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 بسم الله الرحمن الرحیم

 مقدمه
 ،من البدء الی الختم ،احکام در که بیان شد و ،احکام ، عبارت بود از تضادمقدمه اول برای اثبات امتناع در کالم صاحب کفایه

البته مضاده  .بعید نیست ، قول به تضاد،و مرتبه فعلیت و تنجز در همه مراتب وق و اراده و حتی اعتبار و انشاءشو از مرتبه مالکات 
 . و اگر قائل بهکندرا تمام نمی بحثاین مقدمه که و به همین دلیل است  .است و از جهت واحداحکام در موضوع واحد است. 

بنابراین اصل مقدمه  شود. در غیر این صورت نیاز به مقدمات بعد داریم.دمه مهم است و اجتماع ثابت میعدم تضاد باشیم، این مق
ایشان  قولفراتر از  بلکه .قابل دفاع استدر این مقدمه  مدعای مرحوم صاحب کفایهقابل دفاع است و همچنین بودن این بحث، 

  است، بحث شد.در فعلیت  تضادفرموده است که 

 نظریه امتناع: متعلق احکام خارج است وممقدمه د
یکی از احکام خمسه متعلق به یک  عنوانبهکه  حکم، :فرمایندمرحوم صاحب کفایه در مقدمه دوم برای اثبات امتناع می

  ست؟متعلق واقعی چیشود که باید بررسی  .شودو متعلق می موضوع
سؤال این است که  و - شودبه معنای عام که حتی شامل شارع مقدس هم می ،نفس - نفسانی است فعلاعتبار و جعل یک 

کند و بعث را متوجه آن را تصور می صالة ،فرماید صلِّ وقتی شارع می ؟یا امر خارجی استو  ؟امر نفسی ذهنی است حکم، متعلق
یک  و .در ذهن است آنچهیعنی  ،ذهنی داردوجود یک  -یا بنا بر بعضی اصطالحات به حمل شایع  - به حمل اولی صالة .کندمی

 وجود خارجی دارد.
لفظ،  ووجود لفظی است.  ،اسم چراکه ،اسم نیست ،اعتباری و یاماهوی انتزاعی  ،مفاهیممتعلق  فرماید:میصاحب کفایه  

بما هو  وجود ذهنی و ری از حقیقت نداردزیرا وجود ذهنی، اث .وجود ذهنی نیست ،متعلقاز طرفی  .ندارد یا مبغوضیت مطلوبیت
 ،ایجاد. و این در خارج است ،امر ایجادِ متعلق،  یعنیخارج است.  ،بعث و زجر موضوع . بلکه متعلق ومطلوبیت  نداردامر ذهنی 

ایجاد یا  ،مطلوب است آنچهاعتبارًا مختلف است. یعنی عنوان بما هو مصداق للخارج موضوع حکم است. و واحد است و حقیقتًا 
 ترک است. 

عنوان دیگری  ،غصبو است  شد. زیرا صالة، یک عنوانپذیرفته میجواز اجتماع قول به  ،بود لفظعنوان بود و یا  ،اگر متعلق
توان گفت را میامر خارجی  و خواهد که امر خارجی است.معنون را می یک وجود ذهنی مستقل دارند. ولی موال، هرکدامو  .است

 تعدد ندارد. که
 و یاذهن  ،متعلق . یعنی اگرندارد مقدمات بعد به نیاز ،جواز قول به است که در صورت قبول آن،مقدمه اول شبیه  این مقدمه 
  ١، مقدمات دیگر نیاز است.خارج و معنون است متعلق،اما اگر صحیح است. به جواز  قول باشد،اسم 

 اشکال و جوابی بین صاحب کفایه و آقاي تبریزي اینجا وجود دارد که نیاز به مطالعه دارد. - 1
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 تقسیمات مفاهیم در فلسفه
  دارند.چند تقسیم طولی در فلسفه  ،مفاهیم

 تقسیم اول
 ،درخت ،جنسیت ،نوعیت ،وجود ،مثل امکان .دندار ، یعنی در خارج تحققمفاهیم واقعی ،اعتباری یا ندستهواقعی  یا ،مفاهیم

 - دارد. به خالف مفاهیم اعتباریوجود چیزی در خارج باز هم  هایی که در درون خود دارند،تفاوت وجودکه با  ،آب ،دیوار
 ،. مثل زوجیتندنیستهم موجود  هااین، ری در عالم نباشداگر معتبِ  دادی بیش نیستند. وکه قرار -اعتباریات محضه مقصود است 

یا منشأ انتزاع  زاءبإ و ما ، مصداقر نباشدکه اگر اعتبار شارع و اعتبار معتبِ  ،قوانین و مقررات حقوقی و فقهی ،وجوب ،ملکیت
از مصداق و منشأ غیر  ،ولی آن مصالح و مفاسد هستند یا خیر؟ که صاحب مصالح و مفاسدد. البته اعتباریات تقسیماتی دارد نندار

