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

 شامل دو بخش است:ایشان و همانطور که بیان شد کالم  خر بوداشرط مت بحث پیرامون کالم محق نایینی درباره

فقط شرائط  ،نزاع در شرط متاخر داخل است رد چه آن :فرمودندبود که  محل نزاع در شرط متاخر : مربوط به تبیینبخش اول

محل  ازیه مثل تقدم و تاخر اعزعناوین انت فائته، علل عقلیه و یه یاغائ علل ط مامور به مثلائشر لیوضع است و طتکلیف و شرائ

  می باشند. اع خارجنز

 ( شرط تکلیف یا شرط وضعبیان شد) ایی کهنمع ؤخر طبقیجه رسیدند که شرط مبه این نتمحقق نایینی با ذکر سه مطلب بخش دوم: 

 ایشان در این بخش سه مطلب بیان نمودند: .باشدحکم  خر ازمتا واندنمی ت

  ق بین آن ها.رجیه و فراتعریف قضایای حقیقیه و تعریف قضایای خ  .1

  یه می باشد.ای حقیقنحو قضایاحکام شرعیه به جعل  .2

نیز شرط حکم در واقع قید موضوع است و نسبت موضوع و حکم ردد. یعنی گیبر مبه موضوع به طورکلی شرائط حکم   .3

کانه قید موضوع است و موضوع مقدم بر حکم  ،اگر چیزی شرط حکم باشد :دندولذا فرم .است «المعلولو کنسبة العلة »

که تاخر  طورین هما .باشداز حکم متاخر نمی تواند  می باشد موضوع یا قید یا قیودی از موضوع که منها الشرطلذا  است

  .ل ممتنع است، تاخر موضوع یا قیود موضوع نیز از حکم ممتنع استلوعلت از مع

را از محل نزاع شرط مامور به ایشان اگر  ممتنع است. یعنیشرط متاخر  ند کهملتزم شدبا توجه به نکاتی که بیان نمودند لذا ایشان 

بعد از تعیین محل  و تاخر شرط مامور به از مشروط قابل تصویر است نظر ایشان در شرط مامور به، به این دلیل است که ج کردخار

متعرض نظر ایشان در جلسات قبل شدیم و گفتیم بزرگان که بر خالف کثیری از  ،انداع شدهنتامنزاع در این محدوده ایشان  قائل به 

  ولیراه حل ها به نظر ما مشکل داشت  اگر چه آنبیان شد.  توسط آن بزرگان هشت راه حل برای تصویر معقولیت شرط متاخر که

در این محدوده قائل  به هر حال محقق نایینیاما  معقولیت شرط متاخر را اثبات کنند.قائلین به آن اقوال مدعی بودند که توانسته اند 

 به امتناع شده اند. 

 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1395/ آذر/24تاریخ:                   اوامر                                      موضوع کلی:
 1438 ربیع االول 14 صادف با:م             تقسیم چهارم:  -مباحث مقدماتی  -مقدمه واجبجزئی:  موضوع

 -: صحت تقسیمجهت اول -متاخرهمقدمه متقدمه، مقارنه،                         

 در مورد شرط متأخر محقق نایینی کالمتتمه                        
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 تتمه کالم محقق نائینی
این است بیان شده، در این مقام مشکل شرط متاخر که برای حلجه از وجوهی بهترین ومی فرماید:  محقق نایینی بعد از بیان مسئله

وجود  اگر بخواهیماما  قابل تعقل استتصویر کنیم  گونه ینرا ااخر شرط مت راگ و عنوان تعقب و وصف انتزاعی است ،که شرط

بدانیم یا شرط را نفس تعقب گر ا. ولی یرا تقدم معلول بر علت محال استز ؛ستمعقول نی امسلم مالک قرار دهیم راخارجی شرط 

است  ارجی غسل لیل شرط برای صوم نهاریمثال در مورد صوم نگوییم وجود خ قابل تعقل است. ف انتزاعی بدانیم اینیک وص

شرط که بعدا دنبالش غسل انجام می شود و  یصوم است یعنی« متعقب للغسلالصوم ال»یف است وع تکلضوم ه کهبگوییم آنچبلکه 

موجود است و همین االن که نیز االن  «تعقب للغسل» در این صورت می توان گفت: ل،نه خود غس قرار دهیم « تعقب للغسل»را

