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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه جلسه قبل
 :بگوييم كهاينبراي  :شروع شد ازاينجازنجيره بحث  .رويمميپيش  قدمبهقدماصول اي از مباحث در يك زنجيره ما

 مسلك تالزم. ومسلك مقدميت  دارد:وجود دو مسلك  كندمينهي از ضد  ،شيءامر به 

 مسلك مقدميت
 . تمانعضدين استتمانع بين دليل، و آن  اندآوردهبراي اثبات مقدميت دليل  در اين مسلك قدما از عامه و خاصه

، عدم مانع براي ديگري است. عدم مانع علت هركداماز ضدين، مانع ديگري باشند و عدم  هركدامكه  كندمياقتضا 
 مقدمه براي ديگري است.، و علت هم مقدم است. بنابراين عدم يكي شودمي

متعدد به اين  هايجوابو  قرارگرفتهسال گذشته محل مناقشه  صديكاين استدالل از سوي بزرگان ما بخصوص در 
 د.دو تقرير از فرمايش مرحوم آخوند بو مو چهار جواب به اين داديم. جواب سوم چهاره تاكنون است ك شدهداده

گرچه نقد اين لذا  و كنيممياشاره  هاآنباقي گذاشتيم كه در آخر به  هاآننكته انتظاري در  ايگونهبهدر چند جواب 
 .كنيمميبحث  بعداًاز جاها به شكل احتمالي عبور كرديم كه  در برخيرا گفتيم اما  هاجواب

 جواب پنجم بر استدالل مقدميت
 تقريباًتوضيح و جواب ايشان  قياس مساوات است. عنوانشكه ند است تقريب سوم مرحوم آخوجواب پنجم، 

 رجوع كنيد.محاضرات و كفايه  است. براي توضيح اين جواب به ترقويت است گرچه جواب ما درس

 جواب ششم بر استدالل مقدميت
ا كه بحث دور است هم در كفايه آمده است و بعد هم مرحوم محقق عراقي و اصفهاني و نائيني اين بحث رجواب اين 

 .كنيمميبحث  ترجدياين دور را  بحث اشاره كرديم و اآلن ل. در اواياندكردهدر كلماتشان مطرح 
را قبول كنيم اگر بخواهيم اين مقدمه  .ستا عدم ضد، مقدمه ضد ديگر :گفتند و تمانع بود ،قائلين به مقدميت استدالل

عدم احد الضدين  ذا قلنا بمقدميةإ« .شودميمحال هم و چون دور محال است پس اين مقدميت  شودميمنتهي به دور 
 نيست. نجاياپس مقدميت ». التالي باطل فالمقدم مثله لوجود ضد آخر فهذا يستلزم الدور و
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صورت  يك دفع و رد كنيم چند صورت دارد. خواهيممي. وقتي نظر و استداللي را اين شكل قياس استثنائي است
 .هستند رتبههم بلكهمقدمه هم نيستند  هااينپس  . تالي فاسد در اينجا، دور است.بيان تالي فاسدش است آن

 تبيين دور
، متوقف بر عدم متوقف بر عدم سواد است و وجود سواد ،وجود بياضوجود ندارد چون كه دور  آيدمياول به ذهن 

در نقطه و سواد است بياض، متوقف بر عدم وجود  :گوييمميما . اينجا دوري نيست و اين مانعي ندارد بياض است.
 .نيستند جمعقابلدو طرف  و گفتيد:شما تمانع را طرفيني گرفتيد . بياض است، عدم سواد هم متوقف بر وجود مقابل

م به اين است كه بياض كه اگر بياض بخواهد باشد سواد بايد برود ارتفاع و انتفاء سواد ه طورهمانمعنايش اين است 
 بايد برود.
لذا . جمع شوند شودمينو باشد  سياهاآلن يا بايد سفيد و يا  ندارند.فرض در صورتي است كه ضدين ثالثي اين البته 

است و از طرف ديگر، عدم سواد هم سواد  عدمقف بر بياض متو طرفازيكپس  د سواد به اين است كه بياض بيايد.نبو
 ضدين ال ثالث لهما. كهاينرض با ف متوقف بر وجود بياض است

 پاسخ بر جواب ششم
توقف عدم اين ضد بر  بر عدم ضد ديگر، فعلي است ولي است كه توقف ضد اين شدهدادهاستدالل  اينجوابي كه به 
فعلي است  طرفازيكتوقف  .شودميت و دور هم با اين مرتفع متوقف اس اهتوقفلذا اين . ، شأني استوجود اين ضد

و استداللش همراه كه وجود ضد متوقف بر عدم ضد ديگر است فعلي است  طرفنيااز  ؛ولي از طرف ديگر شأني است
مانع ت تامه، مركب از وجود مقتضي، شرط و عدم كه وجودش متوقف بر علت تامه است و علخودش است براي اين

 است.
وجود معلول بالفعل متوقف باشند و  مقدمةً بالفعلاست كه سه ضلع  متوقف بر اين ،خواهد وجود پيدا كنداگر ضدي ب

توقف بر وجود بياض است، اين اما در طرف مقابل، عدم سواد م ؛بر اين است كه همه اجزاي علت تامه جمع شوند
بايد همه اجزاء جمع شوند ولي براي تحقق امر وجود معلول،  حققبراي ت فهمدميعقل  كهاين، شأني است براي توقف
كه در مركب گفته شد براي بودن مركب بايد همه اجزا باشند  طورهمان كافي است. انتفاء يكي از اجزاي شيء ،عدمي

 ست.ا ياجزاء كاف يكي از لذا در فقد معلول، انتقاء. شودمياجزا هم نباشد اين حاصل  ولي براي نبودنش يكي از
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 استناد عدم ضد (عدم معلول) به عدم مقتضي نه به مانع
نع جايي است كه مقتضي و شرط ما بهنسبت عدم در عدم معلول، كه  بودنكته دوم در فرمايش مرحوم نائيني اين 

 دهندنميدر اينجا عدم را به مانع نسبت  باشد كه مقتضي نيست ييدرجا عدم معلولاگر و اال باشد و فقط مانع نباشد 
شدن  داربچهخاطر اين است كه مانعي از ه اين بهم ندارد.  كسي كه زن ندارد بچه مثالً، دهندميبلكه به مقتضي نسبت 

عدم ست وجود مقتضي و شرط هكه  درجاييبنابراين  .دهندمينسبت به عدم مقتضي  عدم بچه را اينجادر  است. در او
 .دهندميبه عدم مقتضي نسبت  ، عدم معلول رانيست كه مقتضي درجاييما ؛ ادهندمينسبت به وجود مانع را معلول 

 ،لذا عدم سواد .مقتضي نداردعدم سواد  چون نسبت داد كه مانع است به وجود بياض تواننميعدم سواد را  بنابراين
عدم سواد را به  توانستيممي؛ اگرچه شأناً اگر مقتضي بود نه به وجود بياض است مستند به عدم وجود مقتضيبالفعل 

 وجود بياض نسبت دهيم.

 خالصه جواب ششم
وجود سواد هم متوقف بر عدم  اض متوقف بر عدم سواد است،كه وجود بي طورهمان الزمه دليل تمانع اين است:

 .. اين دور استبياض است
 جود اين ضد، شأني است.توقف عدم اين ضد بر و بر عدم ضد ديگر، فعلي است ولي توقف ضدجواب اين است كه 


