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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »  «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 مروری بر مباحث گذشته 

، طبق حکم عقلچون  .عقلیه است دهقاعیک التزام به شرط متاخر مخالفت با بود. بیان شد که  بحث پیرامون اشکال شرط متاخر

و شرطیت. زیرا شرط نیز یکی از اجزاء ولو به نح ،موجود باشدبرای شئ علت  وارد ذد تاثیر بگوموجشئ تواند در یمشئ معدوم ن

ودا متاخر از آن است معنایش این است که چیزی که معدوم است مؤثر در باشد که وج یط به چیزورعلت تامه است و اگر شئ مش

 . و این محال است د باشدوموج شئ

مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که  پاسخشش که  هتوسط بزرگان بیان گردیدای این اشکال و راه حل هایی بر هاسخپا

  . نیستندشرط متاخر  لکقادر به حل مش آن ها زهیچ یک ا

  امام خمینی() هفتمراه حل 

توان به چهار قسمت تقسیم . مطالب امام خمینی)ره( را میدندل شرط متاخر بر آمی در صدد حل مشکرو دیگبه نح (ره)خمینی امام

در باب مقدمه  ی کهدو مطلببخش سوم و چهارم از  ر. سپس دمشتمل بر دو بخش است بیان می کنند کهرا ای دمهمق ایشان ابتداکرد. 

  .بیان کردند برای حل مشکل شرط متاخر استفاده می کنند

 بخش اول

بیر دیگر زمان تدریجی به تع .به تدریج حاصل می شوند چون دیگر تقدم و تاخر دارناجزاء زمان نسبت به یکد :دیای فرممایشان 

سپس جزء دیگر موجود می  گردد،می معدومسپس مان موجود می شود و زیعنی یک جزیی از  ؛یا متصرم الوجود استالوجود 

اگر دو روز را به  مثال . یا روز یا ماه را ثانیه فرض کنیمچه اجزاء زمان  .د نمی شوندوزمان با هم موج هیچ گاه دو جزء لذا ،شود

بعد روز دوم پدید نمی آید و )البته این نیز اعتباری است(  تا زمانی که روز اول موجود استیم نجزء زمان با هم مقایسه کعنوان دو 

تمام اول  روز جود نمی باشند و تاوهم زمان با هم م اجزاء زمان، . به عبارت دیگردانعدام روز اول است که روز دوم پدید می آیاز 

مانی ز این جزء گفته می شود عین حال راما د ؛دندار دووج یبه هیچ وجه تقارنبین اجزاء زمان  لذا .دآیبوجود نمینشود روز دوم 

زاء زمان که اج چگونه درحال سوال این است که  .استزمانی مؤخر از این جزء زمانی مقدم بر جزء زمانی دیگر است یا آن جزء 

 متضایفین است از ابوت و بنوت زیرا تقدم و تاخر مانند می شویمتقدم و تاخر قائل به به هیچ وجه با یکدیگر قابل اجتماع نیستند 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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لذا اگر ابوت و  .دد باشوجوپدری مکند که فرزندی وجود داشته باشد و بنوت زمانی معنا می دهد که  معنا پیدا میابوت وقتی  و

 فرزندی در حال حاضرگفته شد باشد. اگر و فهم میی ابوت و بنوت قابل درک وجود داشته باشند معناو مقارن با هم بنوت با هم 

  .ابوت و بنوت را اعتبار کردزندی که در آینده بوجود می آید فر بارتبه اع توانیمو ن ابوت معنی ندارد ردیگ ستنیموجود 

دو چیزی که با هم مقارن  آید، لذامی هرا بحث از مسئله تقارن هم به میانق مطرح باشد،خر و تأتقدم  بحث گاه هر یپس به طور کل

  .دتاخر متصف نمی شون به وصف تقدم ونیستند 

که خاصیت زمان این است که م یاشاره کرد) که اجزاء زمان هیچ گاه با هم موجود نمی شوند مسئله این استدر ما نحن فیه حال 

عین حال  ر( اما ددوم موجود نمی شود جزءمعدوم نشود جزء اول زمانی که تا  تند وسماع نیدو جزئش با هم به هیچ وجه قابل اجت

 و و تاخر که مالزم با تقارن دو شئتقدم  وصف ل سوال این است که چگونهحا استفاده می شود.عنوان تقدم و تاخر برای زمان 

 ؟ ریم که امکان بودن آنها در یک زمان نیستدر مورد اجزایی به کار برا ست، بودن هم زمان دو شی ا

یا دو ساعت یا د مثل دو ثانیه بوجود می آین دیگری ه تدریج موجود می شوند و یکی بعد از معدوم شدزمان ب اءاز یک طرف اجز

