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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 

به نظر می رسد  ی ارائه شدهحل ها و پاسخ ها در بین این راهبرای رفع مشکله شرط متاخر بیان گردید که هشت راه حل  تا کنون

به تفصیل بحث  هشت گانهراه حل های  گذشته در مورد تمامان فرمودند قابل قبول باشد. در جلسات محقق اصفهانی بی ی کهراه حل

به شیخ انصاری  ، راه حل منسوبراه حل محقق عراقی ی،نکاالت آنها را نیز بیان کردیم، یعنی هم راه حل محقق خراساکردیم و اش

و مشخص شد آن راه حل ها مشکل شرط متاخر ی قرار دادیم سنراقی و مرحوم سید یزدی همه را به تفصیل مورد بررمنسوب به و 

  .دتوانند حل کننرا نمی ومعقول نبودن آن

در مقدمه  .شودیممقدمه به انحاء مختلف تقسیم  گفتیم: پیرامون تقسیمات مقدمه بود و ام بحث کهکنم جهت یاد آوری عرض می

دمات بین مق ر. منتهی دقدمه و متاخرهه به مقارنه، متتقسیم مقدم وجود دارد که تقسیم چهارم آن عبارت است ازچند نوع تقسیم 

سپس بیان شد  .می باشد مصداق مقدمه شرط یک شود ولی یمنمقدمه اطالق گفتیم بر جزء،  چه اگر .مسئله شرط مطرح شد رتیشب

 دارد، زیرامشکل وجود متقدم شرط  نظر محقق خراسانی و طبق ارد اما در وجود شرط متاخرشرط مقارن مشکلی ندکه وجود 

ولی اصل می باشد یا خیر؟ ح صحی کنیم که این الحاقد بحث یابشرط متأخر نمود که در جای خود متقدم را ملحق به ایشان شرط 

ا این و آیوجود دارد شرطی به نام شرط متاخر  اصالیعنی  ؟درست است یا نه این تقسیم پیرامون صحت این تقسیم بود که آیابحث 

عبارت از در ناحیه شرط متاخر  به عبارت دیگر تمام اشکال ؟داً بیایشرط بعد و د شودوموج مشروط اکنونکه معقول است  مطلب

 پیش می آید. الموجود امتناع تاثیر معدوم فی قاعده عقلی مخالفت با متاخر را قبول کنیم شرط اگر این بود که

در زمان آینده  طشریعنی  .موجود است شئ رکه هنوز موجود نشده د ذاری شئیتاثیرگبا پذیرش  اخر مساویپذیرش شرط مت لذا

تحقق پیدا می کند که بعدا  پس شئی .ممتنع استاز نظر عقل  است و ایند وموج تحقق پیدا می کند ولی مشروط در حال حاضر

سپس مشروط بوجود بیاید و ابتدا باید شرط محقق گردد  . زیرادباش تاثیر داشته مدخلیت یا ،نمی تواند در شئ موجود شرطیت

 ست.نی یمعقولامر  بوجود بیاید و در آینده شرط محقق گرددط ورینکه در زمان حاضر مشاما ا شرط و مشروط مقارن با هم باشند.

از د نبگویاین که و را داشتند معقولیت شرط متاخر اثبات  قصدجهت حل این مشکل هفت راه حل بیان شد که همگی به نوعی 

  .دآیمتاخر هیچ محالی الزم نمیوجود شرط 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1395/ آذر/20تاریخ:                   اوامر                                      موضوع کلی:
 1438 ربیع االول 10 صادف با:م             تقسیم چهارم:  -مباحث مقدماتی  -مقدمه واجبجزئی:  موضوع

 -: صحت تقسیمجهت اول -متاخرهمقدمه متقدمه، مقارنه،                         

 (حق در مساله )راه حل اشکال شرط متاخر مساله                       
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 حق در مسئله 

. اما به نظر را حل کند شرط متاخر مشکل نتوانست ز این راه حل های هفت گانها یکهیچ فی الواقع  همانطور که مالحظه کردید،

 تواند مشکل شرط متاخر را حل کند.می رسد راه حل هشتم که توسط محقق اصفهانی بیان شد می

