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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 

دادند ارائه  ثل شرط متاخر که محقق عراقیسبب از معلول در مو شرط متاخر و رفع محذور تاخر علت  مشکل راه حل ششم برای

 : عبارت بود از این که

 به طور کلی مسئله اعتباریات متفاوت از شرعیات است.  :اوالً

تاثیر گذاری مربوط یه یک حصه خاصی از طبیعت علت است  است. زیرا می توان گفت:این مسئله در تکوینیات نیز قابل حل : ثانیاً

در عالم خارج و واقع  طاضافه آن شی به آن شرکه پیدا شده است  به معلول ای است که در اثر اضافهو آن هم آن وجود و حصه

  .شودمی سبب برای تاثیرگذاریو این حصه علت ای از وجود کلی علت بوجود می آورد که یک حصه 

ای که در این اضافه وجود دارد عبارت است از این که یک طرف این اضافه فعلی و طرف دیگرش فعلی نیست. یعنی مضاف اما نکته

مطابق د دارد و مشکل عدم تقارن وفه وجاعلی ای حال این اض .بعدا تحقق پیدا می کند یهاما مضاف ال د استوموج در حال حاضر

 .می شود حلادعای محقق عراقی 

 راه حل ششم  بررسی

در شرط مامور به از همین طریق  یمحقق خراسان خراسانی وارد کردیم. همانطور که بیان کردیمظیر این اشکال را قبال به محقق ن

 تفاوت سخن محقق عراقی و . زیراوارد است نیزنظیر همان اشکال به محقق عراقی . حال مسئله را حل کردنداضافه طریق یعنی 

 و آن هم در شرط مامور به بیان نمودنداضافه را فقط در دایره شرعیات  هلمسئ محقق خراسانیاین است که  ردتنها محقق خراسانی 

  داده است. تکوینیات ز حتیبه همه چیولی محقق عراقی مسئله اضافه را سرایت 

طبق قاعده فرعیت ثبوت هر ر کلی که به طو است)ره( بیان کردند این خمینی را امامآن  محصل پاسخ به محقق عراقی که اصل

فرع  شئ لشئثبوت » گوییم:می قاعده فرعیتدر . چیز موجود و ثابت باشد است که خود آنمتوقف بر این  ی چیز دیگرچیزی برا

حمل  چیز را بر آن این می چیز دیگر ثابت کنم اول بایدآن چیز ثابت باشد تا بتوانیخواهیم چیزی را برااگر می «ثبوت المثبت له

ملتزم به سخن محقق م ه با توجه به قاعده فرعیت می توانیفامورد اض ر. حال آیا در ما نحن فیه داین یک قاعده کلی است .کنیم

 شویم یا خیر؟عراقی 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1395/آبان /25تاریخ:                       اوامر                                      موضوع کلی:
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وجود داشته باشد هم مضاف الیه  مضاف  باید هم نسبت بین مضاف و مضاف الیه، لذا ه یعنیفااض ؛امر ذات الطرفین است اضافه یک

زیرا قاعده  .ودن مضاف الیه استب وف اف الیه متوقف بر بودن مضاکند. ثبوت نسبت بین مضاف و مض اقق پیدتح تا نسبت بین آن ها

ثبوت اضافه و نسبت بین دو چیز متوقف بر وجود و تحقق آن دو چیز « له المثبتفرع ثبوت  لشئشئ ت وثب»:فرعیت می گوید

د اگر یکی از طرفین باشنفعلیت داشته با وصف خود مضاف و مضافه الیه قرار باشد اضافه تحقق داشته باشد، قبلش باید است اگر 

ف افرعیت اقتضاء می کند ابتدا مض قاعده اصال ،دنپیدا می که تحقق معنا ندارد که بگوییم اضافافه فعلیت داشت و دیگری نداشت، اض

مضاف فعلی است ند یافرممحقق عراقی چطور می. حال ها برقرار شودیک نسبیت بین این ف الیه تحقق فعلی داشته باشند تاو مضا

 هاست ک یاشکالین راین مهمت نیست. اردر حالی که سخن ایشان با قاعده فرعیت سازگ ینده تحقق پیدا می کنداما مضاف الیه در آ

  .استشده ایشان وارد به 

  نیز باید مورد بررسی قرار گیرد .  شد راقی در جلسه گذشته به مسئله علمکه برای اثبات نظر محقق عاما تنظیری 

این بیان که گاهی انسان  شود. بهپیدا می بین انسان و معلومکه است ای یک اضافه حقیقتدر جلسه گذشته گفتیم علم و آگاهی در 

