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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »                                                                                                                                    «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 تعمیم اشکال شرط متاخر به شرط متقدم

جهت دوم بحث شرط متاخر پس از بررسی آن باقی مانده که ( صحت تقسیمشرط متاخر در جهت اولی)مربوط به  مباحثاز ای نکته

  .مورد بررسی قرار می دهیم را

اخره اشکاالتی مطرح شده نسبت به مقدمه متبیان شد،  ةمتقدمه و متاخر ،بحث تقسیم مقدمه به مقدمه مقارنههمانطور که در ابتدای 

  .است آن ها اشکال عقلی تاثیر معدوم فی الموجود مهمترین که است

همانطور که در  است یا خیر؟ عقال ممکنبود که آیا شرط متاخر ه تا کنون مورد بررسی قرار گرفت بررسی امکان عقلی چ آن

 بیان گردید.بات امکان تاخر شرط برای اث حل هایی راهجلسات قبل مالحظه شد 

شدند؛ محقق خراسانی اشکال را منحصر در شرط متاخر نکردند و آن و راه حل آن شرط متاخر اشکال  متعرضبین بزرگانی که در 

فقط مشکل ن شااز نظر ایرا در شرط متقدم نیز وارد دانستند. البته این مسئله را در همان ابتدای بحث مطرح کردیم و بیان کردیم که 

ارائه یک تصویر معقول از شرط متاخر  یا، لذا راهی را براست یرایز بعینه جن ه مشکل در شرط متقدملکدر شرط متاخر نیست ب

تاخر شرط از مشروط ممتنع است و باشد موجود مقارن با مشروط باید به نظر محقق خراسانی شرط  بیان نمودند. یا شرط متقدم

  .معقول نیستنیز از نظر ایشان کما اینکه تقدم شرط بر مشروط 

با مخالفت با این ، مساوی پذیرش شرط متاخر تاثیر معدوم فی الموجود است واخر همان امتناع بطه با شرط متارایشان در اشکال 

 :به این بیان که .ستنادجاری نیز در شرط متقدم امتناع تاثیر معدوم فی الموجود را  اشکال همچنین ایشان است. قاعده عقلی

بر آن  قدمم تاًموجود باشد، هر چند رتبمقارن با معلول  باید زمانابیان شد علت  کهو همانطور شرط یکی از اجزاء علت تامه است 

، جزیی از به عبارت دیگر اگر قرار باشد مقدمه باشد.باید موجود نیز موجود شود علت  مانی که معلول می خواهدیعنی زاست. 

از نظر عقل غیر ممکن است. چون امکان یدا کند ق پقحند و معدوم شود سپس مشروط تشرط در زمان گذشته تحقق پیدا ک علت یا

 از آن جا وجود مشروط باقی نمانده، باعث موجود شدن معلول شود. در زمان ده و از بین رفته وردا کیشرطی که قبال تحقق پندارد 

وجود  علولان تحقق مامک مقارن با تحقق معلول موجود نباشد ،علتز اجزاء ایکی  اگر ود باشد،موجباید مقارن با معلول که علت 

  ند.دز دایره شرط به دایره مقتضی نیز تعمیم داازدند و مسئله را  مثال به عقد ندارد. سپس ایشان

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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، به عبارت ملکیت حاصل شودمثال د تا متشکل از ایجاب و قبول باشباید  مترتب می شودبر چیزی اثری ا آن الفاظی که ب ینعقد یع

دیگر بعت زمان تحقق قبلت  را،قبلت بعد  وگوید را میشخص بعت زمانی که یعنی می باشد یا سبب برای ملکیت دیگر عقد علت 

  .دمی آی رحقق شده و از بین رفته و جزء دیگاز بین رفته یعنی یک جزء م

زاء اج ه می شود که بعضیهم موجود باشند اما در عقود مشاهدا مقارن و علت و معلول باید زمان سبب و مسبب باتوجه به این که

 ند و زمان تحقق مشروط یا مسبب وجود ندارندا د آمدند و از بین رفتهوجبب تحقق یک شئ، در گذشته به وسعنوان  ت تامه بهعل

