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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه جلسه قبل
به دليل اينكه اين قاعده امر مورد  ؟نه ايكند امر به شيء نهي از ضد خاص مي كه آيابود  مهم اين موضوع بحث در

 است و اهميت بااليي دارد. پيداكردهخيلي دامنه  ،در همه ابواب فقه دارد ايالعادهفوقاست و آثار  ييابتال
هم  مقدميت عدم ضد براي ضد ديگر است. دليل اين ،شيء نهي از ضد خاصه براي اثبات اقتضاي امر ب راهيك

كه را م البته جواب پنج .را مطرح كرديم مورد ششكه  هايي وجود داشتجوابدر مقام نقد اين دليل  .تمانع بود
 بحث نكرديم. وداديم محاضرات  به ارجاع است موردقبول

 خالصه جواب ششم به دليل مقدميت
به خاطر تمانع بين دو  :گوييدميشما  .شما مستلزم دور است نظراين بود كه اين مقدميت  ششمين جواب از استدالل

وجه دور  .آيددور الزم مي دميت را بپذيريماگر تمانع و مق :گوييمميما  ؛ ولياستعدم ضد مقدمه براي ضد ديگر  ،دليل
شود متوقف بر عدم مانع است اينكه هر امري كه بخواهد موجود  كه بياض متوقف بر عدم سواد است براي استهم اين 

 ،يعني وجود بياض ؛شودميعدم مانع و مقدمه بر وجود ضد  ،عدم سوادپس  .جزء مقدمات وجوب است ،عدم مانع و
 معلول متوقف است بر وجود مقتضي و شرط و عدم مانع كه سواد باشد. و شودميمعلول 

عدم  و است ده ممكنيك پدي ،براي اينكه سواد ؛عدم سواد هم متوقف بر بياض است كه بينيممي اگر دقيق بشويم
باشد و آن نيا شرط تضي متوقف بر وجود مانع است. عدم يك شيء در عالم متوقف بر اين است كه مق ،اين پديده ممكن

 .كه بياض استر اين است كه مانع آن وجود دارد اينجا عدم سواد متوقف بدر  باشد. مانع يا
و به نحو مانعة  جمع شوند باهميعني همه بايد  ؛است عدم مانعو متوقف بر وجود مقتضي و شرط  ،پس وجود معلول

است  )بياض(عدم سواد متوقف بر وجود مانع  هماينجا در . است هامتوقف بر يكي از اين ،ولي عدم معلول ؛لو استالخ
عدم  جاهميندر  ،كه بياض هست و سواد نيست وجود بياض متوقف بر عدم سواد است اآلنيعني ؛ باشدميدور  اينو 
 .متوقف بر وجود بياض است ،داسو
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 جواب دور
دم بياض و ع :گوييمميبراي رفع دور است. اقامه شده براي استحاله مقدميت كه  است ايادلهترين اين از محكم

بياض و عدم سواد باز كنيد . اگر باب عليت را در بين و تقدم و توقف و ترتب ندارنديك سكه هستند  يدورو سواد،
 شود.دور مي

 مناقشه اول بر دور
جود بياض بالفعل متوقف بر كه واين است  شدهمطرحكه در كفايه است. يك مناقشه  شدهداده دورپاسخ به  ينچند

اما اسناد عدم  ؛توقف داردبر وجود مقتضي و شرط و عدم مانع  واحددرآنبراي اينكه وجود معلول  ؛عدم سواد است
 ند.ها در طول هم هستچون اين ند؛باش هم شرط واست كه مقتضي  بعدازاينمعلول به وجود مانع 

هر معلولي دهند چون آن عدم را به آن نسبت نمي ،م شرط باشدعدم معلول به خاطر عدم مقتضي يا عد درجايياگر 
بعد وجود و بعد عدم شرط  واول وجود عدم مقتضي  ند.ستمستند به اسبق علل خود است و علل عدم در طول هم ه

