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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 

  دارای دو بخش است.کالم ایشان در جلسه قبل بیان کردیم  شرط متاخر بود. حولبحث در مورد کالم محقق نایینی 

پیرامون علل و مقدماتی است  رخاشرط مت رنزاع د گرفتند که یجه نتو  ،کردندتحریر ضمن چهار امر  رد محل نزاع رادر بخش اول 

رج هستند اه نیز از محل نزاع خبعناوین انتزاعی و علل غایی، همچینین ایشان فرمودند شرایط مامور که شرعی باشند نه عقلی نه 

. سپس تکلیف و وضع استن شرایط تنها پیراموشرط متاخر  رنمی باشد. لذا نزاع د از مشروطمشکلی در تاخر شرط مامور به و 

 یعخر در واقع پیرامون موضوع حکم شرنزاع در بحث شرط متاایشان تعبیری به جهت جامعیت دو عنوان ارائه نمودند و فرمودند: 

  .اعم از اینکه این حکم تکلیفی باشد یا وضعی ،است

 ط متاخر در محل نزاعربخش دوم: امتناع ش

ایشان  .شرط تکلیف و وضع ممتنع استع بیان این ادعا است که شرط متاخردر موضوع حکم یعنی در واقم ایشان البخش دوم ک

هر سه قسم   درعی می باشند برخالف محقق خراسانی که ضوخر در مورد شرایط حکم اعم از تکلیفی و اط متامتناع شر قائل به

 نمی دانند.معقول  راشرط متاخر  ر دو قسم دایشان یعنی دانست معقول میشرط متاخر را 

 امور بهط مرط حکم وضعی و شرش تکلیفی،ط حکم شر که محقق خراسانی در هر سه قسم یعنی  از باب یاد آوری عرض می کنم

در جلسات قبل که کردند راه حلی دیگر ارائه دو قسم اول یک راه حل و برای قسم سوم  یابرشرط متاخر را معقول می دانستند و 

 بیان شد. به تفصیل نظر ایشان

 دو قسم اول و دوم بر خالف محقق خراسانی، رد اما .در شرایط مامور به مانعی از تاخر شرط نیست :دیااما محقق نایینی می فرم

ق نایینی محقپس  .شرط متاخر محال است یا شرائط وضع باشد اگر شرط از شرائط تکلیف و می فرمایند:شده قائل به استحاله 

ارج از محل نزاع می داند در محل نزاع نیز قائل به شرط مامور به را خداند و می شرط حکم ودهمحدنزاع را فقط در ضمن این که 

 امتناع شرط متاخر است. 

 

 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 -: صحت تقسیمجهت اول -متاخرهمقدمه متقدمه، مقارنه،                         

 بخش دوم -در مورد شرط متأخر محقق نایینی کالم                       
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مورد بررسی قرار بگیرد، به عبارت دیگر ایشان معتقد است ابتدا  یداب سه مطلب  سپس ایشان برای اثبات ادعای خود می فرماید:

 ثابت گردد.  طلب باید روشن شود تا مقصودم سهمقدمتا 

 . و خارجیه هحقیقی یفرق بین قضایا .1

  .یهخارجقضیه نه  می باشده ه به نحو قضیه حقیقیشرعیاحکام  جعل .2

  .و برگشت شرط حکم به موضوع ای حقیقیهضایق رموضوع و حکم درابطه و نسبت  .3

شرط وضع، تاخرش  تکلیف باشد یاین است که شرط اعم از اینکه شرط ه ایجقطعا نت به نظر ایشان اگر این سه مطلب روشن شود 

 ممتنع است.