نیه و در امور عی تاخر شرط از مشروط،اساسا  ،عبارت است از این کهپاسخ به اشکال شرط متاخر  راصفهانی دخالصه نظر محقق 

د راابتدا باران بب امور عینیه و خارجیه و واقعیه ردیعنی امکان ندارد  امکان دارد.اما در امور جعلی و اعتباری  ،ستانتزاعیه محال ا

علل نزول باران است و تا اجزاء علت تامه محقق نشوند و مقتضی و شرایط فراهم نگردد و ابر از شروط  ظاهر گردد. زیرا ابر سپس

ضح است که امکان ندارد شئ ائله کامال وامور واقعی و عینی این مس رپس د .کندموانع برطرف نشود هیچ معلولی تحقق پیدا نمیو 

یا جزء العله بعدا  و علت باشد مکان ندارد در حال حاضر معلول وجود داشتهبه عبارت دیگر ا معدوم در شئ موجود تاثیر بگذارد.

 ولی در امور جعلی و اعتباری تاخر شرط اشکالی ندارد. بیاید.

 پس معجزه که یک امر خارق عادت است چه می شود؟ سوال:

در معجزه نیز بحث خروج نظام از دایره علت و معلول نیست عصای حضرت موسی یا دم مسیحایی حضرت عیسی که مرده  :استاد

هم زدن نظام علت و معلول نیست. در مورد معجزات  کرامات انبیاء و اولیا در واقع به معنای بررا زنده می کرد و کال معجزات و 

اتفاقات  بشر نیست آنت منتهی با تسریع در این سلسله علل که قابل مشاهده برای اتفاقات در چارچوب نظام علی و معلولی اس

شما خودتان می گویید: خرق عادت نه خرق نظام علت و معلول. به حسب عادت برای اینکه یک چیزی در این عالم  پدید می آید.

دایش عادت به هم بریزد، به این معنا که در پیاگر  پی در پی محقق شوند. امابوجود بیاید، باید به طور طبیعی علت ها و معلولها 

 اتو به جای این که یک زمان طوالنی برای تحقق یک شئ الزم باشد در یک زمان سریع این اتفاق ها تسریع شودعلت و معلول

اجب الوجود آن هم بله فقط در مورد و .یدا کندبدون علت تحقق پ ه چیزیک ممکن نیستبیفتد این می شود خرق عادت. اصال این 

ابی هلل ان یجری االمور ».بدون علت وجود پیدا کنندودات امکانی موجاصال امکان ندارد که  و اال با استدالل می گوییم علت ندارد

بدون سبب و همان چیزهایی که به نظر ما  و اصال امور این عالم امکان ندارد بدون سبب و بدون علت تحقق پیدا کند .«اسبابهاب

 کنند. همان نظام علی و معلولی وجود پیدا می رتفاق می افتد نیز دعلت ا

و فوقیت و تحتیت از آن انتزاع می شود. حال اگر در جایی سقفی باشد امر عینی است  سقف یکدر امور انتزاعی مثل این که پس 

امور عینی و انتزاعی  رفوقیت دارد. لذا درا می کند زیرا سقف نسب به او  یت سقففوقتزاع ان و شخصی نیز زیر آن نشسته باشد،

 . باشدوجود داشته روط و معلولش ن ندارد شرطی و علتی متاخر از مشامکا

 تعظیمات، فهانی فرمودند: انحاء خضوع و خشوع ومحقق اص ست. همانطور که بیان شدنی ن گونهیاما در امور اعتباری و جعلی ا

یک امر  استبرابر خداوند  رد و عبادت به عنوان خشوع یعملاینکه  .و جعلی است از امور اعتباریاحترامات اینها  و تذلالت

شمرده  نزد برخی تحقیرمحسوب می گردد و یم مثال یک عمل نزد برخی تعظ ،گونه استردم این. همانطور که بین ماست تباریاع

که  با توجه به اینلذا  .ی داردیک بار منف و عمل نزد برخی دیگرسخن همان  اما دوشی می تلق مثبت نزد بعضی لمی شود.یک عم

 بدنبالفالن عمل  اگرمعتبر می تواند بگوید پس ، ر استبتتابع اعتبار معوت است و فاامات و تذلالت در بین مردم مترتتعظیمات، اح