  .محقق شده است وطنت بین شرط و مشررامقلذا . است دموجو نیز« تعقب للغسل»، روزه را می گیرداین  مکلف

رط و مشروط دراین وجه موجود است به این بین موضوع و حکم و ش زیرا تقارن ،ندارد محذور عقلیمی فرماید: این وجه  یشانا

و باشد  بر علت معلول مقدمباشد. اگر بخواهد  از مشروط لی زمانی است که شرط متاخرور عقمحذهمانطور که بیان شد  جهت که 

وجود عقلی دیگر محذور باشند شرط و مشروط و علت و معلول مقارن با هم اما اگر  این عقال محال است. علت بعدا وجود پیدا کند

  .با هم وجود دارند دیگر محذور عقلی وجود نداردمقارن  وطشرط و مشر چون طبق این وجه ندارد و

 دارد.دو اشکال  ندارد اما یلینکه محذور عقا با : این وجه دمی فرمایایشان لکن 

   امر نداریم .این برگردانیم محتاج دلیل هستیم و ما دلیلی بر  عقب یا یک امر انتزاعیبه وصف ت شرط رابخواهیم  اگر  .1

در اشکال دوم به عبارت دیگر  باید این ارجاع را قبول کند. یعنی عقل نیز نیازمند مساعدت عقل و اعتبار است.این ارجاع  .2

تعقب »تبدیل به است، شب همان غسل در مثال ما که  شرط را توانیمنمی پیش خودطوری ین همما ایشان می فرمایند: 

ر لسان دشده است. مثال قرار داده شرط چیزی دید در لسان دلیل، چه  باید است بلکهشرط این بگوییم  کنیم و« للغسل

ات هتوجی نه این که با ته اسخود اجاز ،هر دلیل این است که شرطظا شده و به اجازه الحق ، عقد فضولی مشروطدلیل

. از نیستاین چنین  ظاهر دلیلو  ستنی زیرا دلیل مساعد آن«. تعقب لالجازه»ارت است از بگوییم شرط عبمدرسه ای 

شرط برای صحت عقد « جازهتعقب لال»شرط صوم است یا  «تعقب للغسل»که می شود ناستفاده هیچ جای روایات و ادله 

 مل و عبادت می باشند.فضولی است بلکه ظاهر دلیل این است که خود اجازه و غسل شرط صحت ع

 تواننمیبدون دلیل  و نیازمند دلیل است تزاعیر به عناوینی مثل تعقب و یک امر انشرط متاخ نشرط متاخر و برگرداند لذا ارجاع

 را که خودش شرطیت داردیک حقیقتی توان میچطور  ر نیز مساعد این ارجاع نیست. چونتبااع وبه عالوه عقل  این کار را کرد.

 ؟معقول جلوه دهیمبا عوض کردن صورت ظاهریش  و معقول نیست

 .استد و چه شرط وضع باشد ممتنع شاچه شرط تکلیف ب ،اخرییم شرط متوبگ جز این کهست : راهی نیمی فرمایدایشان کانه  لذا 

 .1امتناع و عدم معقولیت شرط متاخر د بهنقائل می شوو لذا ایشان 

مکن است یا خیر و کاری نداریم خر ماآیا شرط مت یعنی این که .در حقیقت مربوط به مقام ثبوت استکنون بیان شد  تا چهآنتوجه: 

 که بیان شد جهت تقریب به ذهن بود.هم مثال هایی  .لسان دلیل چیست که
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و این که بزرگانی که قائل به  باترویم سراغ مقام اثمی متاخر و معقولیت آن،از مقام ثبوت و اصل امکان شرط  فراغبعد از لکن 

عقد فضولی  اجازه الحقه شرط صحتزیرا همانطور که بیان شد ؟ عقد فضولی را چگونه حل می کنندپس ناع شرط متاخر شدند تام

شرع امر  رد ممکن نیست آیا معنایش این است کهکه شرط متاخر ثبوتا  ضوع ملتزم شدایشان به این مو است حال اگر کسی مثل

چه در احکام وضعیه  شرط متاخر وارد شدهلذا در مواردی که در شرع  ؟رفته و خدا مرتکب محال شده استورت گول صغیر معق