 یهه و خارجیحقیق فرق بین قضایای مطلب اول:

 گوییم: اما جهت روشن شدن بحث می .و خارجیه بحث کردیم هحقیقی قضایای مونپیراقبال 

 ،بر یک موضوع جزییحکم قضیه خارجیه  در یعنی باشد. یرججزیی و خا ،شخصی که ایاز قضیهاست عبارت  :خارجیه هیقض

یا زید » :شودیا به صورت انشایی گفته  «زید ذهب» ای گفته شود:در قضیه خبریه مثل این که .خارجی بار می شود و شخصی

قضیه  رجی استاخ و شخصی ،جزیی یک امرکه موضوعش  این نوع قضایا به این دلیل. «یا زید اسجد» «یا زید صل» «اذهب

 . شوندخارجیه نامیده می

 است که  بلکه یک عنوان کلی ستخارجی نی و شخصیکه موضوع آن یک امر جزئی،  ایقضیهعبارت است از  :قضیه حقیقیه

 ست بلکه حکم روی عنوان کلید و مصادیق نیرار به افیه نظدر قضیه حقیقبه عبارت دیگر  است. متعدد منطبق بر مصادیق و افراد

موضوع که « کل عالم ماکر» :این که گفته می شود مثل .گرددعنوان باشد مشمول حکم می ینو هر فردی که مصداق ا بار می شود

رق است و موضوع و متعلق هر کدام یک وع و متعلق فبین موضدر کالم محقق نایینی چه گرلی عالم است )در این قضیه عنوان ک

  .شداب تعددی داشتهند مصادیق ماتویکه م( تعریف دارند

اما گاهی گفته « کل عالم والمون اکرمیها المسیا ا» تفاوت دو قضیه این است که گاهی گفته می شوددیگر جهت روشن شدن  لامث

 نیاز داریمآن  ین مقام به ا رهای این دو قضیه که د قاز فر یکی ه از چند جهت است.یدو قض ناوت ایفت «م عمرایازید اکر»شود می

 . مدخلیت نداردآمر ه علم یقضیه حقیق راما د ،در قضیه خارجیه علم آمر مدخلیت داردعبارت است از این که 

که آن شخص توان انجام آن کار اشد بداشته  به اینباید علم  برای او انجام دهد، کاری شخص خاصی وقتی شخصی قصد دارد که 

علم به این که زید یا « کل عالم اکرم» :بگویید لذا  اگر .علم مدخلیت ندارد و شرط نیسته این یقیه حقیقض راما درا دارد یا خیر؟ 

مصداق این عنوان  بار شده است. لذا هر شخصی کهعالم  ی عنوانکلوی رکه حکم  این است مهم .تیسمهم نهستند یا نه لم اع عمر

آمر  گرااما  سی مصداق عالم است.بداند چه ک رمآ ستالزم نیبه عبارت دیگر در قضیه حقیقیه  .این حکم می گردد مشمولاست 

صادر کند آنجا باید علم به مثال زید را داشته یی خاص دستوری بیان کند و در مورد یک شخص جز بخواهد یک قضیه خارجیه

 «.م زیدااکر»باشد تا بتواند بگوید:

 علم موال  و موضوع حکم است برای مصادیق نهاین عنوان کلی همانند یک آی ان کلی رفته کهه حکم روی عنویقیقپس در قضیه ح

  .اردداساسی خارجیه علم و جهل موال نقش  وقضیه شخصیه  راما د . عنوان کلی عالم بر مصادیق ندارددر انطباق  یدخالت
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 ه می باشد نه قضیه خارجیهعل احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقی: جمطلب دوم

. انده جعل شدهیه است همه به نحو قضایای حقیقدشاز طرف شارع بیان  یحکمارد شده اند و طی آنها ومحیط شرع  قضایایی که در 

یک خاص  اردیمو ردچه بسا ؛ وارد نشدهدر احکام شرعیه ای شخصیه و خارجیهکه هیچ قضیه  تسسخن به این معنا نیه این تبال

با قرائنی معلوم  و این  باشدن شده ابیقضیه شخصیه و خارجیه به صورت  یخاصبرای شخص  به عنوان وظیفه خاص حکم شرعی

