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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 

از طرف اعالم و بزرگان ارائه شرط متقدم راه حل هایی شرط متاخر و  در مورد اشکال همانطور که درجلسات گذشته بیان گردید،

 . است گردیده

یکی مربوط  نمودند. حکم از شرط مامور به دو راه حل ارائهبا تفکیک شرط ایشان  سوی محقق خراسانی ارائه شد.اولین راه حل از 

  .به شرط حکم و یکی مربوط به مامور به

بعد از بیان هر کدام  که قرار گرفتاشکال محقق خراسانی توسط محقق نایینی و محققق اصفهانی به صورت جداگانه مورد ه حل را

راه حل محقق خراسانی نقل کالم به  ،این معنا که طبق هر دو اشکالجود دارد به و بین آن ها یک نقطه اشتراکمشخص گردید که 

 . ی باشندم جروری است که اساسا از محل نزاع خاامدر ایشان راه حل  است و غیر موضوع بحث

  آمدند.ایشان بر  در صدد توجیه کالمهانی اشکال خود را به محقق خراسانی بیان کردند محقق اصفبعد از اینکه همانطور که بیان شد 

ه و قضایای بین قضایای حقیقیبه عقیده ایشان محقق خراسانی که  عبارت بود از این نیز به محقق خراسانی نایینی اشکال محقق

 . است نمودهخلط  یهرجخا

 یقضایا رقابل قبول است نه دقضایای خارجیه که راه حل محقق خراسانی فقط در مورد  استاین  شکال محقق نایینیمحصل ا

در  ی ندارد وبه عبارت دیگر این راه حل در قضایای حقیقیه کاربرد .قضایای حقیقیه است ما نزاع حالی که محل کالم و ر، دهیحقیق

طی در واقع شرط شر رکه ه ای خارجیه، از آن جاقضای ردما نمی باشد. نزاع بحث و محل که ) قضایای خارجیه( رد داردکارب جایی

به طور کلی شروط  چون .حل است لقابلی که محقق خراسانی بیان کرده راه حبا و مشروط عدم مقارنت شرط مشکل است، جعل 

اکرم  موال ی. یعنی وقتمتحد است انشاء و فعلیت در قضایای خارجیهنیز و  نه مجعول باشندجعل میدر قضایای خارجیه شروط 

نیز وجود دارد. زیرا در قضایای  ی، حکم فعلکندیموال اکرام زید را انشاء م که همان لحظه ؛گویدمیجیه زیدا به عنوان یک قضیه خار

همان لحظه  کردن را دارد. حکم حاکم قصد یو وجود دارد. لذا وقتموضوع محقق و ثابت است ه در همان لحظه انشاء حکم، یخارج

ند و با تصور می کند و حکم را جعل می کا قیودش ر صور می کند،وطش را تد، شرکنانشاء و حکم موضوع را تصور می ل وجع

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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د وجودارای که زید  ، از آن جادازی مراک وجود دارد و وقتی موال می گوید، زید در خارج زیرا. شودیم یحکم فعل انشاء و جعل،

  .را اکرام کنندزید مکلفین باید  ،پس از انشاء حکمخارجی است 

ست آنچه که مورد نظر ا .مورد نظر نیست ه الخارجیدحقیقیه موضوع به وجوایای در قض .ی حقیقیه مسئله فرق می کندایااما در قض

وقتی « ج علی المستطیعحیجب ال» ل. مثنداشته باشد بسا فرد و مصداق داشته باشد و چه خارج ریک عنوان کلی است که چه بسا د

در قضایای لذا  .ق شودقمحاست بعدا  خارج مصداق داشته باشد و ممکن رمستطیع د شود ممکن استاء میشتوسط موال اناین حکم 

مترتب حکم بر موضوع مقدر الوجود  در قضایای حقیقیه عبارت دیگر به د.فرض وجود موضوع می شو ،انشاء حکم موقعحقیقیه 

و تا د وع فعلیت پیدا نکندم وجود موضموضوع و به خاطر ع نشود ولی بخاطر نبودممکن است حکمی انشاء و جعل شود لذا می

 زمانی که موضوعش تحقق پیدا کند به فعلیت نرسد.

