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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 

. به این بیان مطرح است یاساس یک اشکال همانطور که در جلسات گذشته بیان شد در مورد معقولیت شرط مقدم و شرط متاخر

د شده و بعد ویا قبال موج ،قق باشداید مقارن با مشروط محب و متوقف استود مشروط بر آن جوچگونه ممکن است چیزی که که 

 که به تفصیل این اشکال در جلسه قبل بیان شد. ستنی لیت سازگارقانون ع با تصویر این .جود خواهد آمدویا بعدا ب همعدوم گردید

 پاسخ هایی به این اشکال از طرف بعضی اعالم بیان شده است.

: شرط 2، شرط حکم تکلیفی:1: داندشرط را بر سه قسم می یشان به طور کلیم ایتو گف مپاسخ را از محقق خراسانی نقل کردی ناولی

 . شرط مامور به: 3حکم وضعی،

ان شرط حقیقی در این چه در واقع به عنواست که آن ن ایناشراه حل ای عی بیان شد کهوضاعم از تکلیفی و  ،حکم در مورد شرط

  .است و موجود با حکم محققرن مقا یو وجود علم ست نه وجود خارجی شرطشرط ا یمود دارد وجود علمقام وج

س منتفی شده ده و سپیدا کروجود پ شرط آن ،که در شرط متقدم این اشکال وجود داشتجای  ،بودشرط جی راوجود خ ،اگر مراد

اما اگر  .نشده ط محققمشرو وط شر رکن مقارنت بین تا بخواهد مشروطی داشته باشد. لذا نیامده یدر شرط متاخر هنوز شرط و

مقارن  مشروط محقق می شود  تیم قطعا این مقارنت بین شرط و مشروط وجود دارد و زمانی کهسط دانی شرمود علمالک را وج

 کند.شرط نیز به وجود علمی تحقق پیدا می آن،با 

 راه حل محقق خراسانی در شرط مامور به 

شرط  ،گذشته تارتا شرطدر دو قسم ؛ گردد نه خود حکمیحکم بر متعلق مامور به و م طی که بهنظور از شرط مامور به یعنی شرم

 . یک حکم وضعین ابه عنوشرط وجوب یا شرط ملکیت و اخری شرط حکم وضعی مثل کلیفی بود تحکم 

مستحاضه زن  است. تحاضه در روز سابق معتبرسوم مکه در نزد بعضی به عنوان شرط صحت ص هیاغسال لیل لاما شرط مامور به مث

 لبخواند باید غسرا که می خواهد نماز مغرب و عشا مستحاضه کثیره ای  زن د یک غسل انجام دهد، لذایای هر دو نماز بایره برکث

ابق س وزرای که در صحت روزه عشا است و دومو ب مجوز ورود در نماز مغر : اولشودمترتب می دو اثر او غسل  و بر اینکند 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 دنهرچ) .نه شرط وجوب استه این شرط یعنی غسل شبانه شرط مامور ب پس .سپری شده استکه  ییعنی همان روز تاس هفتگر

  (صحت یک حکم وضعی استو  تیم غسل، شرط صحت صوم اسگویمی ازیر ،بدانیم را شرط حکم وضعی نیزغسل این می توانیم 

رد. را حل ک عدم مقارنت شرط و مشروط مشکلان توچگونه می به مشروط به شرط می باشد،در مواردی که مامور به هر حال 

مقارنت  هامشروط باشد باید بین آنشرط و  در ما نحن فیه نیز جاری است بلکه در هر چیزی که نسبت بین آن ها لکزیرا آن مش

ود شحقق میمیا بعدا شرطش  وجود داشته باشد. به عبارت دیگر مامور به در ما نحن فیه در حال حاضر موجود است در حالیکه

 مامور به است چگونه باید حل نمود؟ط شر ،مواردی که شرط ر. این مشکل را دوجود ندارد کنونیا قبال محقق شده و ا

که بین فه خاصی ااضت، بلکه مقصود از شرط یعنی سلح نیشرط مصطمحقق خراسانی می فرمایند: در ما نحن فیه منظور از شرط، 

  می باشد. بهخاص مطلقا مقارن با مامورمی شود و این اضافه مامور به پیدا  حکم و

در مورد شرط حکم چه تکلیفی و چه وضعی  تصویر کند.یک تقارنی  روطو مش این است که بین شرط تمام تالش محقق خراسانی

اضافه و نسبت و ارتباطی یک  ورد شرط مامور به قائل بهم ردحاصل می شود ولی فرمودند: این تقارن بوسیله وجود علمی شرط 

 باط هنگام وجود مامور به نیز تحقق دارد. نسبت و ارت آید که ایند میی باشند که بین حکم و مامور به، به وجوم

  :وضیح ذلکت

 دهیم:برای روشن شدن مطلب ابتدا سه مطلب بیان می کنیم و بعد بحث را ادامه می

یا  ،شداب عنوان حسن داشتهآن شئ که  تعلق می گیرد یبه چیز زمانیامر مطلب اول: مشهور و محقق خراسانی بر این باورند که 

( لذا تا چیزی دارای اطالق این سخن محل اشکال است نظر به ). اشته باشددعنوان قبح آن شئ د که نزی تعلق پیدا می کینهی به چ

 حسن نباشد متعلق امر و تا چیزی دارای قبح نباشد متعلق نهی قرار نمی گیرد.