 است. مانع
عدم سواد د. اگر ود و مغلوب شضعيف باشيا و  نباشددر اينجا عدم سواد هميشه معلول اين است كه مقتضي سواد يا 

مقابل اراده بياض  و يا اگر اراده داشته،در فعل شخص واحد باشد يا اصالً اراده او به وجود سواد تعلق نگرفته است 
لذا  شود مقتضي مشكل دارد.وقتي مغلوب  و ضعيف شده است. اگر هم در دو اراده باشد اراده ديگري مغلوب شده است

 .شودنميه ددانسبت به وجود مانع  ،مستند به عدم مقتضي است كهوقتي و مستند به عدم مقتضي است سواد،عدم 

 اول مناقشه جواب مرحوم آخوند به
ولي همان توقف ديگر شأني است؛  طرف و ازفعلي  طرفازيكتوقف  كه ما قبول داريم :فرمايدمرحوم آخوند مي

شأني هم كافي است براي اينكه اشكال باقي باشد. براي اينكه عدم معلول حتي آنجايي كه مقتضي آن نيست ولي مانع 
 دهيم.بالفعل نسبت نمي ؛ اگرچهدهيمما آن را به مانع نسبت دارد كه  را بالقوه صالحيت اينهست 

 پس عدم معلول راچون مقتضي نيست  اآلن كه ت استاست. درس اش مقدماين است كه رتبه ،شأنيت توقف معناي
اين رتبه عوض  و ستقبل از عدم معلول ا ،مانع در رتبه وجود ولي ؛نه به وجود مانع ،نسبت دهيم ه عدم مقتضيببايد 
اين است كه مقدميت رتبه  معناي يكي از علل عدم معلول است.، قبل از عدم معلول و . وجود مانع در رتبهه استنشد
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اين جواب دقيقي . لذا مالك دور اينجا هست. هم مؤخرو وجود بياض هم مقدم است  ،در شرايط واحد و واحددرآن
 .اندفرمودهاست كه مرحوم آخوند 

 مناقشه دوم بر دور
شود مينعدم را  باشد.معلول يك علتي  ،عدم معلولمعقول نيست اين است كه كه مرحوم اصفهاني دارند مناقشه دوم 

 و معلوليت در موجودات است.براي اينكه عليت  ؛شودنميمعلول بياض  يا عدم سواد علت مثالً؛ معلول بگيريم علت يا

 جواب مناقشه دوم
براي اينكه شكي در  ؛واضح استاست. جواب اين مناقشه  شدهاشارهفلسفي اين مسئله  به امام هممرحوم در كلمات 

نور نيست براي اينكه خورشيد  وشود روز شب كه مي .علول خورشيد استم ،ستوقتي نور اينجا ه اآلننداريم كه  اين
خورشيد براي روز است؛ اما روي عليت وجود  ،روح اين عليت .اين عليت درست استدر عالم نفس االمر  .نيست
الملكة لها عدام أ« ، قبل از اين عدم است.آن عدم در رتبه .نيست نيز اين ،است كه وقتي آن نباشد اين عليت اين ديگر

 فرمايند.مي هابعضيو  حضرت امام آنچهبرخالف  »حظ من الوجود
در عالم نفس االمر  .علت وجود معلول است ،اين است كه وجود معلول »عليت عدم براي عدم معلول«حقيقت 

معلول عدم فالن  ،عدم روز مثالً كهدرحاليها ناشي از آن عدم است اين عدم :گوييمرا مقايسه كرد و بها عدم كه شودمي
 .كهكشان يا عدم بيداري من نيست ولي معلول عدم وجود خورشيد است

 هاعدمعليت و معلوليت در بين 
پيدا  تعينخواهد كه چطور اعدام اين يك تحليل فلسفي مي ؛ اگرچهعدام واقعيت دارددر نفس االمر اين نسب بين أ