این  ترمهم از آن ووجود دارد  انفکاک امکانلذا بین فعلیت و انشاء  ضایای حقیقیه موضوعشان مفروض الوجود استقاز آنجایی که 

 .وجود خارجی موضوع است تنها، آنچه که در فعلیت حکم دخیل است و حکم ندارد ری دکه علم موال هیچ تاثیر

 شرط نیست وط به حکم مشکل شرط متاخر را اینگونه حل کردند که وجود خارجی موضوعدر شرط مربپس محقق خراسانی 

 که در اینصورت مقارنت بین حکم و مشروط محقق است. می موضوع بلکه شرط عبارت است از وجود عل

قضایای خارجیه درخارج موضوع مورد قضایای خارجیه قابل استفاده است؛ زیرا  فقط در راه حل این فرمودند:محقق نایینی اما 

در حکم دارد اما در احکام شرعیه که از سنخ قضایای حقیقیه است و بین انشاء و فعلیت ممکن  تاثیر موجود است و وجود علمی آن

ا و نزاع ما در قضایای حقیقیه است نه قضایای است انفکاک باشد راه حل شما کار بردی ندارد و این در حالی است که اصل بحث م

 خارجیه.

وجود کل شرط متاخر در مورد شرط حکم مش ط مامور به از محل نزاع خارج است وشر هلفرمایند: مسئمیمحق نایینی  به عالوه

 ط مامور به. شر نهدارد 

محقق راه حل فرمایند: همان است که می واقع اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی داری دو وجه است که وجه اصلی آن در

ای حقیقیه که محل نزاع است یورد قضام رت، اما داس از محل نزاع خارج قابل تصور است کهخارجیه  یایاقض رخراسانی فقط د

  قابل تصویر نیست.

 داند.ط مامور به را از محل نزاع خارج میرشاما وجه دوم عبارت است از اینکه ایشان 

 خویی به محقق نایینیاشکال محقق 

نظر  و موال در هنگام حکم وعش مقدر الوجود استضویه را عبارت از این دانستیم که میه حقیق: اگر ما قضدخویی می فرمایمرحوم 

می در ظرف متاخر از حکم نیز تواند اخذ شود ظرف مقارن با حکم میهمان طور که در  موضوع مفروض الوجود به خارج ندارد

 د.)تفصیل اشکال ایشان به محقق نایینی را هنگام بیان راه حل ایشان در این مشکل بیان می کنیم(.اخذ شو نداتو

شرط متاخر و متقدم توسط محقق خراسانی بیان شد، در این مسئله بزرگانی مانند محقق نایینی،  موردتا کنون فقط یک راه حل در 

 محقق اصفهانی، محقق خویی، امام خمینی و عده ای قبل از محقق خراسانی راه حل هایی ارائه نموده اند.  
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باشند. یعنی می لم مجعولاعلم جعل و ائل به عمحقق خراسانی بر این پایه است که ایشان قااساس سخن محقق نایینی در اشکال به 

باشند.  در قضایای حقیقیه یک سری شروط، شروط جعل می باشند و یک سری شروط، شروط مجعول می ایشان می فرمایند:

ند. شروط جعل تمام چیزهایی است که به انشاء حکم مربوط می شود و حاکم موقع انشاء نیازمند این است که آن شروط را تامین ک

 یعنی مثال باید شروط و فایده آن را تصور کند تا بتواند انشاء حکم نماید. اما شروط مجعول مربوط به تحققق موضوع هستند. 

