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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
   .مورد اشکال قرار گرفت ان شد و هر چهار راه حلمشکل شرط متاخر بی یاکنون چهار راه حل برتا 

 )مرحوم سید( پنجم راه حل

جود و مقدمه سابقه و الحقهشرعیات و اعتباریات  : به طور کلی در عقلیات، تکوینیات،دیامرحوم سید صاحب کتاب عروه می فرم

. تاول ماه اس ،گوییم آن روزمی می کنیم و به اول ماه که ما یک روز را متصف این دارد. مقدمات سابقه و الحقه در تکوینیات مانند

 عبارت است از وجود آن روز بعد از ماه قبلی و  وجود روز دوم بعد از روز اول ماه. که  این یک شرطی دارد لکن

 ماهن اول اکنو گوییمیوقتی م. آخر داشتن ماه قبل استبه  مشروطثانی در این ماه و نیز داشتن ودن برای ماه مشروط به پس اول ب

ماه قبل هم بوجود  راز طرف دیگر آخ ت.بودن روز دوم ماه اسروط به ماه بودن مش اولمی باشد، هنوز دوم ماه نیامده در حالی که 

 .تو از بین رفته اس آمده و گذشته

 یرا هرز ،به تدریج حاصل می شوند انشئاتی که اجزا، مرکبند قابل انطباق استتسای اجزاء هاراین مسئله در همه مرکباتی که د

 یدد قطعا باید قبل و بعنزاء متصف به صحت باشاگر بخواهد این اج و مدن جزء بعدی استجزیی مشروط به بودن جزء قبلی و آ

  .دنهم داشته باش

ل دهنده اجزاء تشکیولی هر کدام از است شرط متقدم  رای ملکیتب «بعت» کلمه مثالقضیه از همین قرار است. نیز  اعتباریامور  در

خود این بعت  .د در ملکیتتاثیر بگذار«ءتا»سابق باشد تا این  یت به این نحو که جزءکتاثیر دارند در ملبعت « ءتا»مثال  «بعت»

 اید. یعدا بء بتا است که تاثیر گذاروقتی باء در بعت  .ده استباء عین و تاء که ضمیر متکلم وح دارای اجزایی است که عبارتند از

وجود دارد زیرا مرکبات و امور اعتباری از یک مقدمات متقدم و متاخر نیز در شرعیات با توجه به مطالب فوق می توان گفت که 

ریم که ادند و مقدماتی ک مه تحقق پیدا میدقز ذی الماداریم که بعد  ییات و چه در شرعیات مقدماتکوینما چه درت سنخ می باشند.

 اما این مسئله چگونه باید حل شود. ذی المقدمه تحقق پیدا کرده.از قبل 

 . زیرا معنای این حرف این است که معدوم موثرمحال استم، یم متاخر را به عنوان معدوم موثر بدانیها: اگر بخوایشان می فرماید

  باشد.می دخیل در تاثیر ،شرط معدوم ییمویم بگنمی توا ست. امامعقول نی نایو  باشد ددر موجو

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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حال است م اشد وبتفاوت است. زیرا معدوم راسا نمی تواند موثر  بین موثر بودن معدوم و یا دخالت معدوم در تاثیربه عبارت دیگر 

لی در و باشد مثل جایی که شرط بوجود آمده ولی معدوم گردیده داشته تاثیردخالت در ولی اگر فرض کنیم چیزی که معدوم است 

از هم اشکالی ب گذشته تاثیر بگذارداگر بگوییم شرطی که در آینده محقق می شود در حتی ، این اشکالی نداردآینده تاثیر میگذارد، 

 لو علیت معدوم برای موجود محااست  از دخالت در تاثیرزیرا علیت غیر  ت،سری علیت نیاود از این تاثیر گذصته مقبندارد. ال

 .ندارد یر تاثیر اشکالاست اما دخالت معدوم د

 راه حل پنجم بررسی

نیز مشکل را حل نمی کند. زیرا همانطور که مشخص است این حرف که معدوم علیت برای مشروط ندارد اما دخالت  ه حلاین را

عدم و نیستی و هیچ علیت برای مشروط ندارد پس چطور دخالت در  اگر معدوم به خاطر یعنی در مشروط دارد حرف باطلی است.