 پس چون عدم چيزي نيست و اصل وجوب هست :بگوييم كه شودنمي اما اين دليل ؛شودميو معلول و علت  كندمي
، عدم اين معلول وشود معلول اين مي ،عدم آن و شودعلت آن مي ،عدم اينبلكه  ؛اعدام در يك رتبه مثل هم هستند

 شود.نمي ارتباطبي چيزيك
عدم روز ناشي از عدم خورشيد « مثالًجواب داد؛  تواننمياين بداهت را  و وجود دارد بديهي اين اين قانونبنابر
از  ديگريها قضاياي نفس االمري و بيان اين .دارند عليت و معلوليتنفس االمر در  باهم اين بداهتي است كه» است

 ا واقعيت دارد.هترتب و توقف و تعين اين كه است بين وجودهارابطه 
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كه درست آيد مناقشه دوم به نظر ميبنابراين  درست نيست.فلسفي آن  بيان و اندكردهخيلي فلسفي مطلب را اين 
 نيست.

 مناقشه سوم بر دور
يكي متوقف بر عدم ديگري  ثالثي ندارند. در اينجامناقشه سوم اين است كه ترتب و توقف در ضديني است كه 

رند مثل خود بياض و سواد (كه ممكن است نه سفيد اما در اضدادي كه ثالث دا ؛عدم آن متوقف بر اين است وشود مي
 .توقف نيستترتب و  ،در آنجايي كه ضدين ثالثي دارند نيست. طوراينباشد و نه سياه بلكه رنگ ديگري باشد) 

 جواب مناقشه سوم
ثالث  :شود. در قيام و قعود ممكن است بگوييمتر ميمقداري وسيع ،دامنه توقفاما  ؛توقف هست در اين اضداد هم

متوقف  ،شود براي اينكه وجود بياضنفي نمي ،اصل توقف .ها وجود داردانواع ديگر رنگ ،اما در سواد و بياض ؛ندارد
ها متوقف بر وجود يكي از اين موانع است كه اينجا وجود از اين هركدامبر عدم سواد و عدم چند چيز ديگر است. عدم 

 .اصل آن نكته ترتب كافي است و بردنميبين  ولي توقف و ترتب را از ؛كندبياض است لذا دامنه توقف را وسيع مي

 بر دور مناقشه چهارم
بياض،  :گويدمي كنيد يعني تحليل شمااع درست ميها را شما در عالم انتزاين توقف :ممكن است كسي بگويد
بلكه در يك تحليل نيست  تحقق. اين در عالم عين و متوقف بر بياض است ،عدم سواد متوقف بر عدم سواد است و

 ل كه حالت فرضي است مانعي ندارد.در يك تحلي است. اين توقف و ترتب

 جواب مناقشه چهارم
اگر ثانياً  .شود اين توقف واقعي استمانع آن برداشته  عنوانبهسواد  اگر واقعًا بياض نياز به اين داشته باشد كهاوالً 

در  واحددرآن چيزيكبايد لو در تحليل  براي اينكه و ؛كندند اين را نفي ميبيان مرحوم آخو ،توقف واقعي هم نباشد
هم در  واحددرآن چيزيككه  شودنمياز وجوه ديگر اشكال دارد چون  نظرقطعبا اين  تبه مقدم و متأخر بيايد. خودر

 .كندهم در رتبه معلول. لذا نكته خاص مرحوم آخوند اين شبهه را دفع ميو رتبه علت باشد 
 رتبههم واحددرآن چيزيكاصالً امكان ندارد در دو رتبه قرار بگيرد و  واحددرآن چيزيك كه معقول نيست بنابراين

 .كندمشكل را رفع مي ،كه اوسع از اين است عالم نفس االمر علت باشد. رتبههممعلول باشد 
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را پذيرفتيم دور  . تا اينجاها قابل دفع استدقيق مرحوم آخوند همه اين انيباباين مجموعه چهار مناقشه است كه 
 كرد. يگري دارد كه بايد آن را كشفعمق د . اين دور ظاهراً اشكالي داشت هركدامادله قبلي كه  برخالف