نفس انسان در حال  یک اضافه محقق شده در حالی که معلومبین نفس انسان و  و گاهی علم به آینده دارد. یعنیذشته علم به گ

ا درگذشته اتفاق ی موجود نیست. فی الحالاما طرف دیگر اضافه که خود معلوم باشد  است و یک طرف اضافه فعلی حاضر موجود

ست، موجود نی وم فی الحاللهجری که برای ما وجود دارد اما خود مع 61سال  یاشوراث ععلم به حوادافتاده و از بین رفته مانند 

معلوم  فردا کها علم شما به تعطیلی درس یا نسبت به اتفاقی که در آینده موجود می شود مانند این که روز یکشنبه اربعین است ی

ک ی پس امده،ولی فردا هنوز نی علم به تعطیلی فردا داردنفس من اآلن  ست از تعطیلی درس در روز آینده در حالی کهعبارت ا

قاعده فرعیت اقتضاء می همانطور که بیان شد ؟ زیرا یه می کنیمد و یک طرف فعلیت ندارد این را چطور توجفعلیت داراضافه طرف 

 .در حالیکه این جا معلوم فعلی نیستد فه هر دو فعلی باشناند که طرفین اضک

 مطلبی را توضیح می دهم:ابتدا این مسئله روشن شدن برای 

 لعرض باب علم دو معلوم وجود دارد: اول: معلوم بالذات دوم: معلوم با رد

 ربه چیزی پیدا می کنیم خود آن شئ که د موقتی عل .دوشحاصل می صورتی است که از حقایق در نفس انسان همانمعلوم بالذات: 

شود؟ خیر زیرا روح او مجرد مستقر می خودش در نفس آیا این کوهکند مثال اگر شخصی علم به کوه پیدا  .دوشاضر نمیحنفس 

واقع همان صورت حاصل  رپس معلوم بالذات د .منظور نیستجسم این  فرض خود  آن کوه یک جسم مادی است. پس دراست و 

  .موجودات خارجی در نفس انسان است از

معلوم  و موطناست نفس  رمعلوم بالذات د پس موطن .خارج رت از همان حقیقت خارجی؛ همان کوه دعبارت اس: معلوم بالعرض

سطه صورتی که اودر واقع ب که حقیقت خارجیبه این دلیل است  گوییممیض نکه به قسم دوم معلوم بالعری. اما ابالعرض در خارج

بینیم چگونه خوانیم و میشنویم و میکه می زیو هر چی بین ماارتباط به عبارت دیگر  .دپیدا می کن طارتبا در نفس وجود دارد با آن

. زیرا با آن شئ ارتباط برقرار کنیم هی اینکاشود برصورت واسطه میاین  وقتی صورت در نفس حاصل می شود،؟ می شود بر قرار

  .عرضلات داریم و یک معلوم بالذم بالوما یک مع سگردیده. پش معلوم ما رتبع صوبه ت بلکه تر نیسضاخودش پیش ما ح
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گذشته تحقق داشته و االن موجود چیزی که در  ن بهاسنوقتی ا . یعنیشود یحل معلم به گذشته و آینده  هلبا توجه به این نکته مسئ

این اضافه و  می خواندرا روز عاشورا  یعو وقا دارد. یعنی وقتی تاریخوجود فی الحال نزد او معلوم بالذات کند، یست علم پیدا منی

هستند. هم فعلی  که هر دو گیردمیآید شکل می دیدنسبت بین نفس خواننده و بین صورتی از قضایا  که از آن روز در نفس او پ

ل صایش حدر اثر خواندن یا دیدن فیلم برا در خوانندهضایا ز آن قاخواننده کتاب فی الحال موجود است و هم صورتی که نفس 

دو پایه استوار است  فه براه علم اضل. در مسئموجود است و فعلیت داردلذات فی الحال این معلوم بافی الحال موجود است. شده 

  .فعلیت دارد که هر دو

این که پس  .تسیموجود ن اکنونبالعرض است حقیقت خارجی که معلوم  ت؛ معلوم بالعرض است؛سموجود نی اکنونآنچه که اما 

درمسئله علم نیز هر دو  ست وقبولی نی لتحقق ندارد حرف قابد و یک طرف رافه تحقق دافرمودند:یک طرف اضمحقق عراقی 

 .آن هم فعلیت دارد  بالذات است که فعلیت دارد و یک طرف نیز نفس است که معلومیک طرف خود  طرف فعلیت دارد. یعنی