 .امتناع تاثیر معدوم فی الموجود در شرط متقدم نیز وجود دارداشکال لذا 

 هتعمیم دادند. منتهی محقق خراسانی سعی کردشرط متقدم به  الموجود راتاثیر معدوم فی اشکال  ینبه همین دلیل محقق خراسا

 به ایشان اشکالی کرده است. اما این جا مرحوم خوییکند و پاسخ بدهد.  اشکال را حل

 اشکال محقق خویی  
شرط متاخر بخواهیم اشکال این یک خطای جدی است که  ست.به شرط متقدم صحیح نی تاثیر معدوم فی الموجود اشکالسرایت 

اصال نظام تکوین  به طور بی شمار اتفاق افتاده و می افتد.ط روزیرا در تکوینیات تقدم شرط بر مش .بدانیم جاری در شرط متقدم را

قضیه از این وقتی در تکوینیات د. حال ورپیش می ط از حیث زمان مقدم بر مشروط استکه شرر این اساس ی از موارد بدر کثیر

شت ا بازگشت شرط در طرف فاعل به مصحح فاعلیت است چناچه بازگزیر .جای خود داردکه دیگر ت یاشریعدر تقرار باشد، 

است و  کار  مقتضی در مقتضا یاتاثیر بر اعطای استعدادشأنیت شرط به عبارت دیگر  .شرط در طرف قابل به متمم قابلیت است

زاند ابتدا باید آتشی را در خواهد چیزی را بسویثال شخصی که مم .ت تاثیر سبب را در مسبب فراهم کندشرط این است که قابلی

ی اط عدم رطوبت برشر پس زمانی که .کند آن را خشکمرطوب است  رو اگمرطوب نباشد  د، همچنین آن شئدهمکانی قرار 

. حال سوال این است که خشک سوزاندن یک شئ فراهم می شود، در واقع شرائطی فراهم می شود که برای آتش گرفتن الزم است

تواند نمیبودن شئ چه زمانی محقق می شود؟ آیا خشک بودن هم زمان با سوختن فراهم می شود؟ مسلما خیر، خشک بودن شئ 

د اگر ینه سازی می کنزم شرطیعنی  .تاثیر علت در معلول است یابر یینه ساززم ،ن شرطوختن فراهم شود زیرا شأهم زمان با س

ثیر گذاری علت در معلول ه چوب شد، آن چوب آتش بگیرد و بسوزد. حال با توجه به این که شرط زمینه ساز تاآتش نزدیک ب

داشته  باید تقارن زمانییم شرط و مشروط زم شوتلمگذارد تا نمیتاثیر فعلی  زیرا شرط .محقق شوداز معلول زودتر است، پس باید 

ابتدا باید حرارت دهیم و زمانی که حرارت به حد مشخص رسید آب تبدیل به را که قصد بخار کردن آن را داریم آبی ثال مباشند یا 

تقدم شرط بر  عارف است که اتفاق می افتد. بر این اساسای متتقدم شرط بر مشروط در تکوینیات مسئله اینبخار می شود. بنابر

ء اخیر وجود ندارد جز ش بر معلولبله تنها چیزی که امکان تقدم زمانی .اشدممتنع نمی بهم به طریق اولی در شرعیات مشروط 

 .علت تامه است

ولی جزء اخیر علت تامه  قتضی، چه مچه شرط ،دند مقدم بر معلول واقع شونتواناجزاء علت تامه می : تماممی فرمایدمحقق خویی 

  .بر معلول مقدم باشدتواند و نمی مقارن با معلول واقع شود حتما بایداز حیث زمان 

تقدیم شرط بر مشروط زیرا اصال  پیدا کندبه شرط متقدم خالصه: مطابق نظر محقق خویی اساسا اشکال شرط متاخر نباید تعمیم 

 اشکالی ندارد.
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 بررسی کالم محقق خویی

خالف فرض  مقتضا استمقتضی در کارشان اعطای اقتضای تاثیر برای رط مواردی از قبیل شکالم محقق خویی مبنی بر این که 

یعنی درست  نداهاز بین نرفتهنوز استمرار دارد و  ولی ا کردهدر گذشته تحقق پید است زیرا مطابق کالم محقق خویی شرط متقدم