 یا بگوید اگر شمرده نمی شود. تعظیم من صورت نگیرد عمل آنبعدش  راگشمرده می شود اما  تعظیم من گیردبصورت  کار فالن
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ک اد. اما گر زن مستحاضه امسب می شومحسوعبادت من بعد از صوم در همان شب غسل کند،  وم را زن مستحاضه محقق کند وص

در همه موارد ری جعلی واعتباری شد، وقتی املذا  محسوب نمی شود.عبادت  نکند، عمل اوغسل  در همان شب بدنبالش کند ولی

دت و تکریم من حساب می شود که بعدش عملی عبا ار کند کهبتود مامور به شارع می تواند اعشرایط خچه احکام وضعیه و چه در 

 احکام وضعیه در مورد آن علم بعد از فعل اول انجام نشد نه عبادت من حساب می شود و نه تکریم من. راما اگ ،شود انجام فالن کار

  از همین قرار است.مسئله  نیز

از هم جنس و سنخ اینها وییم بگ ونی ندانیم یوواقعی و تک احکام شرعی را بر وزان امور ما وزان امور شرعیه ولذا به طور کلی اگر 

ندارد مگر این که ما احکام شرعی را بر وزان امور عینی و  تاثیر معدوم در موجودقلی قاعده ع مخالفتی با رمی باشد دیگجدا 

را بر وزان امور عینی  شرعیاحکام امور دینی و ما وقتی  عقلی فوق می باشد. پس انتزاعی بدانیم که در این صورت مخالف قاعده

ی موجود مربوط به امور عین راعده عقلیه امتناع تاثیر معدوم دق. زیرا کند جریان پیدا نمیدر ما نحن فیه قاعده عقلی  دانیم آنیمن

انتزاعی نیز ممکن است شبهه صورت بگیرد اما انتزاعیات نیز  انتزاعی است.)هرچند در جریان این قاعده عقلی در امورو واقعی و 

 ریشه در واقعیات و عینیات دارند(.

ا واقع میگردد دط کند به شرطی که بعورمعتبر می تواند چیزی را مشبر است، تدر امور جعلی و اعتباری که همه چیز به دست معاما 

 می آید.ش ناعده عقلی پیاین هیچ مخالفتی با آن قیا قبال واقع شده است. بنابر

ر ( نیز در آخرهخمینی) امام همانطور که بیان شد هتبشکل شرط متاخر با راه حل محقق اصفهانی قابل برطرف شدن است.المپس 

 اگر ما بگوییم شرعیات مثل عقلیات «بمراحل لمقام بعید عن االشکالاخالفه فاما لو قلنا ب»که  خود جمله ای داشتند به این بیان کالم

   .ی نمی شودرانیستند اشکال مخالفت با قاعده عقلیه مطلقا ج

بدانیم باز هم می توانیم شرط  شرعیه را نظیر امور واقعی و عقلی ماحتی اگر احکاثبات کنند این بود که خمینی)ره(  امامتمام تالش 

در احکام در امور واقعی جریان دارد که اثر ت و مسئله تاثیربگوییم یعنی قصد ایشان این بود که حتی اگر  .خر را تصویر کنیممتأ

به این را هم نگوییم اشکال  اگر ن خویش می فرمایند:و به همین دلیل در آخر سخاست عقول مشرعیه نیزجاری، باز شرط متاخر 

یع تری در یک محدوده وس نمی باشند، منتهی ایشان خمینی)ره( مخالف سخن محقق اصفهانی لذا امامطریق اولی قابل حل است. 

