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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه جلسه قبل
بحث در چهارمين پاسخ به استدالل بر مقدميت بود. استدالل بر مقدميت به اين طريق بود كه تعاند و تنافر و تمانع 

چون عدم مانع از اجزاي  دم مانع، مقدم بر وجود معلول است؛باشد و ع كند كه عدم يكي، عدم مانعبين ضدين اقتضا مي
 هاييپاسخاين استدالل كه مفيد مقدميت يك عدم براي وجود ديگري بود محل اشكال شد و  علت است و مقدم است.

 .بيان شد

 دليل مقدميت خالصه اشكال چهارم به
 ،كه در عالم وجود طورهماناجتماع و ارتفاع نقيضين حاله استحاصل آن اين بود كه چهارمين دليل را بيان كرديم و 

تواند باشد پس بايد عدم سواد باشد چون در لذا در مرتبه بياض، سواد كه نمي و در مرتبه هم محال است ،محال است
س عدم پ(به دليل عدم امكان اجتماع بياض و سواد) چون سواد نيست و  يا عدم سوادو بياض يا بايد سواد باشد رتبه 

ع نقيضين از مرتبه ست كه ارتفااين ا اين معنايشقيض ديگر بايد در اين رتبه باشد و شد، نبان ينقيضوقتي  .سواد است
 هم جايز نيست.

 خوئي به اشكال چهارم اهللاآيتجواب 
كه است  اين باشدميدرست فلسفي  ازلحاظكه خوئي  اهللاآيتفرمايش  .خدشه شد مقدميت، محلبه دليل پاسخ  اين
هم  تواندنمير يك ام ،وجودعالم از نشئات  اينشئهاين است كه در هر  كندميمستقل درك  طوربهما نظري عقل  آنچه

 ، ارتفاع نقيضين از يك مرتبه هيچ مانعي ندارد.تحليلي هايمرتبه جايز نيست؛ اما درارتفاعش هم باشد و هم نباشد. 

 »انسان«مراتب تحليلي 
 .كنيمميتعبير  »تعريف«از آن به  است ومقومات مفهومي انسان  كه همان در تحليل، يك مرتبه ذات دارد »انسان«
مرتبه سوم  است.لوازم ذاتي الينفك  كه داراي دارد ايمرتبه بعدازآن .كه حيوان ناطق استمفهومي دارد  ،مرتبه ذاتاين 

 :وجود دارد انسان يلبنابراين سه مرتبه در مقام تحلهم لوازم عرضي آن است. 
 مرتبه ذاتيات باب ايساغوجي :1
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 تيات و لوازم ذاتيات باب برهان (عوارض ذاتي الينفك) مثل تعجبمرتبه ذا :2
 عرضي هستند.كه  كيتفكقابللوازم عادي  :3

 و عالم خارج رتبيحاالت انسان در تحليل 
و يا انسان يا ماشي است  ضحك جايز نيست.ارتفاع اجتماع و  لحاظ وجودي يا ضاحك است يا نيست و انسان به

در مقام تحليلي و ذهني و عالم تحقق بيرون آمديم از اما اگر  نيست نيز جايزارتفاع و اجتماع اين دو ماشي نيست. 
انسان نه ضحك  در اين مرتبه : انسان حيوان ناطق است.گوييمميدر مرتبه تحليل مفهومي  ،مراتبي را درست كرديم

 ضحك. است نه عدم
ضحك و بلكه  دارد كه نه ضحك و نه عدم ضحك استوجود  حالتييكدر خارج  كهنيست  سخن اين اين معناي

نه ناطق است و انسان  ،كه در مرتبه عوارض ذاتي طورهمان .نقيضين در تحليل رتبي هستند ند وعدم ضحك مقوم نيست
 در مرتبه بعد سلب كرد. توانيمدر مرتبه ذات است و آن را  ناطق ريغناطق و نه غير ناطق. 
در مقام اما صحيح نيست؛ ارتفاعشان اجتماع و  ،در عالم خارج .استفوق معلول علت، رتبه  ،و معلول همدر علت 
و اين تحليل ذهني است  و نه نيست. نه هست معلول در اين مرتبه :بگوييمكه در مرتبه علت، مانعي ندارد تحليل ذهني 

 كدامهيچممكن است  شودميتحليل ايجاد  در اينكه  هاييرتبهمفهومي و  هايتحليلبنابراين در  رفع اين مانعي ندارد.
 .مقوم نباشد ،از وجود و عدم

 بياض و عدم سواد در تحليل رتبي و عالم خارج
كه  در مرتبه وجود بياض، سواد :فرمايندمي آيد. ايشانخوئي با اين توضيحات، درست به نظر مي اهللاآيتفرمايش 