ف به اتقدم و تاخر می شوند و الزمه اتصاجزاء زمان متصف به وصف  طرف دیگر از فرقی نمی کند. ،دو روز یا دو هفته یا دو سال

 وقتی معنا ، ابوت و بنوتتیتو تح یتفوقو ین است یفضااخر خودش از انواع متت وزیرا تقدم  .است و تاخر؛ تقارن دو شئتقدم 

زء زمان چطور می توانیم یک ج پیش می آید کهحظه این دو نکته این سوال با مال  .ی با هم موجود باشندش ن دوپیدا می کنند که آ

یا امروز مؤخر از دیروز است و یا دیروز مقدم بر  خر از سال قبل استو بگوییم امسال مؤ مخر از جزء دیگر بدانیرا مقدم یا مؤ

نمی توانند هیچ وجه  بهجزء زمان دو  پسمی باشیم دیروزی وجود ندارد، دیروز آمد و رفت امروز وقتی در در حالیکه  امروز است،

م دقتوانیم بگوییم فالن شی مبه عبارت دیگر زمانی می  .گوییم دیروز مقدم بر امروز استیم لشوند، اما در عین حاجود وبا هم م

بر شئ دیگر است که هر دو موجود باشند. یا زمانی می توانیم بگوییم که فالن شئ متاخر از شئ دیگر است که هر دو موجود باشند. 

 یعنی .خرمؤ یی مقدم است و دیگرنالتوانید بگویید فشما می و یک عقب،د مثال دو نفر که در حیاط راه می روند اگر یکی جلو باش

 یکه در زمان اجزاء زمان باهم وجود ندارند.حال رید دشما این صفات را برای آنها استفاده می کنوجود دارند هر دو  چون

ست که یک شی را در نظر نی گونهیعنی این .به تقدم و تاخر نیست یک شی فااز قبیل اتص مانحن فیه: می فرماید (رهخمینی) امام

برای  ،وصفوتاخر به عنوان  . به عبارت دیگر تقدماست شئ بر آن شئ مقدم این با او بسنجیم و بگوییم اردیگر  بگیریم و شئ

 . زاء زمان ذاتی استاجمورد  رود بلکه تقدم و تاخر دراجزاء زمان به کار نمی 

بخواهیم دیروز را با اگر نی یع .بدانیم اجزاء زمان که تقدم و تاخر را از اوصافشود وارد میدر صورتی اشکال به عبارت دیگر: 

موخر بودن و وصف مقدم  اگر بخواهیم زیرا .می شویم ل مواجهکشیان کنیم با موز را با وصف موخر بودن ببودن و امروصف مقدم 

قابل  ند و چون یک جزء آن موجود نیست پسجزء زمان با هم موجود باش باید هر دو برای دو جزء زمان استفاده کنیم بودن را

و تقدم را  تاسبگوییم دیروز مقدم اگر « لهت مثبالفرع ثبوت  ثبوت شئ لشئ» طبق قاعده فرعیت وصف نیست؛ زیرااین اتصاف به 

داده خبر از گذشته گاهی بله ثابت شود. آن تقدم برای وصف  موجود باشد تا باید دیروز می دیروز ثابت کنیبه عنوان یک وصف برا

ز وخر از دیراگر گفته شود که امروز مؤ اماخارج از بحث است  ولی این صورت ماضی بیان می شود بهمی شود و تقدم و تاخر 

  .آید همان مشکلی که گفته شد پیش می است
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دم و تاخر را به عنوان دو وصف برای اجزاء زمان م تقصورتی پیش می آید که بخواهی راشکال د ن شدابا توجه به مطالبی که بی پس

قاعده  ).متصف به قیام شود بگوییم زیدی باید باشد تا بتواند که تسف زید به قیام نیااتص ثلم ،هئلمس لی اگر بگوییم. ویمنمطرح ک

د وبر وج وقفزید مت یاک ذات است و قیام یک وصف است و ثبوت وصف قیام بری یددر مثل زید قائم جاری است زیرا ز تعیرف

  .ستمشکلی نی ردیگو از ذاتیات آنها شمرده می شوند  جزء ذات امروز است ،تاخرو  زجزء ذات زمان دیرو ،تقدم بلکه (زید است

یم عنوان تقدم و ناچار و یک حقیقتی اشاره کنیم بریم که بتوانیم به یرا به کار متاخر  وم دقعنوان تبه عبارت دیگر به این دلیل 

اجزاء  رتقدم و تاخر دلذا . دوم زمان زمان مقدم است بر ذات جزء لزیرا همانطور که بیان شد ذات جز ء اوتاخر را بکار ببریم 

  .خر شوندینکه اجزاء زمان متصف به وصفی به نام مقدم و مؤذات و ا زی خارج ابه اعتبار امر ست نها ها زمان به اعتبار ذات آن

