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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »  «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
شرط  ،شرط اگر اسانی برای حل اشکال شرط متاخر ارائه شده گفتیمکه توسط محقق خردر مورد راه حل اول در جلسه گذشته 

 . و اشکال همچنان پا برجاست کندیرا حل نم یایشان مشکلحکم باشد راه حل 

 در شرط مامور به اول بررسی راه حل 

ی است و آنچه که فی الواقع شرطیت دارد چیزی دیگرکه چه آنشرط مامور به  دربه نظر محقق خراسانی همانطور که قبال بیان شد 

بین است که  و نسبتی فهااض شرط عبارت است از آنایشان می فرمایند: ست. واقع شرط نی به است درگمان می کنیم شرط مامور 

بین  نسبت و این اضافه بین شرط و مشروط حفظ می شود. زیرا قارنتمو با توجه به این مطلب  می شود مامور به و شرط حاصل

شرط  را چیزیتواند می شارع امر به آن نمی باشد. پس ع درراود دارد لذا مانعی برای موال و شوج هنگام امر موال شرط و مشروط

ه و نسبت و فکه این اضا فه ای بین مامور به و شرط توسط موال لحاظ شدهیک نسبت و اضاباشد زیرا  مامور به کند که متاخر از

 می باشند.   رناقخود مامور به با هم م

 لکن این راه حل نیز به نظر ما تمام نیست چون:

 هف. اضاسخن از متضایفین به میان می آوریم مامور به است در واقع وشرط بین  تاضافه و نسب گوییم شرطیت مربوط به آنمی یوقت

نفر اول می باشند. یعنی ضایفین متکه ابوت و بنوت مثل  ذات االضافه قوامش به دو طرف می باشد. شیو یک امر طرفینی است 

هستند  هفاات االض. همه اموری که ذتحتیت وفوقیت  . یا مثلنفر اول پسر است افه بهباالض افه الی نفر دوم پدر است و نفر دومباالض

و  به دو طرف دارد ازنیفه ااض باشد وشرط همان اضافه و نسبت بین این داگر  . حال در ما نحن فیهقوامشان به دو طرف است

  .دنیک طرفش بعدا تحقق پیدا ک افه ای محقق شود ولیاض حال چطور می شود .محتاج طرفین است

یک ها در اموری که قرار است بین آنو  ت(سفه ادبی و نحوی نیا)منظور اض الیه افداریم و یک مض فاما در اضافه یک مضپس 

توانیم بگوییم مضاف درحال حاضر موجود میحال آیا در ما نحن فیه  .رف داریمج به دو طیااحت د توجه باشد،رفه و نسبتی موااض

یک طرف  راگ ؟ به عبارت دیگرمضاف الیه باشدتواند می چیزی که موجود نشدهآیا  ؟دنمضاف الیه بعدا تحقق پیدا می ک لیواست 

یک نسبت اضافه  و ک مضافه الیهو ی فامض ه ای یکفاهر اضدر زیرا . هفااضنکند نه مضاف محقق می شود و نه  ااضافه تحقق پید

 . شدابف و مضاف الیه وجود داشته اکه مضکند اضافه معنا پیدا می یزمانموجود است و 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ای پایه بر چهمورد ادعای ایشان این اضافه و نسبت  ه و نسبت دانسته اند، امافااقع یک اضشرط را فی الو یحقق خراسانمپس 

شود آیا می .طیت داردشر شرط است در حقیقت شیزی که ظاهرچ به بهمامور : اضافهمی فرمایندمحقق خراسانی  ؟شده است رااستو

ای هفاهر اضپس  ؟داردحقق امکان ت داش نباشیک پایه ای کهفهااض آیا ؟بعدا بیاید آن م باشد اما مضاف الیهکه مقارن با حفااض

محقق خراسانی کانه  کرد در حالی که لحاظ ند تا بتوان نسبت بین آن ها راالیه باش فامضاف و مض یعنی باید نیازمند دو رکن است

الیه  فاد اما خود مضراد ف الیه هم تحققاف و مضامض ، اضافه و نسبت بینبودن تحقق دارد فامضاف با وصف مض می فرمایند:

  راه حل ایشان در مورد شرط متاخر مورد قبول نمی باشد.ست. لذا نی ولعقاصال مسخن این  فعال تحقق ندارد.

