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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »  «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 خالصه جلسه گذشته 

 : گیردبررسی قرار رد مورد تقسیم چهارم دو جهت باید مو رهمانطور که در جلسه قبل بیان شد د

 متاخر، مقارن و به تعبیر دیگر شرط متقدمیا مه متقدمه، مقارنه و متاخره و مقدمه به مقد یمستقآیا  جهت اول عبارت است از این که

 باشد یا خیر؟ قابل تصویر میمتاخر  دم، مقارن وشرط متق آیا اساسا صحیح می باشد یا خیر؟

 ردداخل این اقسام  تمام آیا ؛و متاخر ، مقارنصحت این تقسیم و تصویر شرط متقدمبر فرض جهت دوم عبارت است از این که 

 محل نزاع می باشند یا خیر؟ 

 : صحت تقسیم چهارمجهت اول

شرط  از تعبیرمه دقاز این به بعد به جای استفاده از تعبیر م گفتیم،) مقارنه و متاخره مقدمه متقدمه، به مقدمه تقسیم جهت اول یعنی

 ،شرط شاملرت است از اجزاء علت تامه که مقدمه عبا ، زیرامقدمه است همان طور که قبال بیان شد شرط نیززیرا استفاده می کنیم 

 . زیراستمشکلی برسر راه شرط مقارن نی از مقدمه می باشد و .( شکی نیست که شرط مقارن قدر متیقنسبب و عدم المانع می شود

 .دارندیگر تحقق مشروط مقارن با یکد و شرط و  دش مقارن با وجود مشروط استوشرط مقارن یعنی شرطی که وج

  اشکال شرط متاخر و شرط مقارن
است چیزی در زمان حال تحقق پیدا کند اما  ساسا ممکنا آیا اما اشکال در تصویر شرط متاخر و شرط متقدم است. به این بیان که

آن  مشروطم گردیده ولی معدو و بعد شدهچیزی را تصویر کنیم که شرطش قبال موجود یعنی  سشرط آن بعدا محقق شود یا به عک

 در زمان حال تحقق پیدا کند؟

شرطی  حال اگر فرض کنیم .باشند اشتهد با هم تحققعناوین  ن است که اینه ایمظاهر عنوان شرط و مشروط یا مقدمه و ذی المقد

 شرط مقارن است نهما باقی بماند،تا زمان مشروط  راگ ) و بعد از مدتی مشروط تحقق پیدا کند پیدا کند و سپس از بین برودتحقق 

که این  . هرچنداندوبا این وضو نماز می خ وضو می گیرد ونیت طهارت  به باشد. مانند شخصی که صبحکه قدر متیقن بحث ما می

 و مقارناین حالت طهارت همچنان وجود دارد محقق شده ولی ت قبل از انجام نماز رالت طهاحاین  و قبال گرفتهرا وضو  شخص

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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در این رابطه اشکالی بیان شده که به گردیده است.( یا این که ابتدا مشروط تحقق پیدا کند و سپس شرط آن تحقق پیدا کند،  با نماز

 م.پردازیمی بررسی آن

که در این  ستا یالاش همان اشکبیان شود؛ نتیجه هن مقدموابه عناگر دو مطلب یعنی  .قع مرکب از دو مقدمه استاشکال در وااین 

 باشد.میمطرح  مقام

ه تقدم رتبی بر معلول داشت هم در هر حال باید ،عدم مانع وشرط  ی،ضتقبسیط باشد یا مرکب از م علت اعم از اینکه :مقدمه اول

 بر معلول که علت تقدم رتبی وجود دارد در هر علت و معلولی این ویژگیاین واضح است که با معلول. مقارنت زمانی هم باشد و 

از شعاعی علول م زیرا ؟شندباتقارن داشته باید  چرا علت و معلول از نظر زمانیاما  .ر رتبه معلول استبه علت مقدم رتب دارد و

. زیرا وجود داشته باشدبا علتش هم زمان  جود شود، بایدومبخواهد معلول  یعنی اگر .ستنی چیزی جدای از آن ووجود علت است 

یا  صادر شده، معلولی از آنن هم موجود است و الینکه این علت سابقا موجود بوده و ااعم از ا .ی از علت استشعاع این معلول

این است  زیرا مسئله ای که مهمنداریم  معلول است. در هر حال کاری به سابقه علت و مقارن با ایجاد شدهاینکه تازه در زمان حال 

 شد.ابباید وجود داشته  نیز معلول علتوجود  است که هنگام

 که تیسنداشته باشد معقول ن وجودعلتی اگر  . لذاندارد بدون علت امکان لوکه تحقق معلبه این دلیل است اما این تقارن زمانی 

حقق نداشته معلول ت دمحقق شده و اکنون معدوم گردیده و هنگام وجو ی قبالتل. هم چنین معقول نیست عق پیدا کندمعلولش تحق

 «تاثیر المعدوم فی الموجود محال». به عبارت دیگرد در چیزی که موجود است تاثیر بگذاردتوانکه معدوم است نمی یچیزباشد.زیرا 

 این یک قاعده عقلیه است.