ک ندارد که یمشروط دارد. باالخره اگر چیزی بخواهد مدخلیت در اثر گذاری داشته باشد باید بهره ای از وجود داشته باشد. معنا 

   بتواند در وجود تاثیر داشته باشد.  چیز هیچ باشد و

 )محقق عراقی(راه حل ششم

می فرمایند: یک دسته از امور شرعی و یک دسته تکوینی می باشند. شرعیات جزء امور اعتباری هستند و سببیت و اقی محقق عر

نیم دارا سبب می چیزیامور تکوینی  روقتی د باشد.ی نمینامور تکوی باری اساسا بر وزان سببیت و مسببیت درتبیت در امور اعمسب

لت و ع تقدم رتبی علت بر معلول و لزوم مقارن بودن قاعده عقلیهاعتباری،  اما در امور .رددر وجود معلول دا ی علیت و تاثیرنیع

حی در اعتباریات معتبر است حرف صحی لذا اینکه این قاعده عقلیمی باشد. قاعده مربوط به تکوینیات و این  دوش یممعلول جاری ن

 نیست.

شرطی  بر شما واجب است به فالن چیز شارع بگوید مثل این کهامور اعتباری اشکالی ندارد؛ شرط متاخر در به عبارت دیگر اعتبار 

گر شارع مثال ا. یقات است نه سببیت حقیتباریسببیت و تاثیر و شرط در شرعیات از جنس اع . زیراسبب آن بعدا محقق شودکه این 

یک مال  رفتن یعنی از بین و اتالفاتالف است  فقط دمی افتدر خارج اتفاق چه که  آنضمان است،  ید اتالف مال غیر سببمی گو

 شود شخص تالف ضامنیت که سبب مساری ابتاین ضمان نیز یک امر اع دارد.مان ض یراب که یک وجود خارجی است و سببیت

 ،اری استبتاع رموقتی میگوییم اتالف مال غیر، این مال غیر خودش یک ا ،است بارتحتی خود ملکیت یک اع شی تلف شده باشد.

عرف و  که نزدیدا می کند است منتهی گاهی این عین اضافه به شخصی پ م خارج این شی فقط یک کتاب یا یک فرشزیرا در عال

لذا سببیت اتالف برای ضمان سبب حقیقی از قبیل سببیت نار برای آتش نیست بلکه یک سببیت ملکیت نامیده می شود. شرع 

  فقط در محدوده تکوینیات جریان دارد. نمی کند بلکهین قاعده در اعتباریات جریان پیدا به طور کلی ااعتباری است و 

ه شرط ند مسئلبگویدر تکوینات نیز حل نماید. ایشان تالش زیادی می کنند که این مشکل را خواهند در عین حال می محقق عراقی

د اکنون موجوچیزی که ذی المقدمه است و موجودات خارجی  مور واقعیمی شود در ا ین. یعحل است لمتاخر در تکوینیات نیز قاب

 باشد ولی مقدمه اش بعدا موجود شود.

سببیت یک ق احرا یابیت نار برسب آتش سبب سوزاندن است ویعنی  .یک امر تکوینی است که احراق دارد یامثال آتش سببیت بر

رط این که به ش« راق بشرط ان لم یکن الشی مرطوبابب لالحالنار س»است. یعنی به اموری وطشرم این سوزاندن ولی .تکوینی است

و عدم وجود شی جنب النار  پس شرط مجاورت .مجاورت آتش باشد رد و نده شود مرطوب نباشدازخواهد سوکه می آن چیزی
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احراق که  سبب اقعی و تکوینی است. اما در عین حالاین شرطیت و سببیت یک سببیت وو  شرط احراق است الشئ یالرطوبه ف

 نار است وجود دارد ولی شرط نار بعدا محقق می شود. 

 سبب احراق چیست؟فی الواقع  بررسی شود کهحقیقت این شرطیت محقق عراقی می فرمایند: ابتدا باید 

 برای احراق دارد. یتیک حصه خاصی از نار سببیا احراق است تی سبب یت النار با قطع نظر از هیچ خصوصعآیا طبی

«. النسانیعت اطب»عبارت است از یک امرکلی با قطع نظر از خصوصیات و جزئیات مصادیق مثل کلی انسان طبیعت ن ذلک: بیا

یک  داری متولد فالن ،پسر فالن ،الن، در محله فشهر قم ر. مثال کلی انسان تارتا دمختلف استهای ای حصه کلی دار ولی این امر

ه خاطر ب تی کهیعنی طبیع حصه ،سری خصوصیات ت که محفوف شده به یکهمان طبیع حصه یعنیو مصداق مصداق می شود. 

