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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه جلسه قبل
مطلب اين يا نه؟  كندمينهي از ضد  اقتضاي ،امر به شيءاين داشتيم كه آيا  بحث بسيار مهم و طوالني در خصوص

 مطرح شد.ين مسلك باحثي در امكه  بود مقدميت. اولين طريق، است شده اثباتاز دو طريق در كالم بزرگان 

 خالصه طريق مقدميت
 مقدمه براي وجود ضد ديگر ،عدم ضد، از باب عدم مانع مقدمه براي وجود ضد ديگر است و چون عدم ضد

 شودمياين  اشمهمقدازاله بكن،  :گويدميوقتي  يعني ؛شودميو متوجه مقدمه متولد  ضد ، امري كه آمده از اينشودمي
امري ، يد. لذا از اين امررواين است كه سواد را اينجا نيا اشمقدمه، يدروبياض را اينجا بيا :گويدميوقتي  كه نماز نخوان.

 .شودميبه نفي ضد متولد 
رابطه دو ضد كه آيا بحث پيچيده فلسفي كرده كه  اين وارد سلطان العلماءمرحوم اين طريق، بزرگان ما را از زمان 

 ؟رابطه تمانع، اقتضاي مقدميت ندارديا  ؟كه عدم ضد، مانع شود و مانع هم مقدمه شود كندميتمانع است اقتضا 
و حتي قبل از از زمان صاحب كفايه ما  بزرگانولي  ، مقدميت است؛و الزمه تمانع اندكردهل استدالتمانع به قدما 

 ن آنكه آخري ذكر كرديم وجه . چندينكندميناقتضاي مقدميت  ،تمانع: فرمايندميو  اندآوردهصاحب كفايه، وجوهي را 
 بحث شد. و دور بود

 مسئلهدر تحقيق 
 را اقتضاي اين ،نمازخواندنازاله نجاست از مسجد و  ،قيام و قعود سواد و بياض، بين اين است كه تمانع بحث در

و عدم  ، مقدمه قعوديعني آيا عدم قيام؟ براي ديگري استيكي نسبت به ديگري مانع و عدمش مقدمه  :دارد كه بگوييم
 مقدمه ازاله كردن است يا نه؟ در اين لحظه، و عدم صالةبياض، مقدمه سواد 

 آيا رديگعبارتبه ؟يكي است هااينرتبه  كهنيااز باب عدم مانع است يا آيا  مبتني بر اين است كهاين مقدميت 
و  چيزيسفيدي ؟ ستديگري ابراي وجود مقدمه  ،در رتبه واحده هستند يا عدم ضدوجود يك ضد و عدم ضد ديگر 

در  :اگر بگوييم وجود سفيدي است؟عدم سياهي، مقدمه براي  كهايندو واقعيت در عرض هم است يا  ،آنسياه نبودن 
 ازاله نجاست از مسجد و كندميامر به شيء نهي از ضد نسفيد بودن اين يعني سياه نبودن، اينجا و عرض هم هستند 
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از باب عدم  يا عدم سواد مقدمه است و مقدمه براي ازاله كردن است، اآلن ةعدم صال بگوييم:ولي اگر  يعني عدم الصالة؛
 .كندميد اقتضاي نهي از ضدر اين صورت امر به شيء مانع براي وجود بياض، 

 اجزاي علت تامه
و  اندفرموده مرحوم نائينيكه  طورهمان. تحقيق در مسئله اين است كه بحث مقتضي و رابطه آن با مانع بررسي شود

 متوقف بر سه چيز است: ،يك شيء دوجوآمده است هم در كالم فالسفه 
 : وجود مقتضي1
 الزم است. هاييمينهزو  مقتضي اثر بگذارد شرايط كهاينبراي  :: شرط تأثير2
چوب را  خواهدميآتشي كه  مثالًمقتضي و شرط تأثير هست ولي مانعي وجود دارد؛  هاوقتخيلي  : عدم مانع:3

مانع  نيز هست اما استرابطه پيدا كردن آتش با چوب  شرط اثر مقتضي كه وجود دارد. مقتضي است بسوزاند، آتش كه
 .گيردميجلوي اين اثر را مثل رطوبت شديد  تريقوي

 حاالت مقتضي
 اثر بگذارد چند حالت دارد: خواهدميوقتي مقتضي 

 ، اين مقتضي در ذات خودمانع هم نباشدشرط تأثير باشد و اگر حتي يعني  مقتضي، ضعف وجود دارد؛ : در ذات1
 .الزم براي سوزاندن ندارد قدرت ،آتش اين مثالً؛ كشش الزم را ندارد

 قدرت كنار زدن موانع تنهاييبهولي  گذاردمي، اثر است؛ يعني در حدي كه اگر مانع نباشد حد متوسط در : مقتضي2
 .مرتفع شود چيز ديگري وسيلهبه و بايد مانع كندميبيايد اثر ن تريقوي. اگر مانع ندارد را

 چنان قويآتش،  هايشعلهاين  مثالً؛ شودميمانع هم با خود او برطرف  كهطوريبه مقتضي، بسيار قوي است: 3
 .بردميست كه خودش رطوبت را از بين ا

 تقدم عدم مانع بر مقتضي
كه مقتضي متوسط باشد و و مقدم بر تأثير مقتضي و مقدم بر وجود معلول است  جزء علل شيء درجاييعدم مانع 

 اما در حالت سوم اين قاعده نيست ؛ستاز اجزاء علت ا ومقدمه  ،كه عدم مانع شدهگفتهدر فلسفه  .قوي باشند هامانع
 يكي است و هايشانرتبه علت آمده و ديگري را برده است و ،يعني در رتبه واحده بلكه عدم مانع، معلول علت است؛

 .مقدم نيست
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قاعده طبق  وجود دارد؛ اما جاهمه مانعيت ممانعت، طرفيني است و مفهوم كلي غالباً ها و متزاحم در متضادهابنابراين 
ي حد در است ولي نه متوسطيكشش دارد و عامل  ،كه مقتضياست ه براي اثر مقتضي عدم مانع، مقدم درجايي، فلسفي

مقتضي خيلي قوي  ،صورت سومدر اما  كندميمانع را برطرف  يعامل ديگر بلكه ؛خود بتواند موانع را برطرف كند كه
 .كندمي، تمام موانع را برطرف خود مقتضياست و 
 بحث كرد. توانميديگر  ايگونهبهر اين دقت را در تفاوت فروض داشته باشيم بحث ضد را اگ