. عنوان یک قضیه حقیقیه یه است یا بهجصادر کردند به عنوان یک قضیه خار )ع(معصومین یا ائمه )ص(ریامبپ که یحکمشود که می

رع به نحو قضیه حقیقیه در محیط شی احکام کل ربه طومشخص می شود،  خاص یقرائنخاص که با  دموارنظر از این  فاما صر

زمان پیامبر)ص( احکام  مشمول ما اگر احکام به صورت قضیه خارجیه بیان شده بودند در زمان حاضر به چه دلیلاند.  جعل شده

جعل اگر قرار بود  .گرفتمی گریبان ما را ب صوم در زمان حاضروجو و وجوب حج ،وجوب نماز شدیم وو ائمه معصومین)ع( می

و مثل ما که  بودند )ع(یا ائمه )ص(ربماد خاص یا مسلمانان خاص زمان پیاقضیه خارجیه باشد مخاطبش همان افراحکام به نحو 

 . الهی باشندام و تکالیف کبه چه دلیل مشمول احده خواهند آمد نکه درآی کسانیود آمدیم و ودیم و بعدا بوجزمان نب در آن

و  یع یک عنوان کلی استیعنی مستطیه است یقققضیه ح به نحو« ی المستطیعواجب عل جحال»مثل  جعل احکامگوییم وقتی میاما 

  در زمان خود پیامبر)ص( و چه عصر حاضر و چه آینده حج بر او واجب می شود. چه هر شخصی که مصداق این عنوان باشد

  و رجوع شرط به موضوع نسبت موضوع و حکم در قضایای حقیقیهمطلب سوم: 

  .است محمول و یک متعلق ع،وموضدارای سایر قضایا  نیز هماننده یقضیه حقیق

و مستطیع موضوع قضیه  مول قضیه و حج متعلق قضیهحکم و مح حج، وجوب« علی المستطیع جیجب الح »اگر گفته می شود:یعنی 

 به حساب می آید. 

 یعنی وجوب زمانی ثابت . عنوان شرط وجوب مطرح شده است در واقع کانه بهعنوان استطاعت بیان شده،  چه که اینجا به آن حال

)البته امکان مثال زدن به شرط وضع نیز می باشد اما چون فرقی  شرط تکلیف است و خود استطاعت نیز که استطاعت محقق شود

 خود داری می کنیم(  ذکر مثال در مسئله نمی کند از

 انجام می دهد به دو صورت قابل تصویر است: موضوع و حکم  ع در بیان احکام  نسبت به ارتباطراکاری که شحال 

است  ع حکمبگوید استطاعت که موضو دهد، به این نحو که راستطاعت را به عنوان سبب وجوب حج قرا شارع صورت اول:

 سبب برای ترتب حکم شده است

  . وع اثبات کندشارع در واقع حکم را برای موض صورت دوم:

 نحن فیه دو مبنا وجود دارد: به عبارت دیگر در ما

یعنی شارع استطاعت را سببب وجوب حج می کند نه اینکه وجوب را بر استطاعت بار کند یعنی شارع می گوید:  :جعل سببیت .1

  «عیطاالستطاعه شرط لوجوب الحج للمست» یا« طیعسبب لوجوب الحج علی المست الستطاعةا»

 «الحج علیه بع موضوع لوجویطالمست » گوید:: یعنی شارع می ضوعواثبات حکم بر م .2 

شارع سببیت  یعنی کانهدر ذهن ما می باشد مبنای سببیت و صورت اول است  ر مانحن فیه وجود دارد و آن چه بیشترددو مبنا  سپ

  است. حج جعل کردهاستطاعت را برای 
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وجوب الحج را بر مستطیع  یعنی می کندوع بار ا بر موضبلکه حکم ر .نمی کندجعل سببیت  اینجا شارع :دی می فرمایاییناما مرحوم ن

 . کندمی  لحم

شارع ی یعن کرده است. ل کنیم که شارع جعل سببیتاگر مبنای اول را قبو ا بحث نموده و می فرماید:بنهر دو مایشان مطابق 