ارند که خصوصیتی دهر کدام و متفاوت هستند  الحصه ها با هم کام این شده. به یک جزئی تبدیل یک سری خصوصیاتاتصاف به 

ر ر قراشبیه یکدیگر نیستید. اگ که دارنداتی یک به خاطر خصوصیهیچ  جمع که در این کالس حاضرند، که . مثل ایندیگری ندارد

 .ودبناشاره  ن ووقت قابل دید هیچیم که طبیعت کلی داشتیک  بود این خصوصیات نباشد

 رازی .ندارد ی احراقاظر از مصداق و حصه خاصی سببیت برالنار با قطع ن در ما نحن فیه نیز قضیه از همین قرار است یعنی طبیعت 

ب ت النار موجعیبط برای تحقق احراق الزم نبود و خودی وطدیگر هیچ شرط و شر ه باشد،رای احراق داشتاگر طبیعت النار سببیت ب

رش که کناناری زیرا کنار آتش بودن یا نبودن خصوصیت مصداق نار است.  .شدباشد یا نباچیزی کنارش چه  شد؛میسوزاندن 

 . و حصه خاصی از نار است دیگرد یک مصداق شب باوناری که کنارش شی مرط چیزی نباشد یک مصداق و

ب که طبیعت آتش سب ت شی غیر مرطوب باشد نشان می دهدلذا همین که گفته می شود آتشی باعث احراق می شود که در مجاور

ن آحراق می گردند مثل آتشی که کنار یک شئ باشد یا آتش که کنار باعث ا هستند کهاز نار بلکه حصه های خاصی احراق نیست 

 یک شئ غیر مرطوب باشد.

 هبت ت لذا نار سوزاننده یک مزیتی نسبسیگر نیدیق دصاکه در م یدا می شودپ شئ یک یژگی که دروپس حصه یعنی یک امتیاز و 

جاد و وقتی این اضافه و نسبت ای شی پیدا می شود و نسبتی است که بین این نار و آن این ویژگی در واقع اضافهدارد. نارها  رسای

 هانآای بین فهارا اضزی د،اتاق را نمی سوزان ش اینر دست پیدا شده فروآتشی که در د آن گاه نار آن شئ را می سوزاند. مثال شد

. پس تمام شود، باعث احراق فرش میفرشعدم رطوبت ت و رومجا رطش بهدر این اتاق وجود داشت تشی وجود ندارد اما اگر آ

 ای است که بین آتش و شئ پدید آمده است.هفاه خاطر اضبآتش نندگی اسوزخاصیت 

 ت علتطبیع زاوط به یک حصه خاصی مرب چیزی دیگر است، ر سخن از سببیت و علیت یک چیز برایگیه اویندر امور تکلذا 

 برای مسبب و مشروط باشد. ت عل ور گذار اثنمی تواند ت یاخصوص از علت با قطع نظر باشد و کلی طبیعیمی

ن حصه با آنسبتی است که  یت در اثر اضافه واست که این خصوصاز طبیعت پس اثر گذاری و علیت مربوط به یک حصه خاصی 

 شود.یدا می کند و موجب تاثیر میشئ پ

د خواهد موجویزی که در آینده میتواند به چطبیعت علت می این است که آیا حل کند راتواند مسئله جا میای که اینحال نکته

نمود  مسئله را بتوان روشناین  راگ است: محققیا حصه خاصی از آن است که این نسبت درآن قبل  نسبت و اضافه پیدا کند شود

 شرط متاخر در تکوینات قابل تصویر است.
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د نگوییم چه چیزی است تحلیل می کنند وناشی از ببیت و تاثیر گذاری علت را از این لحاظ که این علیت اصل سمحقق عراقی 

ه ه خاصطبیعت است و این حصآن چه که تاثیر گذار است حصه خاصی از  و باشد گذارتواند تاثیرنمیو طبیعت ما ه خود طبیعت به

