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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 

ل هایی اه حرود دارد شرط متقدم وج و همچنین اشکالی که در تصویر شرط متاخر در موردهمانطور که در جلسه گذشته بیان شد، 

  .است ارائه شده

م هستند اعم از ی که شرط حکوطو شرط متقدم را در شرن شرط متاخر ایشا ؛بود ینخراساحل اولی که بیان شد از محقق راه 

طبق  .دندوتصویر فرم مورد شروطی که شرط مامور هستند به نحو دیگر رو تصویر کردند و د ه یک نحو بیانا وضعی بی یتکلیف

  .استاخر محقق ط متقدم و مترش رط دوو مشرمقارنت بین شرط  ،تصویری که ایشان ارائه دادند

اقع شرطیت دارد وجود لوافی چه که  آن ،ی و چه وضعی عبارت است از این کهچه تکلیف ،راه حل ایشان در شرط حکم خالصه

بر مشروط رجا متقدم امشروط وجود دارد چه این شرط خی شرط مقارن با م، و وجود علآن د خارجیوجونه  تعلمی شرط اس

  .از مشروط رخامت و چه باشد

که بین مامور به و شرط  اضافه ای است واقع  آن چه شرطیت دارد،الفی در این قسم نیز  :ایشان فرمودندنیز مورد شرط مامور به  رد

شب ایجاد  ربین صوم و غسل د بتی کهنسبه عبارت دیگر  .شرطیت دارد نه خود شرط است که آن اضافه و ارتباط و شودایجاد می

 نواقع برای آ رو شرطیت د «الی الشرط باالضافة صومال» مامور به است «وم المتعقب بالغسلصال» شرط می باشد یعنی شودمی

 .مالح آن را شرط می نامیط. نه خود آن چیزی که ما در اصمشروط است واضافه و نسبت  بین شرط 

 اشکال محقق اصفهانی

اند و به نوعی  مدهدر صدد جواب از این اشکال بر آ خود ایشاناشکال نموده اند )هرچند  محقق اصفهانی به راه حل محقق خراسانی

اشکال  بهبه علت طوالنی شدن بحث وارد جزئیات این  اشکال و جواب نمی شویم و فقط  که دنکنمییه کالم محقق خراسانی را توج

 می کنیم(. اشارهایشان به طور اجمالی 

ی دو جهت داراو از افعال موالی آمر است گیرد، ورت میمحقق اصفهانی می فرمایند: بعث و تحریک اعتباری که توسط آمر ص

خر بر ند و شرط آن را مقدم بر خودش یا مومی تواند به چیزی امر ک چگونه آمر یعنی بررسی می کنیم کهبحث در امر است ) :است

 (موال متمرکز گردد.تحریک  و بعث و رمبه سمت ا ما باید توجه به همین جهت دهدن قرار آ

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 که در ر اساس مبادیبدارد،  به چیزی امر قصدآمر یعنی وقتی  .متاخر وشرط متقدم تعلق اراده آمر به عبارت است از  جهت اول:

و   فایده را نموده تصور آنسپس ر امر دیده و درا فایده ای  یعنی ابتداامر به آن چیز را اراده می کند نفس او تحقق پیدا کرده ابتدا 

تبارک  خداوند رال به معنای عام تصویر می شود و دوم ردمبادی  این) البته  شوق پیدا کرده به آن فایده و هیده کرداف تصدیق به آن

می کند و سعی خودش  به سمت خواسته و مطلوب اراده تحریک عبد ،سپس با توجه به این مبادی (مسئله متفاوت است و تعالی

می باشند واراده آمر به  ریک جهت متعلق اراده آم زپس بعث و تحریک ا .می کند به آن امر ال آنبند و بهعبد بعث و تحریک  در 

  .است هق گرفتلآنها تع

 ر، چه اراده آمدندارو حقیقی  یهمانند ملکیت یک وجود اعتبارخود بعث و تحریک  از تعلق اراده آمر راما با قطع نظ جهت دوم:

 . دیا نگیر دریگبه آن ها تعلق ب

مانطور که بیان شد به طور کلی، ه . یعنیر مرادات ندارندیا، هیچ فرقی با ستعلق اراده آمرک به لحاظ جهت اول یعنی بعث و تحری

نمی تواند در امری یک امر خارجی اید در افق نفس تصور شود. لذا بیز نق نفس انسان شکل می گیرد، مبادی اراده در اف اراده چون

