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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

 خالصه جلسه قبل
السبم همذهِ، همذهِ همبسًِ، هتمذهِ ٍ هتأخشُ ثَد ٍ اضىبل ػوذُ ًیض ثش سٍی ضشط هتأخش هتوشوض ثَد.  اصخولِ

هتمذهِ ثش فؼل ًیض ایي اضىبل ٍخَد  همذهبتصبحت وفبیِ فشهَدًذ: اضىبل اختصبظ ثِ ضشط هتأخش ًذاسد ثلىِ دس 

ّوشاُ ثب اضىبل است وِ دس ضشٍط هتأخشُ  عَس ىّوبػلّت تبهِ ثبیذ همبسى ثب هؼلَل ثبضذ ٍ ایي تمبسى  وِ چَىداسد؛ 

وِ ثیبى  ضًَذ هیهِ ًیض ّوشاُ ثب اضىبل ّوشاُ است. سپس ٍاسد ثحث ضشط هتأخش ٍ ساُ تصحیح آى دس ضشٍط هتمذ

 خَاّذ ضذ.

 ردر مورد اشکال فلسفی بر شرط متأخ ای مالحظه
: اًذ فشهَدٍُ  اًذ وشدُضسگبى آى سا ثیبى ٍخَد داسد وِ ثؼضی اص ث ای هالحظِآخًَذ هشحَم اٍل  دس خصَظ ًىتِ

ثؼضی ًیض هبًٌذ هشحَم آخًَذ ػمیذُ داسد ایي  هتمذم ًذاسد. ش است ٍ سثغی ثِ ضشطهخصَظ ضشط هتأخ ،ایي اضىبل

وِ دس  عَس ّوبىٍ  ّستش ٍخَد داسد، دس ضشط هتمذّم ًیض است ٍ ّوبى هطىلی وِ دس ضشط هتأخاضىبل هطتشن 

 .ایي یه خَاة ًمضی است د.ضَ ًیض حل هی هتأخّشضَد دس ضشط  یه حلهتمذّم ایي اضىبل 

 مبنای دو نظر
حبل ایي ػذم ثِ ایي ثبضذ  ؛اضىبل، ػذم تمبسى ػلّت تبهِ ثب هؼلَل است هٌطأهجٌبی هشحَم آخًَذ ایي است وِ 

 ایي اضىبل دس ّشدٍ عشف است. ثیبیذ ٍ یب لجالً آهذُ ثبضذ. ثؼذاًوِ خضئی اص ػلّت، 

، لشاسدادیدس اهَس اػتجبسی ٍ  خصَظ ثِِ دس اهَس تىَیٌی ٍ دٍم ایي است وِ خضء اخیش ػلّت تبه ٌبی ًظشهج

 .ػلل هؼذُّ هبًؼی ًذاسد وِ خذا ثبضذ؛ اهب ثبیذ همبسى ثبضذ

ِ ثبیذ همبسى ثب هؼلَل ثبضذ هب لجَل ًذاسین وِ ػلّت تبه :اًذ گفتِ ّب ثؼضی ٍالجتِ دس ًظش دٍم تؼجیشّب هختلف است 

 ّب آىّوِ  اًذ وشدُتؼجیش  ثؼضی ًیضهجٌب ثب هجبًی فلسفِ سبصگبس ًیست. ایي  .ِ ثبیذ همبسى ثبضذء اخیش ػلّت تبهخض ثلىِ

 ، تمبسى ضشط ًیست.هؼذّات ّستٌذ ٍ دس ػلل هؼذُّ ءخض
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اهَس  ایٌدب وِ .ش ایي است وِ ایي اهَس اػتجبسی ّستٌذ ٍ اهَس اػتجبسی سا ثب ػلل تىَیٌی همبیسِ ًىٌیذیگتؼجیش د

 است تمذّم هبًؼی ًذاسد. لشاسدادیاػتجبسی ٍ 

 دیدگاه ما
دس حمیمت تحلیل هب  .ایي دٍ ًظش ضذُ است پیذایص هٌطأش ٍخَد داسد وِ : دٍ اضىبل دس ضشط هتأخگَیین هیهب 