؛ اما در تحليل بياض، با عدم سواد همراه استو است  گونهايندر عالم خارج  :گوييممي ، پس عدم سواد است. ماستني
 و نه عدم سواد. نه بياض است نيست؛ يعني كدامهيچكه  گفت توانمي رتبي

بلكه  باشد و نه عدم سياهتواند نه سياه ، بياض نميت كه در عين و تحقق و وجود خارجيآنچه مانع دارد اين اس
ايشان مقدم بر آن، آن است يا  رتبههمعدم سواد  در تحليل، كهايناما  بايد با عدم سواد همراه باشد؛ حتماً بياض 

مطلب اصل پس . كنيمميامام ارائه  مرحوم كه در بررسي فرمايش هباقي ماند يانكتهالبته يك  .مانعي ندارد :فرمايندمي
 .درست استخوئي  اهللاآيت
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 پاسخ حضرت امام به اشكال چهارم بر مقدميت
عدم سواد اما اين مستلزم اين نيست كه  ؛درست است باشدمي سلب تحصيلي كه» اليصدق السواد«در مرتبه بياض 

 دقيق منطقي كه قضيه سالبه محصله غير از موجبه معدوله است بحثبر اساس نكته  اين با آن باشد. رتبههمو  صدق كند
داريم  و يك موجبه معدولة المحمول كندميهم صدق  ه انتفاء موضوع. ما يك سالبه محصله داريم كه بآيدميبه دست 

 .محمولش عدم ملكه استكه 
و بعد صدق كند السواد ولي مستلزم اين نيست كه  : در مرتبه بياض، اليصدق السوادفرمايندميامام مرحوم 

 لم چيزي نيست.: ال سواد و عدم در عافرمايندمي

 جواب ما به پاسخ حضرت امام
سالبه محصله  ؛ يعنيمناقشه كرد كه اين يك قاعده فلسفي است گونهاين توانميامام  حضرت فرمايش به نظر ما در

 اين دو مصداق دارد: »ليس زيد بقائم« :گوييدميوقتي  .دو فرع و فرض دارد
 .باشد ياميقزيدي نيست تا  مثالًداق سالبه به انتفاء موضوع؛ مص: 1
 نيز دو قسم است:اين قسم دوم  .و انتفاء محمولسالبه با فرض موضوع  مصداق: 2

 »ليس الحجر بقائم« ؛ مانندنيست موضوعل در شأنيت محمو الف:
 اآلن محمول را دارا نيست.محمول را دارد ولي : شأنيت ب

 كاربرد دارد: جا سهدر سالبه محصله پس 
 .شودميه به انتفاء موضوع استفاده سالبه محصل :1
 كه شأنيت محمول هم ندارد. درجاييبه انتفاء محمول  محصله سالبه :2
سالبه محصله در اينجا  ».بقائم أو ليس زيد ببصير« ؛ مانندداردرا كه شأنيت محمول  درجايي : سالبه محصله3

 زيد«معنايش اين است كه  »ليس زيد بقائم« :گوييموقتي مي زم با موجبه معدولة المحمول است.، مالصورت خودكاربه
تزاعي و منشأ ان بلكه واقعنيست  طوراين است و واقعي ندارد؛ اماموجبه معدولة المحمول عدم : گوييدميشما  ».القائم
 چون منشأ» حظ من الوجود له« به اين معنيعدم  .شودميوصف او  وعارض  اوبر حالت قيام و عدم قيام . دارد

 انتزاعي دارد.
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 خالصه ديدگاه ما
 خالصه نظر ما اين است:

 قضيه موجبه معدولة المحمول است.مالزم و مولد  ،سالبه محصله داراي سه حالت است و در حالت سوم :1
با  منشأ انتزاعي و شأني از وجود دارد. عدم نيست بلكه ، له حظ من الوجود.عدم ملكه كه معدولة المحمول است :2

موجبه معدولة المحمول  وسواد ال كهنيايعني  »بياض اليصدق عليه السوادال« :گوييمميوقتي  ن دو مطلبپذيرش اي
 .كندميصدق معدولة المحمول  صورتبهاست پس السواد 

 هستند ولي صدق دقاص »القيام الجلوس«يا  »البياض السواد« است كه خوئي بايد گفت اين اهللاآيتكه به  اينكته
 .شودميبه آن متصف  ياض نيست بلكهمقوم مفهومي ب السواد دارند نه صدق رتبي و تحليلي.وجودي 

در  :بگوييم خواهيممي بلكه .آن رتبه استكه اين در  بگوييم خواهيمنمي »سوادالبياض ال: «خواهيم بگوييموقتي مي
 نداريم.تحليل رتبي به  . كاريمعيت وجودي دارند هااينبياض با السواد جمع شده است و  ،عالم خارج