اراده به اعتبار  تاثیر وجود خارجی در عالم نفس و ذهن ممکن نیست. لذا چون بگذاردتاثیرگیرد که در افق نفس انسان شکل می 

 .شودهیچ وجه تحت تاثیر عوامل خارجی واقع نمیبه  ی می باشدنافق نفس انسان شکل می گیرد و دارای مبادی ذه این که در

این لحاظ اگر  مر است و بهبعث و تحریک متعلق اراده آ بعث و تحریک نیز از این قانون مستثنی نیست زیرا همانطور که بیان شد

 بحث وتحریک توجه شود هیچ وجود خارجی در آن تاثیر گذار نیست.  به

وجود حقیقی بعث و  آن چیزی که محل نزاع می باشد جهت دوم یعنی. هستند رجاز محل کالم خابه این اعتبار  بعث و تحریکلذا 

وانسته اند و تحریک بر امور خارجی می باشد یا خیر؟ و به عبارت دیگر محقق خراسانی نت تحریک است که آیا امکان توقف بعث

عث و تحریک ایشان ب . زیرااز محل نزاع خارج است اساسا ی است کهبمطل راه حل محقق خراسانی ناظر به این مشکل را حل کنند.

 آنباشد.  تاثیر گذار د در آنوجود خارجی نمی توان ن است و هیچفق نفس انساموطنش ا گرفته آمر در نظر را به لحاظ تعلق اراده

قی است. به عبارت دیگر محل نزاع و بحث جایی است که بعث و تحریک به ه محل کالم است بعث و تحریک واقعی و حقیچه ک

عبد ایجاد کند  آمر قصد دارد با دستور دادن و گفتن افعل بعثی در زمانی کهآمر. یعنی مراد نه  ،لحاظ وجود حقیقی مقصود باشند

زمانی که تا مثال واقع می شود. هنوز بعث حقیقی ایجاد نشده اما زمانی که دستور و افعل را صادر می کند تحریک و بعث حقیقی 

موال قصد دارد به عبد دستور دهد که از اتاق بیرون رود هنوز بعث حقیقی شکل نگرفته اما به محض امر به خروج از اتاق بعث و 

 گیرد.صورت می تحریک حقیقی

باشد. لذا کانه محل نزاع و بحث در  ییک وجود خارج رقف بتواند متوت خارجی است  و مییک واقعیدارای بعث حقیقی خودش 

و بعث حقیقتا توسط شارع به سبب امر موال « اکرم کل عالم»گوید: این است که؛ زمانی که موال قصد بعث حقیقی عبد را دارد و می

 یا متاخر است متوقف شود؟ اند بر چیزی که متقدمتومی صورت گرفته، آیا

ا نیامده. آی ششرط که یت به چیزنسبد در صدد بعث مخاطب باش بوسیله امر حقیقتا به عبارت دیگر محل نزاع جایی است که موال

می توان بعث و  دوشیزی که شرطش بعدا محقق مینسبت به چ مخاطب راگیرد یا خیر؟ آیا ی صورت میبعث در این صورت اساسا

 تحریک کرد یا خیر؟
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درست است . نمی باشد ما این مسئله محل نزاع و بحث است، اماروشن  بیان کردند که بدیهی ومطلبی را خالصه: محقق خراسانی 

 تصور کند و  شرط را آن و موال ابتدا باید وقف بر وجود علمی استمت راده آمر و مولی استاری که متعلق ابتبعث و تحریک اع که

بعث حقیقی در نزاع است زیرا محل بحث و نزاع نماید ولی این مطلب خارج از محل آن  و مشروطبعث  بهود را متعلق بعد اراده خ

چیزی که  ربند امی تو یبعث حقیقآیا قصد تحریک عبد را دارد. حال امر  بوسیلهت و اس د بعثصدتا در قجایی که موال حقی. است

 1گردد؟ متوقف بر خودش استست یا بر چیزی که متقدم اخر از خودش اتم

 اشکال محقق نایینی 

مسئله را به نحوی  ایشان ج کردن کالم از محل نزاع است وخار ،گرداندن شرط به علم آمر و تصور آمر بازبه نظر محقق نایینی 

مسئله به  ماموربه یا ارجاع شرط یمبه وجود عل حکم ارجاع شرطایشان می فرمایند:  که از محل نزاع خارج است.ده رتصویر ک

