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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 

راه حل های هشت  بود. بعد از بیان دشرط متاخر حادث می شون و محاذیری که بواسطه التزام به مون مشکل شرط متاخربحث پیرا

  که محصل نظر ایشان در دو بخش عبارت بود از: بیان کردیمرا یینی که مشتمل بر دو بخش و یک تتمه بود اکالم محقق ن ،گانه

نزاع در شرط متاخر تنها مربوط به شرائط تکلیف و وضع است و سایر امور و شرایط از محل نزاع خارج می باشند، یکی این که 

مانند  آن مورد اشکالی ندارد.واضح است؛ یا از این باب که تاخر در  در آن ها امتناع تاخر شرط و علت ز این باب کهحال یا ا

امور به و دیگر این که شرائط حکم در واقع قید موضوع هستند و تأخر آن ها در واقع مستلزم تاخر موضوع از حکم است ط مشرائ

 که به منزله علت است برای حکم. 

ه شرط را بهترین وجهی که برای معقولیت شرط متاخر می توان بیان کرد این است ک :فرمودند انتهای کالم خویشدر البته ایشان 

لکن این سخن  .تاثیر معدوم فی الموجود پیش نمی آیددر این صورت محذور عقلی که وصف تعقب یا یک امر انتزاعی قرار دهیم 

  .اعتبار مساعد آن نیست و عقل و دیگری آن که دلیلی بر آن نداریمیکی این  که  دارای دو اشکال است:نیز 

 بررسی کالم محقق نایینی 

 است. لذا یک به یک کالم ایشان و اشکال آن را بیان می کنیم. مل تأ محلکالم ایشان  مواضعچند موضع از 

 موضع اول

ج می باشند، مامور به از محل نزاع خارمتعلق تکلیف یا : شرایط گانه برای تبیین محل نزاع فرمودندامر اول از امور چهار ردایشان 

 نمودند: نیاب نیز بر این ادعا. دو دلیل و مشروط وجود ندارد منع و اشکالی در تاخر این شرایط از تکلیف لذا

اتیان به جزء آخر است  ثال متوقف بر اتیان به اجزاء وامت ،ءزاطوری که در مورد اج همان ، یعنیهستند ابه اجزاءمش ،شرایط .1

ال ثامت یعنی استقرار همین مطلب از یز مورد شرایط ن رد، «اال بااالتیان بالجزء االخیر یتحققال»از عهده تکلیف  جو خرو

ء متاخر از جزمی تواند  ءزر که در مورد مرکب یک جوط و همان «ال یتحقق اال باالتیان بالشرط»از عهده تکلیف  و خروج

 .ند متاخر از مشروط باشدامی تونیز  دیگر باشد، شرط

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1395/ آذر/28تاریخ:                   اوامر                                      موضوع کلی:
 1438 ربیع االول 18 صادف با:م             تقسیم چهارم:  -مباحث مقدماتی  -مقدمه واجبجزئی:  موضوع

 -: صحت تقسیمجهت اول -متاخرهمقدمه متقدمه، مقارنه،                         

 بررسی کالم محقق نایینی                       

 36:جلسه                                                                  سال هشتم 
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لذا تاخرش با مشروط تحقق دارد، و این اضافه مقارن است، ط وبین شرط و مشر ه ایاضاف نسبت و واقع یکشرطیت در  .2

  .درااشکالی نداز مشروط 

  .فرمودندبیان در امر اول محقق نایینی صل مطلبی بود که حاین م

 به دلیل اول اشکال

مورد شرط متاخر با  رزیرا همان اشکالی که د .کندنمیرا حل مسئله  ائط را تشبیه به اجزاء کردند،شر که محقق نایینی این  .1

اول از مرکب متوقف بر  جزء صحتبگوییم  ء زارد اجودر میعنی اگر  .جاری می شود در جزء نیز ،وجود داردآن بیان 

کب ده فرض کنید یک مرمثال  .ی تاثیر معدوم در موجود پیش می آیداشکال عقل همان ء آخر از مرکب استاتیان به جز

صحت جزء اگر بگوییم حال  ،است و جزء آخرش سالم ة االحرامیا تکبیرولش نیت که جزء ا جزیی مثل نماز وجود دارد