 کنند. باید آن را توجیه  ،کام تکلیفیهو چه در اح

 است که شرط از مشروط متاخر باشد، گویند محالمی شرط متاخر می باشند وامتناع  به قائل از آن طرف بزرگانی که به طور کلی

 موردی داریم آن را چگونه توجیه می کنند؟اگر وجود ندارد؟  شرط متاخرهم  یک مورد شرع رکه دا معتقدند آی

 محصل کالم محقق نایینی 

باید بگوییم  ؛میبیان کردیم ذکر کناز بزرگان طی هشت راه حل ی که قبال بمقایسه با مطال ران را دشصل فرمایش ایر بخواهیم محاگ

 بیان کرده است.در مسئله را کانه ایشان یک تفصیلی 

در صدد حل  بیتبه همین ترنیز بقیه اند و دانستهمعقول را به  رشرط وضع و ماموتکلیف و  طتقدم شر کسانی مانند محقق خراسانی

. زیرا اولین مور به باشدشرط ما معقول است کهتنها در صورتی شرط متاخر  گویند:می اما مرحوم نایینی در حقیقت .بودندمسئله 

شرط واضح و روشنی است که عقیده ایشان این یک مطلب کامال  به .کرد شرط مامور به بود جرمحل نزاع خا زای که ایشان امر

ضعی یا حکم وط رو شی فیعنی شرط حکم تکلی ردو قسم دیگورد م را دام. ی تواند متاخر واقع شودربه مجزء مامو مور به مانندما

در دو قسم  و شده اندیک قسم قائل به جواز تاخر شرط  رد. لذا قائل به امتناع شده است  ،شرط وضع به تعبیردیگر شرط تکلیف و

 .قائل به امتناع شده است

 سوال:

قدمات را  کشف ضمیمه می کنند و یک نتیجه ای می گیرند. خیلی مهم است که ربط بین م اهی اوقات بزرگان مقدماتی رااستاد: گ

 خواهد به آن استدالل کند نتیجه می دهد.  کنیم و بفهمیم که چگونه آن مقدمات آن چیزی را که مستدل می

در تعریف قضیه حقیقیه اختالف است، محقق نایینی می فرماید: موضوع قضیه حقیقیه طبیعت و عنوان کلی است که ناظر به افراد و 

مرآتیت افراد  ما امام خمینی)ره( معتقدند که موضوع قضیه حقیقیه طبیعت است و این جهتمصادیق و مرآت برای مصادیق است ا

مترتب می شود. یکی ا زمبانی نظریه خطابات قانونیه امام خمینی)ره( همین قضیه حقیقیه  ن اختالف نیزآثاری بر ای نیز در آن نیست.

 است.  

 مانند رابطه م کو رابطه موضوع و ح در واقع قیود موضوع می باشند بعدی که ایشان می فرماید این است که شروط حکم بمطل 

  .م استکو موضوع علی ای حال مقدم بر ح ید موضوع حکمق ینپس در واقع شرط حکم یع .علت و معلول است

وضوع لذا قید یا شرط نمی توند متاخر از م زمقدم بر حکم استید موضوع و شرط موضوع نیق اگر موضوع مقدم بر حکم باشد

  ، زیرا نسبت بین حکم و موضوع نسبت علت و معلول است.باشد

تواند متاخر از مشروط باشد و از آنجا که  قول به تاخر شرط حکم و نمی  یعوضو  یحکم اعم از تکلیفئط کلی شرا لذا به طور

 ول است لذا التزام به تاخر شرط معقول نیست.خر علت ا زمعلمثل قول به تاشرط وضع 
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 وحدت از محوری ترین مسائل جهان اسالم استمسئله 

چون ایام، ایام هفته وحدت است و بعضی از امور به جهت تکرار تبدیل به یک شعار و تشریفات می شوند و اهمیت شان مورد 

 خدمت شما تقدیم می کنم. در این رابطه غفلت واقع می شود، مطالبی را 

  .یخ بودهطول تار راسالم و مسلمین ددنیای  پذیرقطه آسیب ، ناین نقطه .اسالمی استت امت وحدمسئله  ،مسائل بسیار مهم یکی از

 .است یاصال از لوازم کار ما احاطه به مسائل تاریخ .تاریخ اسالم به خصوص شما طالب را به خواندن تاریخ سفارش می کنم