. به عبارت است لعلت و معلوت سبدمه نق، یعنی در هر صورت نسبت مقدمه با ذی الماست همقدمه از اجزاء علت تام :مقدمه دوم

 المانع عدم یا حداقل روط آن شئ و اسباب آن شئیا از ش ه آن شئمقدمه یا اجزاء تشکیل دهندالشئ یعنی مه دمقدیگر منظور از 

علت تامه  در کار نباشدمانعی هم و  ی موجود شودمقتضفراهم گردد و  وطشرو کنار هم باشند مقدمه اگر اجزاء باشد. آن شئ می

  .کند و معلول موجود می شودمی اتحقق پید

بر مشروط تقدم رتبی  لذاشرط علت ناقصه مشروط است  .دنت داریمشروط عل باشند که نسبت بهمییکی از اجزاء علت تامه شروط 

  باشد. داشته ارن زمانیقتبا آن باید که در مقدمه اول بیان شد  ایبر اساس قاعدهو دارد 

تحقق  اگر شرط حین .ود باشدموجو حین تحقق المشروط نیز باید  دارد وطربر مش تامه باشد پس تقدم رتبیزء علت ر شرط جگا

 «.موجودم فی الوالمعدیمتنع تاثیر ».ق پیدا کندتحقمشروط و معلول نمی تواند  اساسا باشدمشروط موجود نال

 ی مشروط در حال حاضرنز آن تحقق پیدا کرده. یعاکند ولی مشروطش قبل تحقق پیدا می اشرط متاخر یعنی چیزی که بعدنتیجه: 

 و االن موجود نیست معدوم شدهیدا می کند. شرط متقدم نیز یعنی شرطی که قبال محقق شده و حقق پاً تمحقق است ولی شرط بعد

 . است االن موجودولی مشروطش 
شود که گاهی ی مشاهده میدتند؛ اما مع ذلک در شرع مواریسمعقول ن متاخر و هم شرط متقدمشرط  با توجه به مطالب بیان شده هم

عده مسلم ف یک قاالرع برخدر شکه آیا یک اشکال و سوال شده ط که باعث گاهی متاخر از مشرو واست  شرط متقدم بر مشروط
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برای رفع ای هچار به همین دلیل علماء به فکر راه ؟عقلی است تخریب آن قاعده واقع شده،نچه که در شرع آیا آعقلی عمل شده؟ 

 این مشکل افتاده اند. 

. یعنی بایع و مشتری ملکیت که معلول عقد است بعد از قبض تحقق پیدا می کند واقع می شود و در بیع صرف و سلم ابتدا عقدمثال 

و شرط حصول ملکیت سبب که عقد  . به عبارت دیگرگرددحاصل می ملکیت ،بعد از معدوم شدن عقد و خوانند،را میعقد  ابتدا

این عقد تمام  ید قبلت،یک طرف معامله می گوید بعت و طرف دیگر می گو وقتی در زمان تحقق ملکیت وجود ندارد. باشدمی

سبب تحقق  قدی که معدوم بوده،ع «ثر المعدوم فی الموجودا» ییمباید بگولذا  عقدی وجود نداردحین حصول ملکیت شود اما می

م صرف و سل بیع رنه فقط د موضوع این بیان شد. البته در مقدمه اول است که ای عدهقا مخالف با این در حالی که .ملکیت گردیده

از  بعد رم الوجود است یعنیآنجایی که لفظ متصاز  گفته می شود لووقتی الفاظ ایجاب و قبافتد. یعنی اتفاق میبلکه در تمام عقود 

 پس «رل و االثوالوجود لاللفاظ حین تحقق المعل» یند یعشوملکیت حاصل می ،بعد از معدوم شدن آن هتازرود می یجاد از بینا

 ولی هنگام تحقق آن موجود نمی باشند.ر این الفاظ است است ملکیت اث

که قائل به  کسی. یعنی ولی بنابر کشف حقیقیعقد فض رمانند اجازه د واقع شدهنیز تاخر ارد متعددی از شرط مدر شرع موهم چنین 