شرط حکم  :کردند ، تقسیمدر واقع شرط را به دو قسم پس راه حل اول که توسط محقق خراسانی بیان شد قابل قبول نیست. ایشان

قصد وجود مامور به از راه اضافه  رطشو در  یمبه از راه وجود عل رامور به که در شرط ماموعی و شرط مضواعم از تکلیفی و 

 .نبود لقبو لکدام قاب داشتند مسئله را حل کنند که هیچ

 )منسوب به شیخ انصاری(راه حل دوم 

تاخر شرط از مشروط  اشکال، ذات الوجود الخارجی باشد اگر شرطه شیخ انصاری نسبت داده اند ک تقریرات بهمحقق خراسانی 

اما شرط عبارت است از وجود متاخر به وصف  لی شرط بعدا تحقق پیدا می کند.پیش می آید، یعنی مشروط اکنون وجود دارد و

بلکه ذات این شرط به وصف  ستکند نیمییدا وجود خارجی شرط که بعدا تحقق پذات دارد برای حکم  چه علیت یعنی آن .التاخر

ف صبا و شودت به شرط استطاعتی که بعدا برای شما حاصل میجب اساا ومحج بر ش . یعنی وقتی شارع می گویداستمالک تاخر 

و می تواند علیت تامه برای مشروط  دتحقق دار ن با مشروطمقارگردد اظ میحتاخرش. لذا وقتی شرط متاخر با وصف تاخر ل

   یگر محذور تاخر علت از معلول پیش نمی آید.داشته باشد و د

و علت بعد از معلول بیاید، لذا در  موخر از مسبب باشدنمی تواند سبب  د و دار یعلیتبه مشروط یک  تشرط نسب که پس از آنجا

خر استفاده جود شرط را با وصف تاخر لحاظ کرده تا محذور تاخر شرط از بین برود زیرا زمانی که قید وصف تاوما نحن فیه 

  محقق می شود.جی بعدا رخا دذات وجوکند اما تحقق پیدا میاست  موجود شود یک امر ذهنی کهمی

 راه حل دوم بررسی

ه عدم معقولیت ئلمس انصاری مرحوم شیخ تقریرات رد زیرااست.  تردید انصاری محل شیخ تقریرات نسبت این وجه به : اصلالاو

در بحث عقد به جهت همین مشکل  انصاری لذا مرحوم شیخ وجود چنین شرطی می باشند. منکرایشان شرط متاخر نقل شده و 

ملکیت از زمان اجازه حاصل می شود نه اینکه اجازه  جازه ناقل است نه کاشف. یعنیااند که بر این عقیدهفضولی و لحوق اجازه 

است. لذا اصل اینکه در تقریرات شیخ انصاری چنین  سبب شود ملکیت از قبل پدید بیاید، زیرا تاثیر سبب معدوم در مسبب محال

 محل اشکال است.و مراد همین باشد مطلبی بیان شده باشد 

چه که شرط است  آن :فرمودنددر راه حل اول محقق خراسانی  د،با وجه اول فرق داردوم وجه : الزم به توضیح نیست که ثانیا

  شود مقارن با مشروط محقق است.که این شرط در ذهن موال اعتبار میآن است و در زمانی ی ی شرط و وجود تصورموجود عل

و وجود شرط به وصف تاخر مالک است. هرچند ظرف وجود شرط به وصف تاخر  ذات شرط با وصف تاخر در راه حل دوماما 

ول این نسبت، باز هم این به هر حال بر فرض قب بیان کردند متفاوت استوجه اول  رچه محقق خراسانی د آن با اما ذهن است،نیز 
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وجود یک شی  ره معدوم است به وصف معدوم بودن موثر دکا چیزی ر ین است کهزیرا معنای این سخن ا حرف قابل قبول نیست

این است که شی معدوم با وصف معدومیت  و مساوق معادل شرطیت دارد گوییم شی متاخر به وصف تاخر وقتی مییعنی  .بدانیم

  .ت و این ممتنع استموثر در مشروط اس

توانیم این ظ یک وصف نمیند و با صرف اعتبار یک وصف و لحاکنیز تحقق پیدا نمینباشد معلول تا زمانی که علت به هر حال 

 .مشکل را حل کنیم

 شیرازی( ) میرزایراه حل سوم 

بوجوده الزمانی مالحظه کنیم  اگر ما شرط را می فرمایند:ایشان  محقق خراسانی و مرحوم سید از میرزای شیرازی نقل نمودند که

.   به دط یعنی وجوب متوجه مکلف گردیده اما شرط این وجوب  بعدا تحقق پیدا می کنمشرو شرط متاخر وجود دارد زیرامشکل 