ش ثش هتأخ تأثیشل دیگش یه اضىبل ػذم تمبسى ػلّت ثب هؼلَل است ٍ اضىبدٍ ًظش است.  هبثیيیه ثیبًی است وِ 

هؼلَم ثب دلت دس ایي دٍ اضىبل، تفبٍت داسًذ ٍ  ثبّنایي دٍ  ثش هَخَد. االعالق ػلیهؼذٍم  تأثیشیؼٌی هتمذّم است؛ 

 دسست است ٍ ّن ًظشیِ دٍم ثِ هؼٌبی دیگش.ثِ یه هؼٌب ضَد وِ ّن ًظش هشحَم آخًَذ  هی

 ه و معلولاشکال عدم تقارن علّت تام
وِ ضشط هتأخش همبسى ثب هؼلَل  عَس ّوبى. هطتشن است هطغَل وشدُ رّي هشحَم آخًَذ سا ایي اضىبل وِ

 ذ. الجتًِم ًیض هتمبسًتی ثب هؼلَل ًذاسضشٍط هتمذتمبسى ًذاسد(  ،سٍص اًدبم ضَد ثب سٍصُغسلی وِ ثبیذ ضت  هثالًًیست )

ثٌب ثش  .ضَد هیاگش گفتِ ضَد وِ عْبست ضشط است، هتمبسى  ، ضشط است؛ اهبگفتِ ضَد غسل ایي دس صَستی است وِ

ش سا اضىبل ضشط هتأخضَد  م سا حل وشدیذ ثِ ّوبى ضىل هیوِ ضوب اضىبل ضشط هتمذ عَس ّوبىذ آخًَ هشحَم ًظش

 وشد. حلًیض 

 اشکال دوم
ثب ضشط هتمذّم فشق داسد ٍ  هتأخّشضشط  :گَیٌذ هی ثب ًظش دٍم است وِ ضىبلی دیگشی ٍخَد داسد وِ دس آى حكا

ثِ خبعش ایٌىِ تمبسى  ؛هؼذٍم ثش ٍخَد ضَد تأثیشیؼٌی ٍلت اثش ایي ًیست تب آى اضىبل ایي است وِ ػذم تمبسى 

 .ًذاسد

ػذم فمظ  ،ش ػلّت ٍ یب خضء ػلّت اص هؼلَلًىتِ ایي تأخ : ػلّت، هتأخش اص هؼلَل ضَد،ضَد هیاهب ایٌىِ گفتِ 

اضبفِ ثش  چیض یه ،گیشد هیثؼذ لشاس  ًیست ثلىِ ًفس ایٌىِ ػلّت دس ستجِتمبسى ًیست ٍ یب فمظ ػذم هَخَدیت ػلّت 

است ٍ یه ثبس اضبفِ ٍ  عَس ایيدس ػلل هؼذُّ ًیض  .گیشد هیش لشاس وِ دس ستجِ هتأخفْوذ  ػمل هیتمبسى داسد.  ػذم

 اضىبل صائذُ ثش ػذم تمبسى داسد.
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 خالصه تفاوت
ذّم ًیست؛ صیشا ضشط دس ػلّت است ٍ دس ضشط هتم هتأخّشدس ضشط ایي  ،ثؼذ لشاس گیشد ًفس ایٌىِ ػلّت دس ستجِ

سبصد ػلّت هؼذُّ است ٍ  ثٌّبیی وِ سبختوبًی سا هی هثالً ؛م اضىبلی ًذاسد، تمذهِ، ػلّت هؼذُّ است ٍ دس ػلّت هؼذُّهتمذ

دس ًظش گشفتِ  هتأخّشّویي ثب فشض ػلّت هؼذُّ، اگش ٍلی  اًذ سفتِصیبدی است وِ ثبًیبى اّشام هصش اص ثیي  یّب سبل

 صائذی داسد. چیض یهضَد ٍ  گَیذ ًوی ضَد ػمل هی هی

 حاصل کالم
فشهبیٌذ: ثلِ اضىبل هطتشن است ٍ  هشحَم آخًَذ هی ش هبًٌذ ّن ثب اضىبل هَاخِ ّستٌذ؟آیب ضشط هتمذّم ٍ هتأخ