ی حسن شوند. یعنی یک چیز ممکن است از یک جهت دارامختلف می ه اختالف وجوه واعتبار استب قبح  حسن ومطلب دوم: 

شان این است که ظاهر عبارت ای. )کامال طبیعی استیک امر این ان قبح شود و صف به عنومت رولی همین شی از جهت دیگباشد 

ار و وجوه مختلف اختالف پیدا نمی کند مثل قبح ظلم و حسن زیرا حسن و قبح ذاتی به اعتب نیستسن و قبح ذاتی در مورد حاین 

  عدل(

ت و افاین اضازمانی که زیرا . دیگر پیدا می کنند ت و نسبتی است که به اشیاءیر وجوه حسن و قبح ناشی از اضافاتغی :سوممطلب 

د دارای عنوان قبح نک یمای که پیدا اضافه خاصهعتبار ا یا بهای وجه حسن شود دار یک شئ تاس ممکن د می آیدها پدینسبت

  .شود

با مامور که  واقع می شود با شرط متعلق امرکه  یضافه ذات مامور به آن فعلنفس امعلوم می شود مطالبی که بیان شد؛  با مالحظه

اما وقتی این مامور  شدابتا متعلق امر  خود مامور به به تنهایی حسنی نداردی نارتباط است باعث تعلق امر گردیده است. یع ربه د

  .به همین جهت متعلق امر واقع می شود وید می آید دند کانه یک حسنی در آن پکیپیدا م ردیگ یای با چیزبه یک نسبت و اضافه

مشروط به اغسال لیلیه زن مستحاضه صوم صحت گوییم وقتی مییعنی بیان کردیم پی گیری می کنیم؛ مطلب را در مثالی که  حال

 حاضهتسگردد. یعنی صوم زن منسبت موجب تعلق امر می و این دشوییدا من صوم و اغسال یک اضافه و نسبتی پکانه بی ؛استاو 
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بعد المغرب لحاظ می شود یک  تتحققلیلیه التی االی االغسال صوم مستحاضه وقتی باالضافه  یناما هم ندارد. فی نفسه حسنی

 شود.قع حسنی پیدا می کند و می تواند متعلق امر وا

شی و این مامور به ایجاد می  و نسبتی بین آن ین است که یک اضافهبه معنای ا واقع ر، دپس وقتی چیزی شرط ماموربه می شود

ی است که مستلزم تعلق امر به ند که این چهره جدید چهره حسا شودپی روجدیدی برای این مام د یک چهرهوباعث می ش که دشو

  می باشد.آن 

ای امر ندارد ولی وقتی اقتض ته شودفصوم مستحاضه به تنهایی در نظر گروقتی ی این است که نر محقق خراسامنظوبه عبارت دیگر 

این نحو نگاه کند اما وقتی به ی شود هرچند این شرط اکنون وجود ندارد و بعدا وجود پیدا میمداده  ررایش قراخری بیک شرط متأ

حصول نسبه الخاصه بین صوم  یصوم الی الغسل به معنا فةاضاشب، این صوم مشروط شده به غسل وم شده و امر به صکه کنیم 

 دیگر اشکالی پیش نمی آید.می باشد و لذا  والغسل

وم صلا»ت خاص بین غسل و صوم باعث می شود که صوم دارای حسن گردد؛ کانه متعلق امر شارع عبارت است از بسناین یعنی 

صوم مشروط به بلکه امر به نکرده  به تنهایی به صوم شارع امریعنی  ت.اس دموجو در حال حاضرقب تع یناو  «المتعقب للغسل

 غسل لیل کرده است.

 صوم خود غسل فی الواقع شرط ، یعنیفی الواقع شرط نیست ،شرط است ظر ظاهریه که به نآن چ به عبارت دیگر در ما نحن فیه

قب تع»و « بالغسل قب الصومتع»یعنی آن چیزی که باعث امر شارع شده عبارت است  شرط است.« التعقب بالغسل» ست، بلکهنی

ا مشروط تحقق دارد. به عبارت واضح تر روزه ای که توسط مکلف در روز گرفته می شود هنوز شرطش مقارن ب «الصوم بالغسل

هیچ عدم مقارنتی امر شارع گردیده است. لذا می باشد و به همین دلیل متعلق غسل ب بالوصف التعقواقع نشده ولی این روزه دارای 

 آید.پیش نمی

از این لحاظ فرقی نمی کند که یک شئ به یک شرط متاخر اضافه و جریان دارد و هم در شرط متقدم در شرط متاخر  این مسئله هم

 نیز این اضافه و نسبت بین شرط و مشروط است که باعث تعلق امر گردیده. مقارن شود یا یک امر متقدم، حتی در شرط

اضافته الی »آنچه که فی الواقع شرط است  بلکهنیست شرط  معرفی شده در واقع خودان شرط مامور به وبه عن آنچه اپس اساس 

حظه این نسبت و اضافه و آن دو شی یک به واقع شده و شارع بعد از مال رومام وشئ نسبتی که بین آن یعنی  .است «به روالمام

  .باشدمستلزم امر به آن می حسن و فایده ای را در آن مشاهده می کند که

ت است نه خود قیحق «تعقب»زیرا همانطور که بیان شد گردیده ایم یک مجازمرتکب واقع  روییم غسل شرط است دمیگلذا اگر 

   .غسل

  خالصه

یز و چیز چ ت و ارتباطی که بین آنبیعنی آن نس رراط چیزی به چیز دیگتواقع همان اضافه و نسبت است و معنای اش رشرطیت د

و موجب تعلق امر به آن می گردد. پس شرط و  دف آن شئ به صفت حسن می شوااین اضافه منشاء اتص وشود اظ میلح ردیگ

  «والحمد هلل رب العالمین»                                 1.هستندمقارن باهم  همیشه باهم و ،مشروط به علت وجود این اضافه و نسبت
 

                                                 
 93کفایه طبع موسسه آل البیت، ص 1