به  آیامجعول صحیح نیست.  انفکاک عالم جعل از عالمقائل شویم مطلب صحیحی نیست.  این که بین جعل و مجعول تفکیکولی 

اگر دارند. یعنی  و تغایر اعتباری جاد و وجود اتحاد ذاتیای تفکیک قائل شد در حالی کهوجود  ایجاد و ی توان بینم عنوان مثال

. آیا حقیقتا موجود است از ایجاد غیرمی توان گفت ع قاود شد آیا در عالم ویک چیزی موج د و به تبع آنجاد کریکسی چیزی را ا

این  ه و فعل او در نظر بگیریمبه اعتبار شخص ایجاد کنندرا  حقیقت واحداگر این به بیان دیگر  ؟دارندایجاد و وجود با هم فرق 

فقط یک  یراو این تغشود نامیده میموجود  میبگیر نظر ره ایجاد شده داعتبار آن چیزی ک اما اگر به حقیقت ایجاد نامیده می شود،

  .نه حقیقی و نه ذاتی اری استبتتغایر اع

نیست که دو چیز داشته باالعتبار است و گرنه حقیقتا این طور  ولجعل و مجع ملتفکیک عا جعل و مجعول نیز همین است.مسئله 

 ر را از اعتبار تفکیک کنیم؟آیا می توان معتبَ باشیم.

ص هستند منتهی یک وقت به لحاظ شخ یک حقیقت . اعتبار و معتبر هر دودنکایجاد میچیزی را در وئاء اعتبار کسی ی نر یععتباا

نامیده می  رمعتبَ کندچه که معتبِر اعتبار می آنشود و آن حقیقت فعل لحاظ کننده شمرده میو شود یکنننده و فعل او لحاظ ماعتبار 

 از دو منظر جداگانه می باشند.حقیقت بلکه یک  ندتسهم جدا نی ها ازاینپس  شود.

در حدی که بدانید سخن محقق نایینی دارای اشکال  فعال لم جعل و عالم مجعول است ولیاتفکیک ع اصل اشکال محقق نایینیپس 

 است بیان شد.

 شده که تا کنون به بخشی از آن ها اشاره شد.ایراد به راه حل محقق خراسانی اشکاالتی 

 در مورد شرط حکم  به محقق خراسانی حق در اشکال 

چه که حقیقتا  ا آنیرز اشکالی ندارد تاخر شرطاین بود که  ؛ چه تکلیفی و چه وضعیدر مورد شرایط حکمخراسانی  راه حل محقق

، کند اقق پیدحشرطش بعدا تاکنون محقق باشد ولی  طهر چند که امکان ندارد مشرو . یعنیتاخر است وجود خارجی شرط استم

 می باشد.  وط به وجود خارجی این شرطاما این مسئله مرب

حکم توسط موال  همان زمانشود ا زمانی که آن شرط تصور میرست. زینی مشکلیتصور شرط متاخر  و یمورد وجود علم راما د

برای حج موال استطاعت را مثل این که شرط و مشروط وجود دارد. م و مقارنت بین موضوع و حکبر موضوع بار می شود و لذا 

  .کندنشاء ا آن را وجوب و همان لحظه کندتصور 

 کنیم.روشن شدن اشکال الزم است مطلبی را به عنوان مقدمه بیان برای 

  یف به معنای اسم مصدری.لنای مصدری دوم: تکبه معاست اول: تکلیف  تکلیف از دو جهت قابل مالحظه

ست بلکه حکم کردن فعل هر کسی نی .ی موال استیارفعل اخت و دستور دادن کهیعنی حکم کردن  :تکلیف به معنای مصدری

 یعنی یکسری مقدمات می باشد.اختیاری دیگر مبتنی بر دهد و مانند هر فعل موال است که موال آن را انجام می یا فعل اختیارتنه
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در افق نفس موال شکل  اراده در نفس او محقق نشود تا مبادی اراده ای نباشد این فعل از موال صادر نمی شود وارادهتا زمانی که 

ی است که قبل از آن دستور دادن یک فعل اختیار ، نفسگوشت بخربازار و ید برو وگکه موال به عبدش می این ؛یعنی .گیردنمی

 کند. اما اینطور نبوده که اراده موال خریدن گوشت از بازاربه  نکه عبدش را تحریکیاراده ای در نفس موال شکل گرفته مبنی بر ا

شت را تصور کرده و فایده آن را تصدیق کرده و سپس به فایده اش شوق پیدا خریدن گوآمده باشد؛ بلکه ابتدا خود بخود پدید 

  .صادر شده استاز طرف او حکم کردن و دستور دادن به عنوان یک فعل اختیاری  وقت فعل نآ کرده،

کار او می شود وجوب سر می زند حاصل  اب به عنوان یک فعل اختیاریایج الیعنی وقتی از موی: درصممعنای اسم به تکلیف 

 که این همان معنای اسم مصدری ایجاب است. 