 اضىبل هطتشن ًیست ثلىِ اص دٍ ثبة است.فشهبیٌذ:  دیگش هثل صبحت هٌتمی هی یثؼض

هثل ػذم تمبسى  حیثاص لبئل ضذ؛  فصیلتثبیذ اضىبل ٍخَد داسد ٍ هب ّن ًظش سَهی داضتین ٍ گفتین: دس ایٌدب دٍ 

 است. هتأخّشاضىبل فمظ دس ضشط  ،ش ػلّت اص هؼلَلٍ اص حیث تأخّن ّستٌذ 

 متأخراشکال شرط  دیدگاه دربارهدو 
هتأخش سا لجَل ضشط  اصالًهب  :اًذ فشهَدُاست وِ دیذگبُ ثؼضی اص ثضسگبى هبًٌذ هشحَم ًبئیٌی  ،لًظش اٍ -

 دیگشی سا ثبیذ خست ٍ پیذا وشد. حل ساًُذاسین ٍ 

 چٌذ هسله ٍخَد داسد.دس ایي ًظش  .سا لجَل داسین هتأخشضشط : فشهبیٌذ هیًظش هطَْس است وِ  ،ًظش دٍم -

 متأخرموجود برای تصحیح اشکال در شرط  های مسلک
ضَد ٍ  ، ضشط هیهتأخشفشهبیٌذ: ایٌىِ اهش  ایطبى هی هسله هشحَم آخًَذ دس وفبیِ است. ،اٍلیي هسله هَخَد

 است: ، ایي دٍ ًَعضَد همَّم اهش هتمذّم هی

بضِ وِ هثل صَم هستح ؛اٍ ٍاثستِ است است ٍ ثِ اسادُ خؼل ٍ حىن ٍ تىلیف است وِ وبس هَال ضشطِ -1

 است. ُهطشٍط ثِ غسل لیل آیٌذ
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 وِ ضشط است، ضَد ٍلتی گفتِ هی .هَسثِ دس خبسج استهأك ؛ یؼٌی ضشط تحمهَسثِ استهأ ضشط هدؼَل ٍ -2

 هثل اخبصُ ثِ ًحَ وطف حمیمی دس ػمذ فضَلی. ؛است هذًظشد دٍم، هَس

 جعل و وضع تکلیفلحاظ امر متأخر، شرط : مقام اول
دس لشاس دادى حىن آى چیضی وِ  ،وٌذ صیشا دس همبهی وِ هَال تصَیش هی ؛هبًؼی ًذاسدحبلت اٍل همصَد ثبضذ اگش 

 هتأخش،ثِ ایي است وِ لحبػ اهش  ایي صَستدس  هسئلِلزا حل  هتأخش.ًِ خَد اهش  هتأخش استلحبػ اهش  ،هؤثش است

 ًیست. هتأخشضشط خؼل ٍ تىلیف است ٍ ایي لحبػ ّن اهش همبسى است ٍ 

وٌذ ٍ لحبػ  هی هتأخشسا هطشٍط ثِ لحبػ اهش  ثیٌذ ایي تىلیف ٍ خؼل خَد سا هی م هستحبضِهَال صَ وِ اآلى

سا  ایي خؼل ٍ تىلیف خَد ،وٌذ تٌفیز هیػمذ فضَلی سا  وِ ٍلتییب  ضشط تىلیف ٍ یب ٍضغ ضذُ است. ،اغسبل لیلیِ

 یي سا لجَل داسم.گَیذ هي ا ثیٌذ ٍ هی سا هی هتأخشیؼٌی اهش  ؛وٌذ هی هتأخشهطشٍط ثِ لحبػ اهش 

دس همبم . است ضذُ ٍالغ هؤثشدس لشاس دادى ایي حىن، اهش فؼلی ٍ آًی ٍ همبسى است ٍ  دیذى ٍ هالحظِ اهش هتأخش،

اثش اٍ  اسادُدس ضَد گفت وِ اهش ثیشًٍی  ًوی ٍط ثِ تحمّك آى اهش ثیشًٍی است ٍاست هطش پیذاضذُوِ  ای اسادُ ،خؼل