( خروج بحث از محل نزاع مطرح کردنداشکال را ارجاع شرط به علم آمر این  ربته محق خراسانی دال) افه و نسبت در حقیقتاض

 می باشد.« لکالم الی غیر نقل ا»و 

خلط بین قضایای حقیقیه و خارجیه تباه از طرف محقق خراسانی گردیده، محقق نایینی در ادامه می فرمایند آنچه که باعث این اش

است. معنا ندارد که شرط متاخر را  به وجود علمی برگردانیم تا بخواهیم مقارنت بین شرط و مشروط را درست کنیم معنا ندارد که 

  .دشوبین آن ها درست  تا مقارنتیم تفسیر کن وطو مشر شرط متاخر را به نسبت بین شرط

 قضایای حقیقی و قضایای خارجی بیان می کنند. از یتعریفمحقق نایینی ابتدا  ی این که این اشکال روشن شودراب

و به نحو قضیه  انشاء شود ند هم به نحو قضیه خارجیهتوانحو قابل تصور است و هر حکمی می حکم به دو ایشان می فرمایند: انشاء

  .شود حقیقیه انشاء

وضوع  محقق زید که یک م . مانندجیرادر یک موضوع محقق ثابت خنشا حکم خارجیه یعنی امنظور از قضیه  قضیه خارجیه:

و  مترتب شده بر یک موضوع خارجی موجود رام به عنوان یک حکمکخارجی است و اگر موال بگوید: زید را اکرام کن، وجوب ا

 نیز بیان نشده است.هیچ شرطی 

با این  یتا زمانی که موال نداند زید .است حکمموضوع  بهعلم موال  لزوملی مهم است و آن یقضایا یک مسئله خ این نحوه رد

یک قضیه خارجیه باشد که موضوعش ، او نماید یعنی اگر قرار باشد موضوع حکمند امر به اکرام اد دارد نمی تووت وجخصوصیا

دارد تا بتواند دستور به اکرام او باید موال علم به آن موضوع داشته باشد و بداند مثال زیدی با این خصوصیات وجود  ،محقق است

 نماید.

فرض در این قضایا بلکه  .نیستعشان یک امر محقق ثابت در خارج ی هستند که موضویقضایای حقیقیه قضایا قضیه حقیقیه:

وجود است در خارج م موضوع آیاکه  کاری به مقام خارج نداردموال وجود است. ال موضوعش مقدر وجود موضوع می شود یعنی

اینجا « یطعج علی المستحیجب ال» ت گفته می شود. مثال در شرعیامی شود وضوع انشاءلذا حکم به نحو تعلیق بر وجود م یا خیر؟

 وع قرار گرفته،آن چه که اینجا موض بلکهو شخص خاصی مورد نظر نیست یک فرد  ست.حکم نی وجود خارجی المستطیع متعلق

یعنی اگر شخصی استطاعت پیدا کرد آن « علی المستطیعیجب الحج »تی موال می گوید ق. به عبارت دیگر واست یروجودش در تقد

                                                 
 36ص/2الدرایه/ جنهایة  1
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ا دیگر از قضای قهرا در این قسممی باشند. قضایای حقیقیه  یلاحکام شرعیه همه از قببه طور کلی  .شودو واجب میاگاه حج بر 

 . علم موال به وجود موضوع الزم نیست

در قضایای خارجی باید شخصی مثل زید وجود  و قضیه خارجیه مشخص می شود. حقیقیهتوجه به توضیح فوق فرق بین قضیه  با

وجود زی به داشته باشد و موال نیز به وجود او علم داشته باشد تا بتواند نسبت به او حکمی صادر کند اما در قضایای حقیقیه نیا

یعنی زمانی که موال قصد دارد حج را بر کسی واجب کند،  تواند آن را مفروض الوجود دانستهمی خارجی چیزی نمی باشد بلکه 

 تعلق این حکم به موضوعوع شود برای وضاین م دکه آیا او اکنون مستطیع می باشد یا خیر. همین مقدار که فرض وجوکاری ندارد 

 که موال علم به وجود مستطیع نیز نداشته باشد. کفایت می کند ولو این

نشده حکم در مقام م فعلی یک نکته وجود دارد که عبارت است از این که تا زمانی که موضوع حکحقیقه  یمورد قضایا رالبته د

استطاعت  ی زمانی که حکم از طرف موال مبنی بر وجوب حج عند االستطاعه صادر شد تا زمانی که شخصینانشاء می باشد، یع