 چیست؟شرط تکلیف یا شرط حکم  منظور ازحال 

 است. ستور دادن، ایجابد یعنی شرط حکم کردن، .شرط مصدر است ؛حکمشرط تکلیف یا شرط  احتمال اول:

مثل استطاعت  در هستندصنای اسم محکم به مع طشر ین. یعبیجااطیت برای وجوب دارند نه به حسب واقع شر روبعضی از ام 

احکام دارای  و چون انشاء حکم می باشند ، شروطشروطاز شروط فعلیت و بعضی  ،شروط زا. به عبارت دیگر بعضی ی حجراب

 حکمعلیت ف یگر وجوب وای اسم مصدری یا به تعبیر دنحکم به مع وط واقعا شرطیت برایبعضی از شرباشند. لذا ف میلمراتب مخت

   ، فقط شروط انشاء حکم می باشند.بعضی از شروطرا دارند و 

این  و درا، ربطی به موال نداسم مصدری یا به تعبیر دیگر شروط وجوب یاو حکم به بمعن حاال نکته اساسی این است که شرط

 مربوط است الوآنچه که به م وبلکه مرحله فعلیت مربوط به مکلف است  به موال ندارد یت ربطیمرحله فعل .مربوط به مکلف است

  .است الزم حکمصدور که برای  . یعنی آن شروطیشرط انشاء حکم است

تصورمی  ن موضوع راو قیود ای شرط این موضوع ،لمومح ضوع،ودارد، ابتدا حکم، م مصدریی ابه معنحکم قصد ال ووقتی ملذا 

، تمام موضوعلحاظ محمول، الزم است عبارت است از  حکم . به عبارت دیگر شروطی که برای انشاءحکم می کند کند و سپس

  قرار دارد.ی موال رااست که در محدوده فعل اختی موضوع الزم ینا رایکه ب قیودی

 و حکمتا تحقق پیدا کرده باشد  آنمکلف در انتظار که باید است  وطیشر ،به معنای اسم مصدری آن شروط مربوط به حکماما 

 پیدا کند.فعلیت 

؟ محقق خراسانی چطور می نیمک را حل توانیم مسئلهچگونه می ستربوط به مکلف اربوط به فعلیت حکم که ممروط حال در ش

رتیب در افق نفس موال به تو تابع اموری است که ط به موال است وبرم ؟ تکلیف به معنای انشاء و حکمندنکتوانند این مسئله را حل 

ای اسم مصدری ندیگر حکم به مع بیربه تع د ووبه فعلیت حکم مربوط می ش کلف ومورد شرایطی که به خود م را دمگیرد. امی لشک

   .دیرگافق نفس موال شکل ب رکه د مربوط می شود؛ دیگر چیزی وجود ندارد

ابل قبول است که شروط شروط حکم ق زااشکال به محقق خراسانی این است که راه حل ایشان در بعضی ر به عبارت ساده و مختص

  نای اسم مصدری راه گشا نمی باشد.علیت حکم یا حکم به معوط فاما در مورد شر ،مصدری باشنداء و انش

 بحث جلسه آینده 

   محقق خراسانی وارد است.بر  زمورد شرط مامور به نیدر 
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این شرط مصطلح نیست بلکه آن چیزی که واقعا شرطیت دارد، آن اضافه فرمودند: آنچه که شرطیت دارد در شرط مامور به ایشان 

 وقتی این نسبت و اضافه بر قرار بود مقارنت بین شرط و مشروط نیز حاصل است.مشروط است و که بین مامور به و نسبتی است و 

 اشکال وارد است.به محقق خراسانی در این مورد نیز 

 «نیموالحمد هلل رب العال»