 .اًذ فشهَدُ عَس ایيدس هٌتمی  ّب ثؼضیوِ  عَس ّوبى .داضتِ است

 دیدگاه صاحب منتقی االصول
هتأخش اهش ٍالؼی خبسخی  :گَیذ هی است ٍ دس ایٌدب ّب وتبةآخًَذ اص ثْتشیي هشحَم هٌتمی دس تطشیح ولوبت 

لحبػ یؼٌی ّوبى  تصَیش رٌّی اهش خبسخی است. تأثیشُ اٍ تحت داثلىِ اس ؛اٍ اثش ثگزاسد ٍ اسادُتَاًذ دس خؼل  ًوی

 .رٌّیِصَست 

ضذُ است وِ هَال  خَاّذ آهذ، هَخت ثؼذاًوِ  ای اخبصُتصَیش رٌّی اص تحمّك اغسبل دس ضت یب تصَیش رٌّی اص 

دس همبم خؼل هطىلی ًیست صیشا  پس ٍ ایي صَست رٌّیِ ضشط است وِ همبسى ثب هؼلَل است. حىن سا خؼل وٌذ

 ضَد، است وِ همبسى است. لحبػ گفتِ هی وِ آى، ٍخَد رٌّی ؤثشهاست ثلىِ  هتأخّشخبسج ًیست وِ  هؤثش
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 مقام دوم: مقام فعلیت و تحقق خارجی
ثِ ضذُ ایي است وِ دس همبم تحمّك ٍ همبم خبسج، ضشط، ضشط هأهَسثیطتش هؼغَف ثِ آى  ّب رّيهمبم دٍم وِ 

حمیمیِ تصَیش  ، ضشط سا ثِ ًحَ لضیِدس همبم اسادُ وِ ٍلتیهَال  .ذاسدهَال ٍ تصَیش اٍ ً ٍ وبسی ثِ همبم اسادُاست 

 ،آى هطشٍط ثِ ایي است وِ ضت ثبیذ غسل وٌذ ٍ یب ػمذ وِ خَاًذُ ضذ صحت ،ثگیش سٍصٍُ گفت: ًوبص ثخَاى ٍ  وشد

 اخبصُ دادُ ضَد. ثؼذاًایي است وِ  ثش هتَلفآى  صحت

ٍ تحمّك خبسخی  فؼلیتهمبم  فشق ٍخَد داسد. هبًؼی ٍخَد ًذاسد؛ اهب دس همبم هأهَسثِ ،اسادُ دس همبم خؼل ٍ

هَسثِ ؛ یؼٌی تحمّك فؼلی هأهَس ثِ استٍ ضشط هأ ...«ًیٍ اهب الثب» :فشهبیٌذ است وِ هیدس وفبیِ  هأهَسثِ همبم دٍم

ٍ هٌمضی  گشدیذُضذُ وِ سٍص اًدبم  ای سٍصُ صحتضشط  ،ذ: ایي غسل وِ ضت استٌفشهبی است. هشحَم آخًَذ هی

آهذُ است. ایي  ثؼذاًٍ ایي اخبصُ  ضذُ توبمآى ػمذ  ثبایٌىِوٌذ  اص حیي ػمذ آى سا ًبفز هی ،ثب اخبصُ یبضذُ است ٍ 

 .است همبم خبسج ضشطهَسثِ ٍ ضشط هأ

 رفع اشکال در مقام دوم
 ؟ضشط ضذُ است ایي صَم صحتفشهبیٌذ: چِ چیضی دس ًفَر ایي ػمذ ٍ یب  آخًَذ هیهشحَم ثشای سفغ اضىبل، 

 دٍ احتوبل ّست:

 است. هتأخشوِ اهش  ٍ یب اخبصُ ّب غسل: رات آى 1

است  ًِسبػت ّطت، همذّم ثش سبػت  هثالً ثبلفؼل ٍخَد داسد؛ اآلى ٍاست  پیذاوشدُ هتأخشوِ ثِ اهش  ای اضبفِ: 2

ٍخَد  ىاآلاست  پیذاوشدُِ و ای اضبفِاست ایي  ًِمذّم ثش ه ّطت وِ ایي؛ ٍلی است ّطتاص  ، هتأخشًٍِ سبػت 

 داسد.