تقارن  پس مشکلی از حیث مقارن با مشروط وجود دارد، زء علت اکنونسابقا تحقق پیدا کرده اما به عنوان جاست که عدم رطوبت 

 ،ء علت تامه استزاع ناظر به اجقاو آن چه که مرحوم خویی در پاسخ به محقق خراسانی دادند در .زمانی در این موارد نیست

به عنوان جزیی از علت مقارن با معلول تحقق  قبل از مشروط تحقق پیدا کردند اما هم اکنون نیزاجزایی که هر چند از نظر زمانی 

اجزاء علت تامه است پس باید زودتر محقق  ی اشکال نمود که چون شرط متقدم بروان به محقق خراسانلذا با این بیان نمی ت .دارند

از بله شرط  .دادسرایت رط متقدم به ش شرط متاخر را اشکال ط در مشروط را مهیا کند، لذا نمی توانشود تا اقتضای تاثیر شر

این است  ی مقتضی در مقتضا فراهم کند اما موضوعاآمادگی تاثیر را بربر معلول باشد تا مقدم اجزاء علت تامه است و باید زمانا 

شرطی است که بعد از بوجود آمدن از  ، بلکه منظوراز بین نمی رودتا زمان وجود معلول  از شرط متقدم شرطی نیست کهکه منظور 

  نمی باشد. اشکال محقق خویی به محقق خراسانی واردبین می رود و سپس مشروط بوجود می آید. لذا 

 حق در مسئله 

 رط متاخر بیان شد.ش رحق در مسئله همان است که د

مشروط به یک شرط عملی را  اندومی ت شارع یعنی همانطور که ،است یحکم شرعی یک امر اعتبارنیز بیان شدهمانطور که قبال 

همچنین می تواند یک عمل را مشروط به شرط مسبوق مورد توجه قرار دهد  اعتبار کند،ضوع و خشوع به عنوان عبادت و خالحق 

و اسانی در مورد شرط متقدم قابل طرح است محقق خر پس اشکالوع خشوع محسوب می کند. تکریم و خضبه عنوان و آن را 

 پاسخ آن  نیز همان است که بیان شد.

 سوال: 

اصل اشکال همانطور که مشخص است زیرا  ،ولی در تشریعیات صحیح نیست ممکن است در تکوینیات وارد باشدپاسخ: این اشکال 

انی بگوید به محقق خراس با این بیان قصد داشت اید محقق خوییتوانیم بگوییم که شمی البته .است وارد شده در مورد تشریعیات

لة التامه و لذا یکون باقیا مقارنا لتحقق المشروط جزء من الع»م دهیم، زیرا شرط متقدبه شرط متقدم توانیم تعمیم نمیکه این اشکال را 

 شارع نمی تواند زیرا  تستکوینیات درست است ولی در تشریعیات اینطور نیباب و علل عقلی و در مورد اس، این توجیه «و المعلول

به نحوی است  ردندن کیاخراسانی بعقد که محقق به عالوه مثال ب .دیگر باقی نیست زیرا معتبر کندبرای فردا عمل دیروز را مقدمتا 

حتی در  .بوجود می آیدجزء بعدی بعد  و ایجاب که گفته می شود از بین می رود ند یعنیجودمتصرم الو که ایجاب و قبول در آن

  .صول ملکیت با هم موجود نیستندعقد هم اجزاء عقد به عنوان سبب برای ح

 :نتیجه کلی بحث در جهت اول

 حیح است یا خیر؟صیم ا این تقسوال آغاز شد که آیبحث با این س ابتدای

  ست.تقسیم صحیح نییم اشکال کنند و بگویند: این به این تقس قصد داشتند کهسانی که قائل به امتناع شرط متاخر بودند در واقع ک

واند تقسیم شود به مقدمه تو مقدمه می این تقسیم یک تقسیم صحیح استبا توجه به مسائلی که تا کنون بحث شد مشخص گردید که 

که از مشروط معقول است ثبوتا  ةاز مصادیق متقدمه متاخر شرط متاخر به عنوان یکیلذا . و مقدمه متقدمهمقدمه متاخره  مقارنه،
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م فی الجهة الکتمام  . هذاهر چند از نظر مقام اثبات برای مشخص شدن تاخر شرط نیاز به بیان و قرینه خاص داریم متاخر باشد،