ر باب زمان مسئله حل و د یددیگر مشکل عدم وجود شئ جهت اتصاف به وصف مقدمیت و مؤخریت بوجود نمی آبر این اساس 

یکی عنوان مقدم د باشند تا ما به وم موجه که دو جزء زمانی با ستنیازی نی و ستها نیآن دیگر نیازی به تقارن یعنی  .می شود

ذات اینها  باشد لذا می گوییم وصفنه اینکه بر می گردد  م و تاخر به ذات آنهادقاین ت زیرا .رعنوان موخ ریکنیم و به دیگ قاطال

  .مان استزدوم  ر جزءبجزء اول زمان مقدم یعنی 

  :کنندیمذکر  ی خودمدعا ردو شاهد هم بسپس امام خمینی)ره( 

هرچند که بین علت و معلول از نظر زمانی  بر معلول دارد.ییم علت ذاتا تقدم رتبی در رابطه بین علت و معلول می گو :اولشاهد 

 کنیم. را متصف به تأخر می رتبه علت بر معلول مقدم است به این معنا که علت را متصف به تقدم و معلولتقارن وجود دارد اما از نظر 

تقدم رتبی در جایی که  .یث زمان بینشان تقارن استز حان تقدم و تاخر است و اشاز حیث رتبه بین ؛دو حیث دارند للوعلت و مع

  .تقارن است ل است اما از نظر زمانی بین آن هاتا علت مقدم بر معلوذا ینیع مکنیرا برای علت نسبت به معلول ثابت می 

و  به این معنا است که علت سببدارد بر معلول تقدم تا اذعلت اینکه می گوییم  ،فتحصل علت تقدم رتبی و ذاتی بر معلول دارد

 .ل استو رتبه اش باالتر از معلوبه آن اشرف  تنسبو طبعا  تد و مسبب معلول اسموج

 .دذاتی بر معلول داردم قت که علت رابطه علت و معلول است ت وهمین نسبو شاهد بر آن چه گفتیم  لیلیک دپس 

تقابل . 3تقابل به نحو تضاد . 2تقابل به نحو تناقض . 1:تقسیم شده اند به چهار قسم قابلینمت .د متقابلین استروم ر: د شاهد دوم

 . ملکهتقابل به نحو عدم و . 4به نحو تضایف 

یعنی ار قسم هاز این چ ییک که نسبت آنها نظر گرفته می شود ربا هم ددر واقع دو شئ سخن از تقابل به میان می آید؛ وقتی 

 است. اقضین و عدم و ملکه نت، منیمتضایف متضادین،

مصادیق از تقابلین که مقسم است،م است که ینش ااجزاء زمان را در ما نحن فیه نپذیریم؛ در واقع الزمه اتقدم ذاتی  هلحال اگر مسئ

 ساممقسم در ضمن اق)اقسام خودش باشد صداق یکی ازبه حساب آورده شود در حالیکه مقسم نمی تواند ممتضایفین که قسم است 

مقسم کلمه است « الکلمة اما اسم او فعل او حرف»مثال گفته می شود  باشد( اقسام خود ند مصداقاتو نمیمقسم ولی  موجود است

مشترک بین همه اقسام است  ری وامقسم در ضمن اقسام ج جام و هم فعل و هم حرف کلمه هستند. اینو سه قسم دارد یعنی هم اس

  .کلمه بشود که یک مصداقشریف کنیم عتاسم را  طوریتوانیم یعنی نمیی از اقسام نیست. مصداقی از یککلمه  ولی خود
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و داللت بر لی را برساند ای مستقنیک مع . مثال اگر کلمهمقسم است با یک خصوصیت اضافه به عبارت دیگر در واقع قسم همان

مقسم پس  فعل نامیده می شود.رساند و زمان هم داشته باشد ستقلی را بمر یک معنای گاسم نامیده می شود. اه باشد تزمان نداش

 به. لذا اقسام یک مادارند یصیتی دارد که دیگراقسامش وجود دارد، منتهی هر یک خصو در همه است که ناییعیک مدارای 

ه ما ب ممقسم هکه  تساخود باشد معنایش آن اقسام  مصادیقبخواهد از اگر خود مقسم متیاز اما به االاالشتراک دارند و یک ما

 این باطل است.که به االشتراک ته باشد هم مامتیاز داشاال

یعنی ذاتی بودن تقدم و تاخر اجزاء زمان را  آن مسئله ای که در زمان بیان شد و حال اگر تقابل را برای این اقسام مقسم قرار دهیم

 شود. خودش یکی مصادیق متضایفین یعنی تقابل مقسم  می رسیم کهه مالحظه نکنیم به این نتیج

 «الحمد هلل رب العالمین»