. معنای این سخن من حین العقد است تحقق ملکیت زاین است که اجازه مالک کاشف ا شدر بیع فضولی است منظور یشف حقیقک

 . یدا کردهو شرطش که اجازه مالک است بعدا تحقق پ ولی علت است که ملکیت من حین العقد حاصل شده آن

جا که وصیت کند از آن ار ثلثدق. یعنی اگر شخصی در اموالش بیش از ممال همچنین اجازه ورثه در وصیت نسبت به زائد بر ثلث

 که دکنرا وصیت مالش ثلث  زاوصیت موصی نسبت به زائد بر ثلث نافذ نیست احتیاج به اجازه ورثه دارد.حال اگر شخصی بیش 

ی ملکیتی ادر واقع اجازه ورثه شرط الحق برد. پس رثه دارلث نیاز به اجازه وثدر این صورت زائد بر د جا شو وقف فالن مثال

 . حاصل نمی شوداین ملکیت ند ورثه اجازه نده رگلذا ا ؛از قبل ایجاد شده که تاس

یی ذا علما برای حل این اشکال به راههاوجود دارد. لو هم شرط متاخر  شرط متقدمرای هم بی در شرع علی ای حال موارد زیاد

 و مورد بررسی قرار دهیم.بیان ها را اند که باید آندهشمتوسل 

 محقق خراسانیراه حل اول: 

 د:ی فرمایند: شرط بر سه قسم می باشایشان م

 باشد. شرط حکم تکلیفی  قسم اول عبارت است از اینکه شرط،

  عبارت است از اینکه شرط، شرط حکم وضعی باشد.قسم دوم 

 از اینکه شرط مربوط به مامور به باشد نه خود حکم. تقسم سوم عبارت اس

 کلیفی باشد یا وضعی.که این حکم تیناعم از ا نفس حکم استشرط متعلق به اول دو قسم  در

و  ن و تصویر می کنندرد شرط حکم بیاودر مقائل می شوند و مطلب را ابتدا و قسم سوم تفکیک  لومحقق خراسانی بین دو قسم ا

 کنند.سپس در مورد شرط مامور به تصویر می
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 الف( راه حل در شرط حکم 

 ،ندگیررار میم قککه شرط ح فی الواقع وجود علمی اموری که تمحصل راه حل محقق خراسانی برای پاسخ به این اشکال این اس

وجود دارد. به عبارت  مقارن با حکمنیز  یم؛ و وجود علهاآن یت دارد نه وجود خارجیشرطکلیفی و حکم وضعی از حکم ت اعم

چون وجود ندارد  هبال موجود شده و اکنون از بین رفتچیزی که ق که شرطیت داشت این اشکال وارد بودد خارجی ووج رگدیگر ا

ی در چیزی تواند تاثیرو االن موجود نیست نیز نمی د شودموجوهم که در آینده می خواهد  چیزی نمی تواند تاثیر گذار باشد و

شود. بگذارد؛ اما اگر وجود خارجی شرط مالک نباشد و آنچه که موثر است را وجود علمی مشروط بدانیم، دیگر مشکل حل می

  :توضیح ذلک

معلول سنخیت بر ء علت و زااجو کند بین علت و معلول که اقتضا می تی داریم به نام قانون سنخیایشان می فرمایند ما یک قانون

ی است علتش هم نر ذهمی باشد و اگر معلول یک اجید یک امر خارعلتش هم با تر خارجی اسمقرار باشد. یعنی اگر معلول یک ا

ی باشد، یا به عکس چیزی که نذهنع است که چیزی از امور خارجی، علت برای یک امر ممت . لذا اساساباشد ینباید یک امر ذه

شود در ذهن تصور می آتش و چه با هیئت آتش(لفظ با چه ک امر خارجی باشد. مثال وقتی آتش )برای یعلت  تواندی است نمینذه

یعنی تصور آتش باعث سوزاندن و انتقال آتش به چیزهای دیگر  شود که آثار خارجی آن در ذهن محقق شود. میناین تصور باعث 

 ذهنی باشد. امرنمی تواند علت و تاثیر گذار در است  یوجود خارجکه  هم یچیز عکسبر  شود.مین

. زیرا ال استمحخارجی در ذهنیات  اتوجودتاثیر گذاری  آن سکه بر اسا نامندمی نون سنخیت علت و معلولقااین  قانون را، 