  .الولیا

 جهت دوم: بررسی دخول اقسام سه گانه در محل نزاع

می  داخل در محل نزاعمقدمه  آیا همه اقسام دادیم کهاین مسئله را مورد بررسی قرار در همه تقسیمات و در بحث های گذشته 

داخل در محل اقسامش همه  شرط متاخر باتاخره، آیا از بین مقدمات ملذا در این تقسیم هم بحث در این است که  باشند یا خیر؟

 ع می باشد یا خیر؟نزا

محل نزاع در ل اخدنیز ه تعبیردیگر شرط متاخر یا ب ةمقدمه متاخرولی آیا می باشد، محل نزاع  رنه داخل دمقدمه مقاربدون شک 

حال بررسی می کنیم که آیا هر سه قسم مقدمه متاخره یعنی شرائط مامور به یا متعلق تکلیف، شرائط حکم وضعی  یا نه؟ می باشد

 می باشد یا خیر؟ حل نزاع یا وضع و شرائط حکم تکلیفی یا تکلیف داخل در م

ین اقسام داخل در محل نزاع می چه که از ا لی آنست ونی شرط متاخر  اقسام ثالثهامکان  رشده اشکالی د با توجه به مطالب گفته

زیرا بحث ما در مقدمه واجب است نه  خارج می باشند.تکلیف و شرائط وضع از محل نزاع  و شرائط باشد فقط شرط ماموربه است

بحث می کنیم  ربطی  ش به اجازه الحقهاطرتدر صحت عقد فضولی و اش نیز همین گونه است یعنی وقتیشرائط وضع  .مقدمه وجوب

تنها قسمی که داخل در محل نزاع می پس . درج می باشنامحل نزاع خ ززیرا هر دو مقدمه حکم هستند لذا ا ه واجب نداردمقدم به

 . که مقدم باشد یا مقارن باشد یا متاخرین اعم از ا ر به می باشد،وباشد مقدمه مام

البته که ) شد مقدمهقدمه واجب قائل به وجوب غیری محل نزاع هستند. لذا اگر شخصی در باب م رپس همه اقسام سه گانه داخل د

 .یا متاخر باشد یا متقدممقدمه مامور به مقارن با ذی المقدمه  کند که اینفرقی نمیزمه را قبول کرد این مال وحرف صحیحی نیست( 

تنها مه متاخر دقمورد م رهرچند د .داخل در محل نزاع هستند مقارنه و متاخرهمتقدمه،  هر سه قسم از اقسام مقدمه یعنی به هر حال

  قسم داخل در محل نزاع است.یک 

مطابق نظر ایشان محل قق نایینی که مبنای مح حث دارد که ما آن را بحث کنیم مانندطبق مبنای دیگران نیز جای بالبته این مسئله 

مقدمه مامور به  ه تکلیف و مقدمه وضع تنهامقدم زیرا مطابق آن چه تا کنون بیان شد از بین مقدمه مامور به، .دشومتفاوت مینزاع 

، اما مطابق نظر محقق نایینی محل نزاع فرق می کند زیرا متاخر چه مقارن چه متقدم و مقدمهداخل در محل نزاع است چه به نح

ند که داخل در قائل به این شد ورد مقدمه تکلیف و وضع هر چنددر مو کلی از محل نزاع خارج کرد ور به را بن مقدمه مامشاای

 ممتنع می باشند.که  قائل شدهند ولی نهایتا باشمحل نزاع می 

در مقدمه واجب بیان گردید تقسیم  ربیان شد، چهاجب به این اقسام الزم بود با اهم مباحثی که پیرامون تقسیم واپس تا اینجا تقری

 که هدف از آن تبیین محل نزاع بود.

 بحث جلسه آینده

بعضی از مباحث اصولی ثمره در  عملی مهم دارد و هم ثمره علمی مهم.این بحث هم ثمره  ،مشروط است بحث واجب مطلق و و

 عملی مهم ممکن است وجود داشته باشد ولی ثمره علمی مهمی بر آن مترتب نباشد.

 «الحمدهلل رب العالمین»