شرط متاخر بیان شد در ما  مورد کند همان مشکلی که دربعدا تحقق  پیدا میاست که  اول متوقف بر اتیان به جزء آخر

کرده که عقال  موجود ناچاریم ملتزم شویم به اینکه شئ معدوم تاثیر بر شئ  در واقع زیرا .ا می کندیدنیز جریان پ نحن فیه

کند بلکه موجب شرط متاخر را حل نمیل کمش نه تنها شوندء تشبیه ازشرائط به اج مسئله که پس این .امر محالی است

  .به خود اجزاء می شوداشکال سرایت 

یکی از راه که  هد بوداچنین مشکلی نخودر آن صورت که  مگر اینکه مسئله را در مورد شرایط و اجزاء به گونه دیگر تبیین کنیم

  .ذور مواجه نبودحبا این م هایی که در گذشته بیان شد و آن را پذیرفتیمحل

تحقق  کشف از ،تحقق جزء اخیر اساسا در مورد اجزاءزیرا  .قیاس مع الفارق باشدچه بسا قیاس شرایط به اجزاء یک   .2

تحقق شرط متاخر شود که گفته میئط شرای در مورد نیع .به خالف شرائطکند، نمی «ولالمن زمان تحقق الجزء ا»مرکب 

اجازه  ازه به عنوان شرط متاخر بعد از عقد محقق شد،ر فرضا اجگا در زمان تحققش است. یعنیط ورز صحت مشاکاشف 

 ست.طور نی جزاء اینرد ااما در مو کاشف از صحت عقد فضولی است که در ظرف زمانی خودش واقع شده است.الحقه 

از زمانی که تکبیر  از اول امر ومرکب نماز کاشف از تحقق  ر، مثل سالم دآخر مرکب نیست که تحقق جزء یعنی این گونه

ن جزء اخیر کاشف از تحقق یاات و یک جزء بیشتر نیستزیرا تکبیر یا نیت در آن وقت  .باشد دنتحقق پیدا می ک یا نیت

   .نیست «من اول زمانه و فی زمان الجزء االول»مرکب 

  . ال استکاجزاء محل اش به یک معنا اساسا قیاس شرایط به توجه به مطالب فوق  با لذا

 اشکال به دلیل دوم

ه و فااض یعنی ری است که قوامش به طرفین استکه اضافه از امواشکال ارجاع شرطیت به اضافه عبارت است از این   .1

اضافه منتفی شد  اگر یک طرف از دو طرف حال .محقق شده باشندآن زمانی محقق می شود که دو طرف  یزربط بین دو چ

رابطه  ،ه بین دو نفرفااز اض ت که ذات االضافه است وبنوت از اموری اس مثال  ؟ه تحقق داردفااض آیا می توان گفت که

اضافه یک طرف که پسر  دیفرض کن . حالتزاع شودعنوان بنوت اند تا ناشبپسری  ، یعنی باید پدر وید می آیدبنوت پد

اگر یک طرف قطعا   ؟تحقق پیدا می کند تزاع کرد؟ آیا اصال این اضافهاناین اضافه را ، آیا می توان وجود نداشته باشداست 

همچنان مشکل  ردانیمشرطیت را به اضافه برگ رگاپس  اضافه وجود نداشته باشد اصال نسبت اضافه تحقق پیدا نخواهد کرد.
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د والمشروط این است که هم شرط موجفه بین الشرط وارا الزمه تحقق اضیزعقلی تاثیر معدوم فی الموجود باقی است؛ 

  .باشد هم مشروط

 افه هم زمان با مشروط باید شرط نیزبرای تحقق اضهمانطور که بیان شد زیرا  حل نمی شود.مشکل شرط متاخر  نیزه از این رالذا 

در حقیقت می توان . لذا کندیبعدا تحقق  پیدا موجود نیست و م در حال حاضراست که شرط  ینکه فرض ا حالی ردموجود باشد 

  .محقق نیست در زمان حالفه ادر حال حاضر وجود ندارد. زیرا یکی از دو طرف اض هفااین اض گفت

برای خروج شرایط مامور  لایشان دو دلیهمانطور که بیان شد . است رناسازگاایشان با دلیل اول  دلیل دوم محقق نایینی  .2