اگر  یا خیر؟ به عبارت دیگر باشدمی تواند موخر از مسبب  سوال این است که آیا سبب« الحج شرط لوجوب عةاطستاال»:گفته

 باشد؟متاخر از مسبب تواند میه سبب است چیزی ک روسببیت باشد چطعلیت و  ، مسئلهمسئله

 امکان تاخر سبب برای حکم دارد دیگرع سببیت ضوورای حکم دارد یا مسببیت بتیم استطاعت از دید شارع فتوضیح ذلک: اگر گ

  .سبب وجود پیدا کندمسبب باشد تا ابتدا باید  زیرا نیستسبب ماز 

نسبت حکم و  ، زیراموضوع از حکم متاخر استباز هم نمی توان گفت  حکم را بر موضوع بار کردهشارع  بگوییم همچنین اگر

قائل به امتناع تاخر شرط لذا محقق نایینی  .یدا کندمعروض تحقق پ زامعروض است و عرض نمی تواند قبل  موضوع نسب عرض و

  .ی می شوندوضعاز مشروط در شرائط تکلیفی و 

یا  هستند که ضوع دخیلمو هایی که درکه بعضی از چیزردد به این بر می گشرط متاخر  ردنزاع فی الواقع س به نظر محقق نایینی پ

اجزاء  زابر بعضی به عبارت دیگر حکم مقدم  . شوند تکلیفی یا وضعی مکح زا ، متاخریا به نحو شرطیتمی باشند به نحو جزئیت 

 .تمعلول اس بت موضوع و محمول نسبت علت ونس امری محال است. زیرااین شود که موضوع 

 مسلما خیر زیرا ابتدا ؟شود ء موضوعازاجبر بعضی از  خودش متاخر از موضوع است مقدم آیا می شود حکمی کهبر این اساس 

این به معنای آن است  شرط حکم قرار داده شد،چیزی ر گا همچنین .ثابت شودتا حکمی برای آن باشد  وجود داشتهع وباید موض

، شدبا از مشروط رخود مر بگوییم شرط می توان. در حالیکه اگباشد نیز باید مقدم بر حکمضوع است و موضوع وجزیی از م که

 . که موضوع از حکم موخر است یا علت از معلول موخر است و این یک امر محال استقبول کردیم  ینیع

نه خودش  ،ند موخر از حکم باشداتو نمی است، دیگر موضوع لونسبت علت و معلمانند  وع و حکم نیزضونسبت میم تفلذا اگر گ

ع محال و ممتن اینکه  بر علت را قبول کردیم لومعل ی تقدمنیع از مشروطش بدانیم متاخر ی راشرط اجزائش و اگر به تمامه و نه

   .است

 نتیجه

 باب شرط متاخر فقط پیرامون شرایط تکلیف وودند: نزاع در فرم ،از محل نزاع خارج کردند رااردی وم محقق نایینی که بعد از آن

  .است به تعبیر ایشان قیود متعلقات تکلیف وضع و

 ایشان با بیان مقدماتی که عبارتند از: 

 . حقیقی و خارجیه یفرق بین قضایا .1

  .نه قضیه خارجیه می باشده ه به نحو قضیه حقیقیاحکام شرعی جعل .2

 ای حقیقیه.ضایق رموضوع و حکم درابطه و نسبت  .3

ل به امتناع قائ لذا در محل نزاع وضع از خود تکلیف و وضع محال است این نتیجه رسیدند که تاخر شرائط تکلیف و شرائط و به

  .شرط متاخر شدند

 را بیان نمود. نسبت بین موضوع و حکم شخص شود  سپس تا مقصود از موضوع م نموددر حقیقت ایشان این مقدمات را بیان 
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 ال است.تاخر شرط از  تکلیف و وضع ممتنع و محبه غیر آن ه قائل به جعل سببیت شویم و چ چه قائللذا ایشان می فرماید: 

 «الحمدهلل رب العالمین»


