضين در عالم وجود با آن قبول نداريم. را باشد استحاله ارتفاع نقيضين از رتبه كه كبري  :فرمايدمي خوئي اهللاآيت

 ولي در رتبه، ارتفاع نقيضين مانعي ندارد. شودنميهشت شرط جمع 
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 : نقيض وجود سوادفرمايندمي ؛ اماشودفع نقيضين مرت شودنميكه در آن مرتبه  اندپذيرفتهگويا اين را مرحوم امام 
موجبه به نحو اينجا در سواد مطلوب شما اين است كه عدم  كهدرحاليبه نحو سالبه محصله است  »اليوجد سواد«

 .است لوحمالم معدولة