صبدق است. ثش ایي  اآلى ،ٍلی خَد ػٌَاى آیذ هی ثؼذاًػٌبٍیي ٍ ٍخَّی دس اػتجبسات ٍخَد داسد وِ عشف آى 

 وٌذ وِ ًجَدُ است. وطف هی ،خَاّذ آهذ چَى اگش ًیبیذ حتوبً ثؼذاًایٌىِ  ثشفشضالجتِ ثٌب 

ٍلی رات  هشاد هب، ػٌَاى ثِ حول اٍلی ًیست؛سًذ وِ دا تأویذاتی تأخّش ػٌَاى تمذّم ٍهشحَم حضشت اهبم سٍی 

 وِ دسحبلیٍخَد داسد  اآلىاست ٍ ّویي  هیٍخْی است وِ ػبسض ثش سبػت ثش سبػت دٍ،  هیتمذّم سبػت 

 .خَاّذ آهذ ثؼذاً دٍسبػت 
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هتفبٍت  ّب آىهَخت ضذُ تب احىبم پس ثبیذ ثِ ایي ًىتِ تَخِّ داضت وِ دس ایي ػبلن، اهَس ػبسضِ ثش اضیبء 

 ضَد. ثبضذ، خبیض هیاصالح  ػٌَاى ثِوزة حشام است ٍلی اگش  هثالًضذ؛ ثب

ٍلی خَد ػٌَاى  ؛است هتأخشٍ  هتمذّمداسد وِ  ای اضبفِی عشف ػٌبٍیي ػبسض ثش اضیبء ٍ اػوبل گبّ ّوچٌیي 

ثبیذ صهبى ثؼذی ثیبیذ  حتوبًمذّم است ٍ تمذّم آى ثِ ایي است وِ هثش صهبى ثؼذی  بى وِثبة صه. هثل ثبلفؼل ٍخَد داسد

 صبدق ثبضذ. اآلى ٍ تمذّماى اضبفِ ضَد وِ ػٌَ آهذى اٍ هَخت هی ثؼذاًآیذ ٍلی   هی ثؼذاً ،هتأخّش ءٍ رات ضی

 نتیجه فرمایش مرحوم آخوند
ضَد  هَخت هیثَدى اغسبل  ثؼذاً :خَاّذ ثفشهبیذ هی دسٍالغوٌذ  پزیشد ٍ تصحیح هی سا هی هتأخشٍلتی هَال ضشط 

پس ًسجت ثِ  هَخت ایي ضشط تىلیف است. ،ثِ آى  ثَدُ ثبضذ ٍ ایي ػٌَاى اضبفِ اآلىثِ آى  ى اضبفِوِ ػٌَا

ٍ ثبلفؼل است ٍ  : دس ایٌدب ٍخَُ ٍ اػتجبساتی ّست وِ اضبفِگَیین هیًسجت ثِ خبسج ّن  سبصی پیبدُهَسثِ ٍ هأ

 ثلىِ ضشط هتمبسى است. ؛ًیست هتأخّشضشط 

فْویذُ  ثؼذاًتؼمّت ثِ اخبصُ ایي تؼمّت ثِ اخبصُ، ٍخِ ضشط است؛ اهب  است،بصُ ثِ اخ هتؼمتػمذ فضَلی وِ دس 

، تؼمّت ثِ اخبصُ است ٍ ًِ خَد پس ضشطّست.  اآلى دسٍالغتؼمّت اخبصُ گشدد ٍ  ضَد ٍ ایي ثِ فْن هب ثشهی هی

 آیذ. هی ثؼذاًاخبصُ وِ 

 نظر آخوند خالصه
ثبضذ اضىبل ضوب ٍاسد است ٍلی اگش ػٌَاى ٍ ٍخْی ثبضذ ضشط  هتأخش،اگش رات آى اهش  ،ثِدس همبم دٍم ٍ هأهَس