  ند.ن کردابیبه از محل نزاع 

    که  ره بگیرد که همانطوجینتقصد داشتند ه تشبیه شرائط به اجزاء از را وشرائط مشابه اجزاء هستند  :دندر دلیل اول فرمود

ی این امقتض .ر باشندمشروط متاخ زمی توانند انیز شرائط از بعضی  ،متاخر باشند رمی توانند از بعض دیگبعضی از اجزاء 

تشبیه کردیم معنایش این اء زجبه ا راشرائط یعنی اگر  .، متصف به صحت شودکه مشروط بعد از تحقق شرط است دلیل آن

تاخر تا شرط که م ، در ما نحن فیه نیزشودنکند مرکب محقق نمی تحقق پیدا تا زمانی که جزء اخیرکه  است که همانطور

  .نمی شودبه صحت  مشروط متصفتحقق پیدا نکند، است 

قابل تاخر شرط ماز راه ارجاع شرطیت به اضافه مشکل اضافه ارجاع دادند و فرمودند: به نیز ایشان شرط را دلیل دوم در 

د خارجی متاخر است ولی وجود است و شرط به حسب وموج درحال حاضرمشروط  ن که هر چندیابه این ب حل است.

مقارن با مشروط  و است و این اضافه در حال حاضربین مشروط و شرط  افه و رابطهرطیت یک نسبت و اضحقیقت ش

و اشد زمان خودش متصف به صحت ب این است که مشروط قبل از تحقق شرط و در همان ی دلیل دومامقتض .اردتحقق د

  .وجود خارجی شرط نباشد متوقف بر دیگر

را متصف به تنها زمانی می توان مشروط  و دوشرط متصف به صحت نش ی دلیل اول این است که مشروط قبل از تحققاس مقتضپ

در ظرف تحقق خودش و قبل از تحقق شرط  وطمشراین است که ی دلیل دوم ااما متقض .یدا کندتحقق پ شصحت کرد که شرط

  .متصف به صحت باشد

قبل از شرط متصف به صحت را مشروط  دومداند اما دلیل نمیقبل از شرط متصف به صحت را مشروط  به بیان دیگر دلیل اول

 . تناقض است یک این و داندمی

نیز بر ادعای  دو دلیل و رایط مامور به از محل نزاع خارج می باشندشعبارت بود از این که پس موضع اول از کالم محقق نایینی 

 ال وارد کردیم.ایشان و هم به دلیل دوم ایشان دو اشک لولیل ابه دهم  خود بیان کردند که ما نیز

  .نیستول باین این قسمت از کالم محقق نایینی قابل قبنابر

 موضع دوم

: منظور از شرط متاخر در محل بحث  عناوین گفتند ای که برای تبیین محل نزاع فرمودند،چهارگانه رودر امر ثالث از ام یمحقق نایین

  تزاعیه را از محل نزاع خارج نمودند.امور انها نمی باشد لذا  انتزاعیه مثل تقدم و تاخر و امثال این
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 اشکال

 ؟از خارج کردن عناوینی مثل تقدم و تاخر از محل نزاع چیست رومنظ

همانطور  سخن محقق نایینی صحیح است، زیرا( بیان شد، رهخمینی)در کالم امام  همان مطلبی است که و تاخراگر منظور از تقدم 

تقدم ذاتی امروز بر  دارند مانندذاتی زمان نسبت به بعضی دیگر تقدم  بیان شد بعضی از اجزاء زمانیاتدر مورد اجزاء زمان و  که

 .انتزاع شوداز آن ها عنوان تقدم و تاخر نیست تا ء دیگر زمحتاج به تحقق ج بر خالف تقدم وصفی، این تقدمو نیز بیان شد که فردا 

چون مصداق یک تقدم و تاخر وصفی می باشد باید حتما تقدم و تاخر دو نفر را با هم در راه رفتن بیان کنیم مثال اگر بخواهیم  اما

 موخر. را انتزاع کنیم و بگوییم یکی مقدم است و دیگریتا بتوانیم عنوان تقدم و تاخر  هر دو نفر موجود باشند

 رخوصف تا ف بهمتصدیگری  و یکی متصف به وصف تقدما تدر آن واحد است  خر وصفی محتاج به وجود دو شئتقدم و تاپس 