ایجاد تعطیلی فردا صورت او و ای بین نفس فهاواقع یک اض ا درس تعطیل است دررددارد ف ینکسی که یق ؛آیندهعلم به  روهمین ط

جی رآن حقیقت خا یعنی معلوم بالعرض و موجود است ود اکنونشو آن صورتی که از شئ در نفس حاصل میت معلوم بالذا .شودمی

 .مگر اینکه مجاز باشد باشد. استقبالیدیگر طرف  فعلی و بتوانده فااض ریک طرف د طور نیست که پس این .فردا اتفاق می افتد

ی رسد راه لذا به نظر مکند میه است تحقق  پیدا نو تا ابن نباشد اصال ابوت که اضافابوت یا بنوت تابع فعلیت ابن و اب است مثال 

 .تسنی لوبق لحل محقق عراقی نیز قاب

 جمع بندی

لذا همچنان  است مبتال به اشکالراه حل هر شش  دیم ولی مالحظه فرمودیدحل برای مشکل شرط متاخر بیان کرراه تا اینجا شش 

تالششان بر این ای از بزرگان عده ای تصحیح کنیم چنان چهنهگردیده. لذا یا باید شرط متاخر را به گول نمشکل شرط متاخر ح

یک  همین چارچوب است که رهمه راه حل هایی که تا کنون بیان شد د د.نز شرط متاخر ارائه دهاتعقلی  لاست که تصویر قاب

 .و تحقق شرط در آینده هست فی الحال د و بگویند امکان تحقق مشروطبدهنتصویر معقولی از شرط متاخر ارائه 

که باید  کرده اند بیانبرای مشکل شرط متاخر نیز راه حل  یو مرحوم نایین امامدر این رابطه بیان شده  راه حل های دیگری نیز

 مورد بررسی قرار بگیرند. 

ه دهیم و راه حل مرحوم و چه بسا راه حل نهمی را ارائکنیم فبها  حل معقول را بر اساس یک راه حلاگر توانتسیم شرط متاخر پس 

توجیه وارد شده و آن ها را اردی که در شرع مو تیم باید برویم سراغسقرار دهیم و اگر نتوان امام و مرحوم نایینی را مورد اشکال

از شرط د ننتوانمی . یعنی کانهها ناظر به این حالت دوم استستند، اتقافا بعضی از راه حلها شرط متاخر نیینبگوییم اصال او کنیم 

 .دمتاخر تصویر قابل تعقلی ارائه دهن

 نرم شدن دل مقدمه نرمی زبان

  1«ظَهَرَ فِی فَلَتَاتِ لِسَانِهِ، وَصَفَحَاتِ وَجْهِهِ إِلََّا أَحَدٌ شَیْئاً مَا أَضْمَرَ »علیه السالمنین مامیر المو قال

  .شکار می کندکه در لغزشهای زبانی و چهره اش آن را آ ینند جز اکهیچ کسی چیزی را در دل پنهان نمی

                                                 

 472نهج البالغه صبحی صالح ص  1
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 کنند که احساسات درونی ومی باره آن بحثدرزه همه روان شناسان واین فرمایش امیرالمونین در واقع همان چیزی است که امر

 فتنگنحوه سخن  دار. خیلی اوقات افدر وجه و زبان و چهره انسان نمود پیدا می کند یا ناراحتیاعم از خوشحالی حاالت درونی 

ل کند ولی رکنت ی. ممکن است شخصی خودش را خیلن استحز یانشاط  زحاکی از حاالت درونی آنها اعم ا نشا ن یا چهرهشا

 یخیلر صحبت کردن دممکن است شخصی یا  را می فهمند. درون آنها سرّ وط چهرهاوت خطتف اند از انسانهایی که دقیق خرهباال

 د.نکرا آشکار میاو حالت باطنی د که ، موقعیت هایی پیش می آیآیدتالش کند که زبانش را کنترل کند اما یک لغزشهایی پیش می

ط چهره او زبانی و خطو اال اینکه در لغزشهای کندهیچ کس هیچ چیزی را در دل پنهان نمی می فرماید: )ع(نینمحضرت امیرالمو

 حال من از این بیان میخواهم نکته ای را استفاده کنم. .می شود راآن امر پنهان در دل آشک

امثال اینها و و کینه  دحس خالی بودن دل از ربمحبت و مودت به یکدیگر عالیم اهل بیت بر صفای باطن بر این همه در اسالم و ت

است هم در  بدنیا در عذا هم درکه آلوده به این امور است دلی ؛ درنااین امور آثار مخربی دعالوه بر اینکه زیرا تاکید شده است 