 ضَد. هی هتمذّم ،ٍ ضشطاضىبل ٍاسد ًیست  ،وِ دس اثش آى، ثبلفؼل ٍخَد داسد

چَى ایطبى ًظش داسًذ وِ  ؛ستّب ػٌَاى ثبلفؼل ا ضشط است ٍ ایي تؼمّت ،هب ًیض ػمیذُ داسین وِ تؼمّت ثِ اخبصُ

وِ لجل اص ػول ٍ غیش  همذهبتیوٌٌذ وِ ایي ػٌبٍیي ٍ  ایطبى ثیبى هی .ّستٌذ یىٌَاختضىبل ا اصًظش هتأخش،هتمذّم ٍ 

است  ای اضبفِثلىِ ضشط آى  ؛است صحتضشط  ،رات ایي ٍضَ ٍ یب رات ایي سیش هثالً: ضَد گفتِ ًویّستٌذ، همبسى 

 سیش. ِیب حح هسجَق ث ًوبص هسجَق ثِ ٍضَ ٍ . هثلوٌذ هیول ثِ اهش لجلی پیذا وِ آى ػ

 ًِ رات آى افؼبل. ضشط ّستٌذ،ػٌبٍیي رات اضبفِ ٍ َدى، هسجَق ثَدى، هتمذّم ثَدى ٍ غیشُ ث هتؼمتایي ػٌبٍیي 
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 سؤال:؟؟؟

تصحیح وشدُ ٍ  آى چیضی وِ ضبسع .ػبلن خبسج استدس  ،ٍلی ثخص دٍم ثَد: ثخص اٍل دس رّي َاةخ

 است. اآلىٍلی تؼمّت ثِ اخبصُ  آیذ هی ثؼذاًاخبصُ  خَد ثِ اخبصُ است. هتؼمت ػمذِ ،ػمذ صحیح ٍ ًبفز است :گَیذ هی

 سؤال:؟؟؟

هغلت تحلیلی است ٍ اًتضاػی فىش ًیست. رٌّی  ایي تؼمّت داسد ٍ اآلى تؼمّت دس خبسج است ٍ ٍالؼبً: َاةخ

 ضَد. هؼلَم هی شآى ثب ثؼذ آى ٍصفی است وِ اًتضاع هؤثشٍصف  ایياهب ، ثبلفؼل است هؤثشضَد. آى ٍصف  هی

 سؤال:؟؟؟

وِ  دسخبیی هثالًآى ایي است؛  حل ساُ: گَیذ ػمل هیلزا  ،اضىبل ٍخَد داسد ،است وِ ضشط هتأخش ّش خب: َاةخ

 هسئلِحل  :گَیذ وٌٌذ وِ دس هتي دلیل ًیبهذُ است ٍلی هی دس فمِ دسست هی ای لحظِآًی ٍ  هلىیتپذسش سا ثخشد، 

 ثِ ایي است وِ هب هلىیت آًی سا لبئل ضَین.

ػمذ اخبصُ آهذ  وِ ٍلتییب غسل وي ٍ  ثؼذاً :گَیذ ایٌدب ّن دس دلیل، ایي هغلت ًیبهذُ است ثلىِ دلیل هیدس 

 پس ایي اضبفِ ،گزاسدثتَاًذ دس لجل اثش  ش ًوی: چَى هتأخگَیذ هیٍ  وٌذ ٍلی ػمل هب تحلیل هی ؛ضَد هیدسست 

 است. هؤثش دسٍالغ ضَد هیحبصل  ،ثب ثؼذ همبیسِ ثبلفؼل وِ دس

 


	خلاصه جلسه قبل
	ملاحظهای در مورد اشکال فلسفی بر شرط متأخر
	مبنای دو نظر

	دیدگاه ما
	اشکال عدم تقارن علّت تامه و معلول
	اشکال دوم
	خلاصه تفاوت
	حاصل کلام
	دو دیدگاه درباره اشکال شرط متأخر
	مسلکهای موجود برای تصحیح اشکال در شرط متأخر
	مقام اول: لحاظ امر متأخر، شرط جعل و وضع تکلیف
	دیدگاه صاحب منتقی الاصول

	مقام دوم: مقام فعلیت و تحقق خارجی
	رفع اشکال در مقام دوم



	نتیجه فرمایش مرحوم آخوند
	خلاصه نظر آخوند