دا هنوز دانیم هرچند فرا میردامروز را ذاتا مقدم بر فتقدم و تاخر ذاتی وجود هم زمان دو شئ الزم نیست. مثل این که  رشود. اما د

  .تزمان، تقدم و تاخر ذاتی متصور اس بعو نیز زمانیات به ت زمان اجزاء مثل این که .نیامده است

اوین انتزاعیه مثل تقدم و تاخر از محل نزاع خارج عن :دنمی فرمایاز این که محقق نایینی  آیا مقصود با توجه به مطالبی که بیان شد،

. یا اینکه قابل قبولی استمطلب این  و« عرفت انه ال اشکال فیه فقد»که در این صورت می باشد  تقدم و تاخر ذاتی می باشند،

و  یتاخر وصف تقدم و که در این صورت کالم ایشان دارای اشکال می باشد. زیرا عنوانی است تقدم و تاخر وصفی و مقصود ایشان

قهرا  ه عنوان یک وصف انتزاع کنیم،خواهیم تقدم و تاخر را باگر ب «.تحقق طرفیهاتحقق اال بیال »عنوانی از امور اضافیه است که 

 که طرف دوم یتا زمانلذا  .خر بدانیمدیگری را موقدم و را م شند تا بتوانیم یکیباد داشته وجونیز ه فااید طرفین این نسبت و اضب

 وجود ندارد. هفااض وجود پیدا نکرده باشد، اصال امکان تحقق این دو وصف و تحقق

 چست؟  کردند جرازاع خاز محل نم و تاخر که دقتزاعیه مثل تان از عناوین قق نایینیحم باید مشخص گردد مقصود به هر حال

 می توان رار مورد اینها تقدم و تاخر ذاتی د ایشان تقدم و تاخر ذاتی است، مطلب درست و خالی از اشکالی است و اگر مقصود

  .قبول کرد

تقدم اساسا وشن است که واضح و ر ،که بیان شد اشکالش از مطالبی قهرااست  و عنوانی تاخر وصفی وتقدم  مقصود ایشان اما اگر

تحقق اال بعد تحقق کال ال ت»ی هستند که اضاف از امور وصفی مشکلی را حل نمی کند زیرا تقدم و تاخر وصفی و عنوانی رو تاخ

 لذا با موجود نبودن یک طرف اساسا تحقق پیدا نمی کند.« الطرفین

 موضع سوم

 هیقآمر دخالت دارد ولی در قضایای حقیعلم ایای خارجیه قض ردفرمودند که  جیهرادر فرق بین قضایای حقیقیه و خ یمحقق نایین

 .علم مدخلیت ندارد

 به او نداشد نمی تواببه آن شخص و توانایی او نداشته تا علم یعنی اگر شخصی قصد امر به نحو خاص به شخصی را داشته باشد 

د عالم است. اما در قضایای زید که بدانکه یک قضیه خارجیه است باید  «ا العالمم زیداکر»خواهد بگوید: ی. یعنی زمانی که مامر کند

 «.اکرم العلماء»حال می تواند به طور کلی بگوید:  دناند چه کسانی عالم هستحقیقیه علم آمر دخالت ندارد و حتی اگر آمر ند
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 اشکال
  .خارجیه علم مدخلیت ندارد در همه قضایا  .1

مدتی  زفضولتا یک ملک خریده وعمر بعد امر فضولی خاص را اجازه کند مثل این که زید  برای عیک عقد  شخصی رگا

چه که آن ارزیدارد دچار اشکال می شویم،  ر صحت عقد فضولیده می کند. اگر بگوییم علم مدخلیت زاآن معامله را اج

. اگر علم مدخلیت فی ما بعد است که عمر صادر کرده نه علم به تحقق اجازه ای هعقد است نفس اجاز موثر در صحت 

  در ملکیت اجازه عمر است. است درحالی که موثرموثر در ملکیت علم د باید بگوییم اشبداشته 

آن چه که مدخلیت دارد  ، بلکهندارد یبه دیگر رضایت مالک تاثیری در انتقال ملکبگوییم  یدباذیریم این فرق را بپ راگ .2

 .علم است

 بحث جلسه آینده  

 به آن ها می پردازیم.اهلل جلسه بعد که ان شاءمحقق نایینی محل بحث است ع دیگر از کالم وضسه م

 «والحمد هلل رب العالمین»

 