ندارد  صله تفکر عمیق راجع به مسائل علمیهایی که انسان حو است هم وقت بهم جذاتاریخ  همطالع ،مخصوصا تاریخ اسالم

آن را ید وشی که خسته میتاو اوقکنارتان باشد و موقع خواب همیشه تاریخ  سعی کنید یک کتاب .تواند کتاب تاریخ بخواندمی

 ،ابین بالد و شهره، بین دوره ها و شباهت است و ببینید که چقدر بین عصرها و مصرها ریخ را بخوانیداید. واقعا مسائل تمطالعه کن

خورده شده و چه آسیب هایی از برای حفظ اتحاد مسلمین در برابر اجانب  هایی چه خون دل بخوانید و ببینید درتاریخ اسالم

  .ه استدشمتوجه جامعه اسالمی اختالف بین مسلمین 

 )ع(که قطعا اهل بیت نجام وزده می شودسخنانی ا و ، رفتارهابه عنوان دفاع از مکتب اهل بیت در حوزه مشاهده می کنیم کهگاهی 

کش این بعضی از  راتمدور شوید، ثاز ایران کمی  مقداری دور شوید،از قم  . شما اگرندارندسخنان  واین رفتارها  رضایت به

  .چه ثمرات تلخی استرا می بینید که ها و نزاع ها مکش

 حدت جامعه ایرانی ، وحدت جامعه شیعی، ونی نیاز به وحدت داردراه ایجامعد را، جامعه شیعی نیاز به وحدت دوحدت مراتب دارد

ک های خاص آن هم با توجه به مال .جامعه اسالمی به معنای عام هم نیاز به وحدت دارد .های خودش استهر کدام تابع مالک

 .شودیا سنی، شیعه  یعه، سنی شودش و دست از عقائد خودش بردارد که هر کسی ستمقصود از وحدت این نی گاه هیچ .خودش

. جزء ارکان اعتقاد ما است و ما قرار نیست در سایه وحدت دست از این اعتقاد عمیق برداریم )ع(والیت اهل بیت )ع(امامت اهل بیت

در که در شرایطی که اساس اسالم  تاین اس اما مهم .ندرت در سایه وحدت از عقائدشان دست برداسنی رهمچنین اهل سنت نیز قرا

از دو ناحیه در خطر است یکی از ناحیه کفار و اجانب و مستکبران ت باید صفوف مسلمین منسجم تر شود. اسالم همواره خطر اس

الح و قدرت و زور با مسلمین برخوردهای در سایه س مشکل دارند و با اساس اسالمو و کسانی که اساس دیانت را قبول ندارند 

ین انجام میدهند یا مسلم آفریقا با درکارهایی که ه با مسلمین می کنند یا انمار یا برممیمانند رفتاری که در کشور سخت می کنند 

د  اگر فرصت پیدا کنند نه به شیعه و نه به سنی ندهتعرض قرار میرد وز بالد دیگر جان و ناموس و مال و مسلمین را معضی ادر ب

با این کتاب و نام  دنهمی خوا .برای آنها خطرناک است کتاب قرآن. آن ها از نام رسول اهلل می ترسند .کنند یمکس رحم ن به هیچ

اسالم بوده  رو. این خطری است که از ابتدای ظهشیعه باشد یا سنیکه طرف مقابل آن ها فرقی نمی کند و برای آن ها مبارزه کنند 

  .و خواهد بود

 لاعش به هر حادمانند تکفریها  .اسالم جنایت می کنند نامر کرده و بعضی به وظهی است که به نام اسالم خطر دوم رفتارها و عقاید

 این د.خواهند کرجنایاتی چه  شود و سالح و امکاناتت با قدر و آمیختهپیدا کند این تفکر رشد  رنشان دادند که اگدر همین مدت 

افراد  عکس العمل. شما الم پیدا کندتمایل به جذب اسکسی ها ست به این زودیاند که بعید چهره اسالم را لکه دار می کن رآنقد ها

ای دیگر هردر کشو .می شود را ببینیدانجام این رفتارهایی که به نام اسالم و شعار اسالم و با فریاد اهلل اکبر  غیر مسلمان را نسبت به

