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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 

همه از اعتباریات می  که امور شرعیه و آن چه که متعلق به آن است است شرط متاخر این مشکلانطور که بیان شد حق در حل هم

لذا  .ع استرارفعا به ید ش و چه شرائط مامور به همه اعتباری هستند و امر شان وضعاً ،چه شرائط حکم ،چه خود حکم ؛باشند

، تعظیم و است ملحوق به فالن شئ ملی کهاست یا ع مثال فعلی که  مسبوق به فالن شئ تواند اعتبار کند به این نحو کهشارع می

اتیان شود، دیگر تعظیم و متاخر  ی اگر بدون آن شئ. ولمثل غسل لیل برای صوم مستحاضه ،شودیماحترام و عبادت محسوب 

یه امتناع عقل مخالفتی هم با قاعده گونه اعتبار کند و لذار اینبتود و هیچ مانعی ندارد که معشیمب نومحس رام و خضوع و خشوعتاح

عیات است نمی باشد و جنس و سنخ تاثیر و تاثر که در عالم واق شرعیات از قبیل زیرا اصال مسئله .د نداردوجتاثیر معدوم فی المو

  . داشته باشدوجود  آن ها برای که حتما باید موثر و مسببی تسواقعیات نیعقلیات و  شرعیات مانند

 به نظر مختار اشکال

بنابر اما  .و مفاسد واقعیه قابل توجیه است حلقول به عدم تبعیت احکام از مصا بنابر و ما یتعلق بها، هر شرعیوقول به اعتباریت ام

مثل سایر اعتباریات عرفیه که وضع احکام شرعیه  ان گفتتویمدانند، ند واقعی مییه که احکام را تابع مصاح و مفاسقول مشهور عدل

بخواهیم به قول مشهور عدلیه لذا اگر  و فقط اعتبار محض می باشند.ای در واقع ندارند هیچ ریشه ر استبتو رفعشان به دست مع

 کند.نمی ر را برطرفشرط متاخمشکل اه حل زم شویم این رملت

 حاللیا  اگر چیزی حرام . یعنیندستتابع مصالح و مفاسد واقعیه ه شرعیه احکام مشهور عدلیه بر این باورند کهتوضیح ذالک: 

ز انمدر عبادات  اگر مثال .وجود دارد شئ ر واقع نسبت به فعل مکلف و آنحی است که دمصالسری لزوما بر اساس یک شود، می

وجود دارد و تا این مصلحت نباشد نماز یا شئ این است که یک مصلحت واقعی در آن  بخاطر حالل شده شئ یک یا اجب شدهو

چیزهایی که مفسده دارد و  حرام که مصحلت دارندچیزهایی را  ع بتواندکه شار ستنی گونهس اینپ .کندنمیجب اوآن فعل را شارع 

 . دارددر آن وجود ای است که هیواقعاگر خمر حرام شده به خاطر مفسده  بلکه را واجب کند

 اختیارکه  ندتس، صرفا اعتباریاتی هبهو شرایط مامور (وضعیی و تکلیف)احکام شرعی اعم از شرایط حکم  نمیتوان گفتبنابراین 

تا اند.راه ها قرار دادهچهار هستند که سر  و سبزمثل چراغ قرمز  ریابتامور اع سایر به دست معتبر است و مانند وضعا و رفعا هاآن
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در  است و و چراغ قرمز نشانه منع از عبور و مرور جواز عبور چراغ سبز نشانه ،اعتبار کردندابتدا عقالء که بتوان گفت همانطور 

وز عبور و چراغ سبز بعد چراغ قرمز مج به عقال بگویند که از این  لحظهاگر آن نیز صحیح است یعنی عکس  ،صورت اعتبار عقالء

به دست معتبر است تغییر آن به این  اعتباری راموضع و رفع  از آنجا که مشکلی وجود نخواهد داشت زیرا است دال بر لزوم توقف

ها مسئولیت ،وجوب و حرامو واقع دارند  شرعیه ریشه در روام ،تمسئله احکام شرعی از این قبیل نیسبلکه شکل هیچ اشکالی ندارد.

واقعی ی یت از چیزهاگفتیم احکام و امور شرعی تبعباشند. لذا اگر و مفاسد واقعیه می لحها همه تابع یک سری مصامانها اینو ض

   .اطالع نداریم باشد که ما از آن یک سری واقعیاتی مبتنی برتوان گفت امور شرعی ممکن است کنند، میمی

ر شرعی واز ام شرعی باشد،اگر چیزی شرط  گوییم:می امور شرعیه هستند از ام نیزمقدمات احک کهما نحن فیه  با این توضیح در

نهاری صوم  یعنی اگر شارع .بر یک مصلحت و غرض است ینبتم و دیگر ناشی در شریعت به شئ شئو تقیید یک شود شمرده می

تا  بحاز ص مقدار که مکلفهمین و  می شود نهاری حاصلغرض شارع با تحقق صوم معنایش این است که  را مقید به چیزی نکرد،

از ع راغرضی که شو  موجب قرب انسان به حق تعالی می شوداز اموری که موظف است از آن قربت الی اهلل دوری کند، غروب 