ئده سری مسائل بی اساس و بی فا یک ذهنش درگیرش ندارد و ئیش که معلوم است زیرا شخص حسود آسایاب دنیا. عذآخرت

تش ، این خودش آتش است آتش مگر معنایش چیست آنداردو خیال آسوده دل خوش  احتی دارد لذاناردغه و ه دغشیو هماست 

یک لحظه  تد، آتش حساآتش است همین االن در، آدم حسود که کنار ما هیزم بریزند و کبریت بزنند و روشن کنند ستلزوما این نی

می سوزد. سوختن ترقی می کند این  یدیگراست.  آتشی که دائما در حال سوزاندن ،آتش است دشاین خو .گذاردیمآرام ناو را 

ها کنار می این حجاب یوقت باشد درجه سوختن بیشتر است رتکینه بیشو دست هر چه مراتب حسادت  نتر است یا سوختدل مهم

 . سوزاندت که انسان را مینیازی به هیزم ندارد همین خلقیات آتشی اس آتش حسد .شود یمعلوم م حقیقت آتش رود

. چرا دلها داز این لغزشهای زبانی و درهم کشیدن چهره ها پیش نمی آی رگیم دیهقرار ند روی این امادل را ظرف بر اگر سعی کنیم

درشت با مات لبا کانها درشت شده و زبیم وقتی می بینبا یکدیگر شود. های ما  انکنیم که نتیجه اش نرمی زبم مهربان نمیرا به ه

 . اینافروخته با هم مواجه می شویم ی درهم و برها یست لذا با چهرها با هم نرم ناست که دلهای ماین از  یکگوییم حام سخن میه

 .  نشان دهنده این است که دلهای ما با هم صاف نیست

در که کسی  ،دهدخودش را نشان می هباالخراین  زند،میف حر هداننفاق دارد اما به زبان معتقشخصی در دلش رده خدای نک اگر

 همیننیز ی دینو ری درادر روابط ایمانی در روابط ب .نشان می دهدرا اش  رههخره یک جایی چباال ستمن نیدلش خدای نکرده مو

  .طور است

خواهیم جامعه ما می اگر .باشد که از این اتفاقات پیش نیاید ای به گونهدلهایتان نسبت به هم  :دنند بفرمایهخوامیکأن امام)ع( 

د راهش این است که باطنمان را صاف کنیم. الهی باش و دینی و یرعد و در چارچوب موازین ششم و آرام باجامعه اخالقی و سال

در ی بحث ی نشود،گریدوق ود و تعدی به حقشحدود رعایت  ای الزم است و بایدهامعی هر جابرو قوانین و مقررات  ه قواعدبتال

ولی اساس جای خود  و تعزیز است حد ی ناسزا گفت مستحق برخورد و اجرایر کسی به کسگکه قانون گذاشتند ا این .ستاین نی

 . ت حل شودالاز زیر بنا مشک سخن امیرالمومنین این است که

نرم کنیم مطمئنا با چهره های  هم اگر دلهایمان را با شود،هم نرم می ن باشید زبانهایمان نیز بامطمئ ،هم نرم کنیمرا به  اگر ما دلهایمان

 ره در خانواده چه در دانشگاه چه ددر همه نهادهای اجتماعی چکه ی است ومماین یک مسئله ع ،د می کنیمروخرهم ب گشاده با
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مشاجره با هم  هستند و گاهیبا هم خوب  یمدتخانواده ها  ت درااوقخیلی . کم فرماستجا ح همهت حوزه و چه درعالم سیاس

چشمه مشکل را حل  از سر، به جای اینکه گویدمی با زبان چیز دیگرطرف دیگر نیز و گوید چیزی می بانبا زیک طرف  می کنند.

، استاو  شخصیت و افکارروجی باطن خ ،زبان .دنکنحل آن را ت باطنی یاخروجی خصوص ، می خواهند با زبان و چهره ودنکن

 چهره ویترین درون است.

جاهایی هم در زبان و هم تالش کنید که چهره را خوب نشان دهید،  هایی باشد و شما همچیزرچشمه یعنی دل داخلش آن س رگا

که دلشان را از کینه دور کنند بروند  ده ها به این سمتانواخاگر  .را آشکار می کند افتد که آن زشتی ها چهره اتفاقاتی می در

 .یلی در جامعه به آن نیاز داریم ولی متاسفانه روز به روز از آن دور می شویممشکالت راحت تر حل می شوند چیزی که ما خ

 «الحمد هلل رب العالمین»