. یعنی وقتی آتش به جسمی که مرطوب نیست و با معلولفه آن حصه ااض ازکه عبارت است  زی از سایر حصص دارداییک امت

این  یر آتش هاادر سیدا شود درحالیکه کند، موجب می شود خصوصیت احراق در آن پ استعداد سوختن دارد اضافه پیدا می

 ت. سییت نصخصو

طرف  وی تصویر شود که یک طرفش فعلی علت و معلول می تواند به نحو نبیدر ادامه محقق عراقی می فرمایند: اضافه و نسبت، 

وجود  ودشدیگری بعدا پیدا میو کی از آنها فی الحال موجود است باشد. یعنی امکان وجود اضافه بین دو چیز که یدیگر استقبالی 

  دارد. 

 گردد یعنی چه؟ معلوم می نکه یک چیزیی؟ اتچیس یمثال ماهیت علم وآگاه

ه فاضا ک نسبت و یکی خارجی م و شئنفس انسان و آن معلو به این معنی که بین عبارت است از یک حقیقت ذات االضافهعلم 

یرد گیمو آن وجود خارجی نسبتی شکل  که تا کنون دیده نشده و لذا بین نفس شودمشاهده می مثال امروز چیزی. ودشی پیدا می ا

یم عقلی محض. مثال شما علم مفاه و چهوجودات خارجی  نسبت به هر چیزی اضافه شود چه تواندعلم می ،ندیوگکه به آن علم می

اد می مده یک نسبتی ایجنوز نیان چیزی که هاما بین نفس شما و آی که هنوز نیامده در حالاربعین است. روز  بهندارید که روز یکش

ین دارم اما یقنسبت به واقعه روز یک شنبه االن یک طرفش فعلی است یعنی  علم به آینده گویند.که به آن علم به آینده میشود 

ر دیک طرف اضافه و عدم فعلیت طرف دیگر  امکان فعلیت بوجود بیاید.پسآینده قرار است در معلوم  بلکه ت نداردفعلی من معلوم

که هنوز الیحند به آینده متعلق بشود در اتوطعا میقعلم انسان  . زیراهمین علم است آن نیزمثال روشن ات االضافه می باشد. امور ذ

در  دارد، وز افتادهیا دیر ده سال پیشکه ی که انسان علم به اتفاقاتذشته حتی نسبت به گکرده. یا پیدا نمعلوم فعلیت و  آینده نیامده

 4ت اکنون موجود است.نسبزمه الافه است و ذات االض رمیک ا ،زیرا علم ،است و از بین رفتهدوم مع که آن اتفاقات حالی

 رم دیگردانیبرگ هفبه مسئله اضاامور تکوینیه را و سببیت در شرطیت  رعبارت است از این که اگ یعراق قحصل سخن محقما 

ت اف و مضاف الیه و نسباحتیاج به مض طرفینی است و یه امرفازیرا درست است که اض .نداریم رمتاخ مشکلی در شرط متقدم و

واند تهم میو محقق شود تواند بعدا هم میمضاف الیه بلکه  .شدابف وجود داشته اف الیه مقارن با مضکه مضا تسالزم نی دارد اما

  اشکالی الزم نمی آید.. لذا دیگر محقق شود فی الحال

ن قانون اری هستند ایبتشرعیات که از امور اع ردو  تلت و معلول مربوط به تکوینیات استقارن زمانی ع پس محقق عراقی معتقدند

را  دامور که سبب، مقدم بر خودشان می باشمسئله تاخر بعضی از  نیزات یتکوین درد نک ییشان تالش ماما مع ذلک ا کارایی ندارد.

 به معلول خود است. اضافه حصه ای خاص از طبیعت علتایشان می فرمایند راه حل این مشکل قائل شدن به  کنند. حل

فرق بیان محقق خراسانی با محقق عراقی در این است  منتهی بیان نمودند. نیزمحقق خراسانی در شرط مامور به این مطلب را  نظیر 

یات جاری می دانست ولی محقق عراقی دایره آن را وسیع تر کرده و در تکوینیات که محقق خراسانی این اضافه را فقط در شرع

 «والحمد هلل رب العالمین »                                                                             داند.نیز آن را جاری می
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