غسل . یا مثال در بعدا تحقق پیدا کندقرار است ت است، اما شرطش که استطاعت اس حققوجوب به عنوان مسبب م عبارت دیگر

متاخر وجود زمانیش  چیزی که بعدا موجود می گردد و در شب و بعد از انجام روزه روز گذشته است. شفی اللیل که وجوب زمانی

صوم یوم الماضی  یا. یعنی غسل فی اللیل نمی تواند سببیت داشته باشد برسببیت داشته باشد برای مقدمنمی تواند ل است واز معل

وجودی که در  . یعنی آناست طوجود دهری شرمورد نظر است  ست بلکه آن چهی شرط مورد نظر نیوجود زمانلذا  .للمتسحاضه

هایی که دیده می چه آنن همه موجودات این عالم یاکانه طبق این ب .فوق زمان و مکان است وجود دارد لمیاکه ععالم مجردات 

ود دهری یا ولی آن وج وجود دارد.ن رایشابدر عالم دیگر یک حقیقتی ، به وجود جمعی ندآیشوند و چه آن هایی که به لفظ می

. همه زبان ما جاری می شود و دیگران هم می شنوندر کند در عوالم بعد تا بعالم فوق زمان تنزل می روجود حقیقی یا وجود د

این عالم تا دوباره صعود نند به کمیعالم دارند تنزل  ر آندزول را دارند که از آن حقیقتی که ن وصعود  قوس این ملموجودات این عا

 د. نکن

هری شرط است که در ه وجود دکلکه متاخر است ب ستجا شرطیت دارد وجود زمانی شرط نی طبق این راه حل در این هلذا آنچ

 .اع دارندمو اجت کنار همه موجودات دیگر وجودعالم تجرد در 

 بررسی راه حل سوم 

ه موالی عرفی و خطابات شرعی رشرط متاخر ده است. یعنی محل بحث ما و به یک معنا خطابات عرفی بحث ما در خطابات شرعیه

را از هم ود زمانی وجو عرف وجود دهری  و همانطور که مشخص است به عرف شده است القاء است که این خطابات و اوامر

 و مشروط دارند.شرط  است کهزمانی  وجودقابل درک است  برای عرفآنچه  دهد.تشخیص نمی

وضع  دهد، باقع وجود دهری را مالک قرار میایان می کند، در ومتاخر بشرط عنوان  شرطی را به حال اگر بگوییم وقتی شارع

 .ستنی نون و حکم جعل می شوند سازگارخطاباتی که به عنوان قا

 لذا این وجه نیز قابل قبول نمی باشد.

 نراقی (مرحوم )  حل چهارمراه 

رط مهم است چه که در ش گویند: در رابطه بین شرط و مشروط چیزی به نام مقارنت الزم نداریم.آنبه طور کلی میمرحوم نراقی 

اصال نه پا به عرصه وجود گذاشته یعنی  .شود موجودموجود باشد و نه در آینده ق نباشد یعنی نه فی الحال این است که معدوم مطل

 شرطی فی الحال معدوم باشد اما بعد موجود شود، برای تحقق عنوان شرطیت کافی است. . لذا اگرنه خواهد گذاشت و



111 

 

 بررسی:

لی اصال بین شرط مرحوم نراقی این است که به طور کاگر منظور باشد. زیرا راه حلی برای مشکل شرط متاخر بیان نمی تواند این 

 بیان دیگر بیان می کنند.اصل اشکال را با  ن دوبارهگویا ایشا ؛لی استمشروط مقارنت الزم نیست حرف باط و

ظاهر البطالن د ست شرط با مشروط مقارن باشالزم نیاصال  توان به گونه ای توجیه کرد. زیرا این سخن کهکالم ایشان را می البته

   .تسمقارنت الزم نی لمعلو وعلت سخن مرحوم نراقی این است که بین  یامعنزیرا است. 

 تکوینی.نه در امور حقیقی و ست امور اعتباری این مقارنت الزم نی راین است که د انشچه بسا مقصود ای

باشد که  همین که بیان کرده اند ی.پس ممکن است مقصود ایشان از راه حلی است که بعدا به آن اشاره خواهیم کردبطلتوجیه ماین 

 بیان شد.

 بحث جلسه آینده 

 احب عروه بیان نموده اند.راه حل پنجم: راه حلی است که مرحوم سید ص

 «والحمدهلل رب العالمین»

 

  