و فعلیت  دارای استطاعت گردید، حکم وجوب حج متوجه او می گردداما وقتی یک نفر  نداشت ، حکم متوجه شخصی نمی گردد

که اگر  یهجراارد در فعلیت حکم است نه اصل حکم به خالف قضیه خمی گذپیدا می کند. پس تاثیری که وجود موضوع در خارج 

 .موضوع حکم در خارج وجود نداشته باشد اصال حکمی متصور نیست

الم ما یک عالم جعل داریم و یک ع ایشان می فرمایند: .شویممیبه انفکاک جعل از مجعول  لقائ گوید: مای هم چنین میمحقق نایین

د به وصیت نزنمیفکیک این دو جعل مثال عالم مجعول است. ایشان در ادامه به جهت روشن شدن ت زکه عالم جعل غیرا ولمجع

. یعنی اگر شخصی مال خودش را بوسیله وصیت به دیگری  تملیک کند و به پسر یا برادرش یا هر شخص دیگری بگوید تملیکی

نشاء تملیک در حال حیات موصی ا. در این وصیت تملیک به شرط فوت موصی است. یعنی مال ملک تو استن ای بعد از مردنم،

صی کرده بود. به عبارت دیگر خود موآن هم با انشایی که قبال  زمانی محقق می شود که شخص موصی فوت کند،اما ملکیت  است

  .محقق نبوده است ملکیت حال انشاءر د این ملکیت عبارت است از موتی که شرط

زمانی حکم مجعول از انفکاک یعنی  .همین است جیهرخاحقیقیه از  یقضایا یک جهت افتراق محقق نایینی در ادامه می فرمایند:

این امکان وجود ندارد زیرا شرط موضوع قضایای حقیقیه این یه جخار یولی در قضایاامکان دارد در قضایای حقیقیه  جعل انشاء

  .باشد است که در زمان انشاء حکم موجود

 و قضایای خارجیه وجود دارد:حقیقیه  دو فرق اساسی بین قضایایپس 

شرط در تعلق  نیحقیقیه ا یولی در قضایاشد باع داشته وموال علم به موض است که زمانیی خارجیه قضایا م دراول: حکفرق 

 حکم به موضوع دخیل نمی باشد. 

چنین  خارجیه این یکه در قضایا در حالینفکاک باشد اجعل و انشاء و حکم مجعول  بینتواند میه یقدوم: در قضایای حقیفرق 

 .نیست

 مالحظه این دو نکته اشکال نظر محقق خراسانی این است:با  
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در حین ، قائل به وجود علمی شرط گردیدند و وجود خارجی شرط را کل شرط متاخر و شرط متقدمای حل مشمحقق خراسانی بر

شروط باشد جی شرط چه بعد از مد خارووجنفی نمودند. لذا فرمودند بین وجود علمی شرط و مشروط مقارنت وجود دارد و حکم 

  .قبل مشروط مربوط تاثیری نداردیا 

 جی باشد.که حکم به نحو قضایای خار متصور است فقط در جایی بیان نمودندچه که محقق خراسانی  آن محقق نایینی می فرمایند:

ارد نفس علم ثیر دن چه که تاآزیرا در قضایای خارجیه قضایای حقیقی باشند دیگر بیان ایشان قابل قبول نیست، اما اگر به نحو 

مسئله نمی زند. به  بهای شرط به حسب واقع لطمهاین تقدم و تاخر در حکم باشد بنابر ی تواند تاثیرگذارموال به موضوع است که م

آن است و این مقارن با مشروط است  یمکه تاثیر گذار است صورت آن شئ و وجود علچه  ه آنیجقضایای خار رعبارت دیگر د

عدم  حکم هیچ بازگتشی به علم موال و تفعلی مورد قضایای حقیقی همانطور که معلوم شد، اما در دندار یجخار وجود و کاری به

د وسته است وجبه آن وابکم وجود دارد. آنچه که فعلیت ححکم  علم به موضوع داشته باشد یا نداشته باشدچه موال  ندارد. علم موال

  .جود موضوع استوع و عدم وموض

 نتیجه:

به مقدمات خارجیه  وطمرب انی فرمودند:سکه محل محقق خراچه  آنو  خارجیه ه است نهیضایای حقیقدر شرط متاخر قمحل کالم 

 1 که از محل بحث خارج است. است

 «العالمین والحمد هلل رب» 
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