  .ه موجب شده که شارع این صوم را بر ما واجب کندشود و مصلحتی که در این صوم بود داشته محقق میجعل صوم 

یک حکم  هر جا که پای تقییدکند، ید به یک شئی صوم نهاری را مقاما گاهی ممکن است شارع بر اساس یک واقعیت و مصلحتی 

 ،خود این اشتراط ،تقیید ی یک حکم ذکر می شود، حاکی از این است که خود اینا، هر جا که شرطی بربه میان می آید به قیدی

  «.یتحقق اال باالتیان بالشرطال»ن اشتراط در نظر گرفته که ی ایابریک مصلحتی داشته و شارع غرضی 

، اشتراط و تقیید احکام به بعضی از امور هم ناشی از مصلحت ها و و مفاسد واقعی است که اصل احکام تابع مصالح انطورپس هم

ت واقعیت ها و بدون رعای بدون مصلحت متوجه آن بوده، لذا هیچ تقیید و اشتراطی در احکام شرعیهایی است که شارع  مفسده

 یک حکم را مشروط به شرطی می کند؟ صورت نگرفته است. واال چرا شارع

 وطقبول کردیم تقیید احکام به قیود و شر مفاسد واقعیه است و نیز پذیرفتیم احکام تابع مصالح وطبق نظر مشهور عدلیه اگر حال 

به ، اهیموبخاین که خود  بدون ط متاخر،و شر دیق ، قبول وجوددارددر واقیعت ریشه  است که یسدو مفا مصالحسری ناشی از یک 

  .داردموجود تاثیر  رملتزم می شویم به این که معدوم داین معناست که 

ی حکمی تقو ،شود به یک قیدی، وقتی چیزی مقید میعلی ای حال با توجه به این نکته که بیان شد :می گویدمستشکل پس 

ای عدم نعدم قید در این زمان به مع و االن موجود نیست، یعنی این که که در آینده محقق می شود ید به یک شرطومشروط می ش

حکم نیز وجود ندارد. به عبارت دیگر اگر در زمان حال مالک و مصلحت  ینوقتی این قید نباشد یعو مصلحت است و د مالک وجو

به معنای تاثیر معدوم در  عقادر و این حقق شود،محکم مالک  و بدون آن که باشد ی برای آنباشد بدون اینکه مالک و مصلحت

اصل اشکال نسبت به نظر مختار و راه حل هشتم که ما به عنوان بنابراین . ر همچنان باقی استاشکال شرط متاخ لذا و موجود است

 .همچنان باقی است حق در مسئله اختیار کردیم

 بررسی اشکال
  محل بحث است. «حکام للمصالح و المفاسد واقعیااالتبعیت »اصل  اوال:
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ولی در  عیت وجود دارد. در بعضی از موارد این تبصالح و مفاسد واقعیه نیستندمع بات مطلقا تفصیل بحث کردیم که احکام سابقا به

 ود داشته باشد تا بتوان حکم کرد.این تبعیت وجود ندارد. یعنی اینگونه نیست که ابتدا باید مصلحت و مفسده وجبعضی از موارد 

 وجود داشته ه پیشین بایددسو مفاسد واقعیه است به این معنا است که یک مصلحت و مفاحکام تابع مصالح  شودزیرا وقتی گفته می

  .این را به اطالقها قبول نداریمهمانطور که قبال بیان شد  و باشد تا حکم به دنبالش بیاید

ی دام شده است به خاطر مفاسحر رمر خگا. یعنی است یحرف قابل قبولت خارجی در غیر عبادات وضوعادر مورد م این سخن

این  زیرا در وضوع خارجی دیگر این حرف قابل قبول است،و هر ممورد زنا  رر آن وجود دارد. در مورد خنزیر، داست که د

اموری اند. یا اگر ینی حرام شدهمفاسد واقعیه پیشقعیه پیشینی وجود دارد و آن موضوعات بر اساس آن وا هسدیک مف موضوعات

یشین پ یک مصلحتبخاطر این است که در آن ها ی که احتیاج به قصد قربت دارند( عبادات واجباز رغی)اند حالل یا واجب شده

  .حکم ثابت شده که بواسطه آن هاهایی بوده  مصلحت مکامتعلقات اح رد پس .وجود دارد

حت پیشین داشته باشد و به خاطر یک مصلت عنوان یک حقیق به زانیست که نمیعنی اینگونه  .تسطور نینیااما در عبادات مسئله 

آن پسین  به مصلحتو  دبرس تییابه یک غ به این دلیل است که مکلفه دشجب ا. نماز اگر وجب شده باشدامصلحت پیشین و آن

 بگوییم یککه  تسیزی نیدش چوه خنماز فی نفسبه عبارت دیگر  رسد.به آن می مکلف بعد از عمل هکمصلحتی  . یعنیبرسد

به  بوده که در ذات نماز مصلحتیبه خاطر خدا  داشته سپسوجود ه نام نماز ی بموضوع، یعنی اینطور نبوده که داردیشین پمصلحت 