  .و این یک امر محال است ن محقق شودذه ری دجود خارجوخارجی بما هو م دموجوالزمه این امر این است که 

قصد انجام  که انسان ی. به این بیان که تمام افعال اختیاره هم سنیخت باشدداراده و خود ارا یدبه مقتضای این قانون باید بین مبا

د رگییم لنفس انسان شک شود. یعنی اول اراده در افقمیفعل اختیاری بدون اراده از انسان صادر ن. ناشی از اراده استآن را دارد 

مسبوق نند توا یم. لذا اساسا هیچ یک از افعال اختیاری نشودمیل ممنجر به ع و سپسشود و این اراده موجب تحریک عضالت می

 . دنبه اراده نباش

که  با توجه به یک سری مبادی و به خودی خود در نفس انسان بوجود نمی آید. اراده نیز دارای مبادی می باشد ارادهاز یک طرف 

 و دارای علت استمعلولی است که  نیز ارادهشئ. لذا  به یددسپس میل و رغبت شو  شئدیق به فایده صتتصور فائده  :عبارتند از

و وجود  ه یک امر خارجیارادهمانطور که مشخص است  . زیرامی باشندد اراده از جنس خو نیز اراده مبادی همانعلت اراده یعنی 

و در نفس انسان اراده از سنخ  های این اراده نیزگیرد و علتمی لانسان شکافق نفس  ره دک تاس یحقیقتیک  ست بلکهنی خارجی

  .است انسفس اننموطن  رود نیز دشانسان پیدا می ی که درو شوقتصدیق به فائده  ،تصور فایده باشد. یعنیمی

 نخیت وجود دارد. یعنیسعلت و خود اراده به عنوان معلول این  ن بین مبداء اراده به عنواناسانی رافعال اختیا در تمام ساسا این بر

 هستند و موطن هر دو نفس انسان است. ینذه روهر دو از ام

 دهد، شخصی او را به این کار  مجبوریموال است و وقتی موال دستور به کاری م یحال در ما نحن فیه میگوییم:حکم فعل اختیار

 یعنی .مبتنی بر یک سری مبادی است به حکم کردننسبت اراده موال . همانطور که بیان شد می کند که حکم کند اراده ، لذامی کندن
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ای دهفایحتما است و از بازار  ئن شآخریدن مبتنی بر تصور فائده فالن چیز را از بازار بخر  دستور موال به عبدش مبنی بر اینکه 

  اده می کند که به عبد دستور بدهد که این کار را انجام بدهد.ار می کند و سپستصدیق  فائده آن را وکند یممشاهده کار عبد در 

 شد.نیز باید در نفس با است و مطابق آن چه که گفته شد مبادی آن گیرد موطنش نفستعلق میموال که به دستور و امر و بعث  اراده

تقدم یا متاخر است، در این صورت مدارای شرط  کهدرخواست می کند از عبد را یزی دهد و چمیاگر موال دستور به کاری  لذا 

  موال آن شرط متقدم یا متاخر را تصور می کند.

ست جی شرط نیروجود خا مشروط به شرطی باشد منظور موال حکمر گکردن دارد احکم قصد  زمانی که مولی: ایشان می فرماید

بیان شده وجود  قاعده عقلی لذا هیچ مخالفتی بامحقق است. ی شرط مقارن مشروط نوجود ذه که ی شرط استمبلکه وجود عل

محقق خراسانی می فرمایند: ابتدا باید . باشدتحقق المشروط باید شرط محقق حین این است که قاعده عقلی  مقتضای زیرا ندارد.

 مشروط محقق رجی زمانی کهاشرط خ درست است کهمنظور از شرط مشخص گردد تا این اشکال پیش نیاید. به عبارت دیگر 

. پس تقارن مشروط محقق استتحقق زمان  در علم به شرط شرط یا به تعبیر دیگر ینی و ذهمشود وجود ندارد ولی وجود علمی

 .ط محقق استوو مشر طشر

علم به شرط  یعنی ،متاخر رطشجاری است و هم در ط وجود علمی آن است هم در شرط متقدم شر ین که منظور از تحقق مقدمها

  .م تحقق دارد هم در شرط متاخردط هم در شرط متقوشرممقارن با 

ن یک راه حلی اشایبیان کرده اند. تکلیفی و حکم وضعی  مدر مورد شرط حکم اعم از حکی است که محقق خراسانی این راه حل

 بررسی قرار بگیرد. بیان نموده اند که باید موردمامور به به  متعلقشرط  نیز در مورد

 «رب العالمینهلل والحمد»
 