شه ائلی که همییکی از مس یجاد می کنند به هر حالیقات اتضی ،ای دارندین چه رفتار زنندهبا مسلم به خاطر این اعمال می بینید
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از ما منتشر می  انی است کهو گاهی سخن شوندبرخی مرتکب میهای موهنی است که رفتاربهانه به دست امثال داعش داده همین 

گوییم حقیقت امام و والیت باید نمی ما که خطرناک است. گفته می شود یبگاهی انسان می بیند در یک مجالسی گاهی مطال .دوش

و توهین به مقدسات اهل سنت شود و این  فالن اهانت الاما اینکه مث .ها حقایقی است که باید با استدالل بیان شوداین. مخفی شود

این یک واقعیتی است که  .قابل اغماض نیستدیگران را از بین ببرد شود کسی به خودش نارنجک و بمب ببندد و برود باعث 

آسیب  است. مسئله وحدت از دو ناحیه نقلی ی،تاریخ ،عقلی. این یک ضرورت می شودبا همین بهانه ریخته  خون هابسیاری از 

فقط توصیه به خودمان  ،گوییم وحدتمی این که .افرطیون سنیاز بعضی هم از ناحیه از ناحیه بعضی افراطیون شیعه و هم می بینید 

من بعضا مواجه می شوم  بین اهل سنت هم وجود دارد.  رها د این نادانیراقب باشند. م همیشه شیعیان انتظار نداریم که و کنیم یمن

دهند. انجام میدر فالن منطقه دارند فالن کار را و بد و بیراه می گویند اهل سنت به شیعیان  که چون گویندمی که برخی یمطالب با

بین شیعیان نیز  رداز افراط  شود اهل سنت خوشحال میبین  ربله همان کسی که از افراط د پس ما هم باید همین طور عمل کنیم.

به جد عرض می کنم رفتاری  من . شود رتبیشآتش اختالف  این است کهاین اهانت ها  ،فلسفه این افراطهاال خوشحال می شود. اص

قطعا با سیره  و است )ع(مخالف نظر وجود مبارک امام زمان ،است )ع(مخالف نظر اهل بیت که وحدت مسلمین را خدشه دار کند

را  )ع(و مکتب اهل بیت اسالم ،و با حفظ وحدت نهامبا رفتار محتر باید ست. قطعا مخالف حکم عقل است. ماهل بیت سازگار نیا

 .در این شرایط حفظ کنیم

ید محوری شما یک مرجع تقلزحمت کشیدند، واران و مراجع عالیقدر در طول تاریخ رگبز ن واررهبخود اهل بیت)ع( و همه این  

همین االن  .بخواهد آسیب برساند هنقطکه به این  که رفتاری کرده باشد یا فتوایی داده باشد پیدا نمی کنیدل تاریخ طو رو مهم را د

ن امام راحل عظیم الشأ ،ذشتهدر گ .این مسئله را مدیریت می کند ید چگونهببین را در عراق مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل سیستانی

 ،ببینید چقدر روی این مسئله تاکید می کنندرا همین االن رهبر معظم انقالب . چگونه مدیریت کردندرا که این مساله مالحظه کنید را 

ء می اضدر منطقه و جهان دارد، اقتن به نقشه های دشمنان ااشرافی که ایش ،مسائل داخل و خارج کشور دارد اشرافی که ایشان به

انجام می دهند رفتار هایی  گاهی از روی دلسوزیسان می بیند که افراد کم اطالع نگرانی همیشه ابراز بشود ولی متاسفانه ان کند این

 را برگزار می کنند که به این مسئله ضربه وارد می کند.جلساتی و د سخنانی را می گوین یا

به وقوع می هر اتفاقی حتی در یک روستا در بسته مخفی بماند.  قار یک اتداین جلسات و این سخنان  فقط اینگونه نیست که 

بیفتد و عده ای مورد  یاتفاقخدای نکرده  می شود. در آن صورت اگرشبکه های اجتماعی فیلمش منتشر  درای بعد پیوندد  لحظه

  .مسئولیم تعرض قرار بگیرند همه

مسئله وحدت را به خود و دیگران یادآوری  اهمیتنگرانی هایی که وجود دارد از و درک بیشتر  رتقداری با تعمق بیشامیدوارم م

 سهیم نباشیم. افتداتفاقات تلخی که می  خدای نکرده یک وقت درکنیم تا 

 «الحمدهلل رب العالمین»