معنا  ین به آناما مصلحت پیش ند.باش ار کرده نه این که یک امر واقعیبتخود اعاز موضوعاتی بوده که شارع  نماز است. آن امر کرده

 اگر انسان آن را اتیان کند به آن غرض و غایت می رسد.  است که یغایتبلکه نماز دارای  ندارد را که مد نظر شما می باشد

 .فاسد موجود در متعلقات مشکل دارداصل تبعیت مطلق احکام از مصالح و م پس

ع رارفعشان به ید ش و وضعو تباری هستند امور شرعی اع گفته می شودوقتی  .عدول کنیمز این اشکال و از این مبنا سلمنا ا :ثانیا

  .دهیم که متقدم استامر متاخری را شرط برای چیزی قرار است، هیچ اشکالی ندارد 

حکمی مقید به قیدی یا حکمی مشروط به شرطی می شود نشان از ریشه چه که مستشکل به آن تکیه کرده این است که وقتی آن

تحقق غرض . درحالیکه صل نمی شودحاموال ید غرض این شرط و بدون این قداشتن در یک واقعیتی است. به این معنا که بدون 

مثال  .شودمحقق می قق شرطتحاز بعد که غرض شارع  یمدار لقبو یعنی ما نیز .موال غیر از اصل امکان شرطیت شرط متاخر است

حاصل نشود  که غسل شب توسط او انجام شود و اگر غسل لیلمحقق می شود صوم بر زن مستحاضه زمانی  از ایجاب غرض شارع

حث در تحقق غرض یا عدم اما بعا بعد از تحقق شرط حاصل می شود. غرض قط ندارد، لذاقطعا این صوم نهاری هیچ مصحلتی 

اعتبار  می آیدکه آیا امکان دارد شارع حکمی مقید به شرطی که در آینده به وجود  این است در ثحب بلکهتحقق غرض موال نیست 

را مشروط کند به فالن کار و بگوید اگر  یعملارع می تواند تعظیم و احترام ش در مسئله همانطور که بیان شد مطابق نظر مختار .کند

  .شود یمحسوب نتعظیم و احترام مانجام شود قید  دون این شرط وب این کار

اما ما  شودحاصل نمی یدبدون این قشارع غرض  و واقعی داردریشه  ،خواست بگوید اصل تقیید و اصل اشتراطمیمستشکل  پس

برای این  شده به غسل لیل م زن مستحاضه مقیدصو رگا و دلیل نبوده و اشتراط بدون یددرست است که این تقی :گوییمدر پاسخ می

انجام شود غرض بدون غسل لیلیه و چنانچه  رای مصلحت استاد و سل محصل غرض موال می باشداست که این صوم با این غ
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 دتوانمی بحث در این است که آیا شارع ؟ بلکهشودحاصل می که چه زمانی ستدر غرض موال نیما بحث  اما موال حاصل نمی شود

چیزی را احترام و خضوع و  منعی ندارد که مولی ما می گوییم باشد؟ به یک شرطاعتبار کند که مقید یک وجوب و حرمتی را 

اگر مکلف اتیان به شرط تکریم قرار دهد مشروط به این که مکلف بعد از عمل شرط و قیدی که موال اعتبار کرده را انجام دهد. لذا 

  .حاصل نمی شودموال  غرض نکرد رطاگر اتیان به شو د وحاصل می شموال کرد غرض 

 الموجود کامال روشن گردید. معدوم فیتاثیر با توجه به مطالبی که بیان شد فرق صورت مسئله با 

به دست باری هستند و اختیار آن تبگوییم احکام شرعی از امور اع صویر شرط متاخر این است کهراه حل شرط متاخر و تپس 

به  مشروطو فعل را  ملتواند عمی ،کندکاری را منوط به یک شرط مقارن میو  همانطوری که عمل، لذا شارع می تواند شارع است

و اگر ن عمل باشد ملحوق به فالکه تعظیم و احترام محسوب می شود مکلف در صورتی عمل  ن که یابه این ب نماید، شرط متاخر

 .شود یممحسوب ن و خضوع ن فعل نیاید دیگر تعظیمآبدنبالش 

  جلسه آیندهبحث 

شرط متاخر  اساسا گویدند و برخی موارد را از محل نزاع خارج می نماید، مینکیبعد از آن که محل نزاع را تبیین م محقق نایینی

  . می دهند تفصیل در مسئلهایشان هر چند  بر خالف همه آن چه تا به حال بیان شد. .محال است

چیزی  موال رگا بگویند و معقول جلوه دهند راکه شرط متاخر  کنون بیان کردیم این بودی که تا هشت راه حلاین به تالش قائلین 

ت سند شرط متاخر فی الجمله معقول نیبگوی خواهندی می. اما محقق ناییندی آیممحالی الزم نعقال ند به یک امر متاخر ط کورا مشر

و بیان ایشان را باید بیان کنیم البته  که قال به استحاله شده ایشانگویند جایز است، یعنی در همان قسمی که محقق خراسانی  می

 .استحاله هستند و در چه محدوده ای قائل به استحاله نیستندایشان در چه محدوده ای قائل  به نیم بعد ببی

 «الحمدهلل رب العالمین»

 
  

 