 نمایند.فرضین حل الخواستند مشکل را علی کال 

 محقق خوییکالم 

از جمله محقق خویی گردیده است. ایشان نیز تقریبا همین مطلب را فرمودند بزرگان  نای پاسخ بعضی ازبراه حل محقق اصفهانی م

 مورد بررسی قرار می دهیم. آن را در ادامه محل اشکال است و ما  دند کهلکن در ادامه مثالی ز

  .دست معتبر است یار آنها بههمه از امور اعتباری هستند. لذا اختاحکام شرعی با انواع و اقسامی که دارند ایشان می فرمایند: 

 تحقق پیدامی باشند و تا زمانی که علت طبیعی محقق نشود آن وجودات  خودی تسلیم علل طبیعو حقیقی  تکوینیه موجودات

اگر اکنون روز است به این دلیل است که خورشید وجود  یعنی نمی گیرد.تعلق به تکوینیات کنند و به هیچ عنوان جعل شرعی نمی

نیز وجود هیچ منبع نور دیگری  ورشید بیاید در حالی کهبدون اینکه ختواند خداوند خلق کرده، خداوند نمی در نظامی کهدارد. 

خورشید  مثال موجود شد و و زمانی که علت وان خلق علت استجعل تکوینی به عن لذا .بودن را زوجعل می کنم ربگوید ندارد، 

  .بر علل طبیعی هستندم در براموجودات تکوینی تسلی . پسن می شودهوا روش پدید آمد
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به عبارت  .ندآیمان رنگ در میر نظر بگیرد به همعتبر برای آن د ههر رنگی کو  اری تسلیم در برابر اعتبار معتبرندبتاعاما موجودات 

 راه ندارد. م علل طبیعی در موجودات اعتباریتسلیله ئسم ر است و به همین جهتبتر اعتباری وضعا و رفعا به دست معامو امرِدیگر 

ر ام تواند یکمیر که شارع وطمی باشند، هماناعتباریات  و احکام شرعی از قبیل یوقتی امر شرع :دنایشان می فرمایدر حقیقت 

  .1نماید بر یک امر متقدم یا متاخرآن امر را معلق  تواندمی یننهمچکند شرعی را معلق بر یک امر مقارن 

شود شئی در حال حاضر وجود دارد اما مشاهده می گاهی نیزدر امور عرفی  فرمایندو می ندزنمیاز عرفیات مثالی در ادامه ایشان 

وقتی  ستحمام از استحمام مردم با علم به پرداخت ثمن بعد از انجام ارضایت شخص حمامی  ی کند مثلشرطش بعدا تحقق پیدا م

شخصی برای استحمام به حمام می رود در ابتدا بدون این که پول حمامی را بدهد استحمام می کند و شخص حمامی نیز به شرط 

 اینکه او بعد از استحمام پول او را بدهد راضی به این مسئله است.

ان یدفع الثمن بعد االستحمام یعنی رضایت که مشروط است االن موجود است ل رضایت موجود است ولی به شرط لذا در این مثا

  .واین اشکالی ندارد زیرا یک امر اعتباری استولی شرطش که پرداخت ثمن است بعدا محقق می شود 

 بررسی کالم محقق خویی

است در حالیکه رضایت حمامی از اعتباریات شمرده نمی  شرط متاخرتوقف یک امر اعتباری بر یک  تباریات واع ربحث د اوال:

رضایت  .نفس محقق می شود یک امر اعتباری نیست ر. رضایتی که دو یک امر واقعی استرضایت از اوصاف نفسانی  شود زیرا

  .این مثال اشکال دارد اوصاف نفسانی است لذااز  یک موجود تکوینی وافق نفس  رد

 هست بلکنی در خارج اء اجرتط، رضایت فعلی که شخص حمامی دارد، متوقف بر اعمر کردیظاول صرف ن لااشک زبر فرض ا ثانیا:

 می باشد. االجره فی المستقبل  متوقف بر علم باعطاء

است که االن موجود  یت مشروط به علم صاحب حمام به اعطاء االجرةااین رضراضی است ولی فعال  صاحب حماماست که  تدرس

. موجود است را می دهد و علم او در زمان ورود شخص به حمام و استحمام اواو  شخصی که به حمام رفته پول داندزیرا می .است

  است. مصداق شرط مقارنشرط متاخر نیست بلکه مصداق این مثال لذا 

 بحث جلسه آینده
اگر حکمی  باری است، با این مبنا که شارعه از امور اعتشرعی رامواشکالی این جا ممکن است به ذهن برسد و آن اینکه اگر بگوییم 

 مصالح و مفاسد است تنافی دارد.بر اساس  مطابق واقعیات و را جعل می کند 

 «الحمدهلل رب العالمین»
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