در خارج وجود ندارد ولو اینکه به این عنوان چیزی  ،ر نباشدمعتبِ  اگر اعتبارِ که این است  نکته مهم اماداشتن است.  انتزاع و ما بإزاء
در خارج ما د واال ننیاز به قرارداد دار ،حرمت ،وجوب ،ملکیت ،د. زوجیتنباشداشته  وجود ،از اعتبار نظرعقطمصالح و مفاسد با 

  .دنندار بإزاء

 تقسیم دوم
 معقوالت ثانیه منطقی و ولی، معقوالت ثانیه فلسفی، معقوالت أد به نشوتقسیم می ،مفاهیم واقعی

 -ند که در خارج مصداق دارهستند ماهوی  مفاهیم ،شوندمفاهیم ماهوی هم می و یامقوالت  تعبیر بهمعقوالت اولی که  -الف
 ،دیوار ،درخت ،مفاهیم ماهوی است. انسانبه همین راجع  و خارج،هویت بین ذهن  و -الماهوی  یا اصالةالوجودی باشیم  اصالة

 .دنگیرقرار میمقوالت عشر  . و تحتدنکه مصادیق عینی دار ند،ستهمفاهیمی  ،عرضباشند یا جوهر 
 د. ولی جایگاهی،نمنشأ انتزاع دار ،از ذهن نظرقطعمفاهیم انتزاعی فلسفی یا معقوالت ثانیه فلسفی یعنی مفاهیمی که با  -ب

  .شودنمیلحاظ در خارج برای این فرد  -حتی در حد یک مفهوم عرضی  - از آن موضوع مستقل
اما امکان و وجوب و  .تفکیک کرددر خارج را  هاآنبه شکلی توان و میعرض چیزی است که عارض بر موضوع شده است. 

 ،د. و از این جهت است که در موضوع خارجینو مصداق نداردر خارج هیچ ما بإزاء  مفاهیمی در فلسفه ، و چنینحدوث و قدم
 ینحوهو  .ود شیء را گرفته استسراسر وج ،امکانبلکه  گرفت.در نظر  مستقل ،به صورت جوهر یا حتی عرضتوان امکان را نمی

امکان یا وجوب عین یعنی  .نیست ،یک نحوه بالذاتی است که امکان اینکه آن را جدا ببینیم ،وجود ین است و این نحوهآوجود 
 . است خارجدر و منشأ انتزاع هم امری  ،منشأ انتزاع دارداین قسم، گوییم میذات است. و 

حصر در وجود منحل و منبلکه  .از موضوع نیست مستقلمعقوالت ثانیه منطقی مفهومی است که حتی در شکل عرضی هم  -ج
  ، که این نوع از مفهوم در این بحث دخیل نیست.مثل مفهوم نوع و جنس و فصل اند.ذهنی شده

 خالصه 
  ند:ستهحاصل جمع این دو تقسیم این است که مفاهیم چهار نوع 
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 ند.ستهماهیت خارجیه  و دنمفاهیم ماهوی که مصداق دار -الف
انتزاعی بهتر است  تعبیر دقیقی نیست و کهد شوناعتباری می تعبیر بهمفاهیم انتزاعی فلسفی یا معقوالت ثانیه فلسفی که گاهی  -ب
 ٢اعتباری خلط نشود.با معنای  تا
 معقوالت ثانیه منطقی -ج
ولو  .اصًال زوجیتی نیست ،نباشدو اگر معتِبر  یعنی هیچ واقعیت خارجی نداردمفهوم باالست. مقابل سه  درمفاهیم اعتباری که  -د

و لذا اعتباریات  .غیر از این است که مصداق داشته باشد ،ولی رسیدن به واقعیت رسد.، میدندار واقعیت اینکه به چیزهایی که
 نیست.  هاآنق واقعیتی مطابَ  اما ،دند معلول واقعیات باشنتوانمی

 امر خارجی است متعلق احکام
 ، گیرندمیقرار  - متعلق احکام متعلِق  -موضوع احکام که  اموری

  .فعل خارجی است که ،. مثل شربندستهیا مقوالت عشر یا مفاهیم ماهوی  یولمعقول أ گاهی -
 یک امر انتزاعی است. که گاهی معقول ثانی فلسفی است  -
مفاهیم  و بین انتزاعیات فلسفی، مشترک لفظی است بین کلمه اعتباری -است گاهی یک مفهوم اعتباری مثل زوجیت و ملکیت  -

 -شود عام که هر دو را شامل می بین معنایو  قراردادی 
ی موردثانوی  عنوانبهمگر اینکه  ند.نیست ،اولی عنوانبهحداقل  .دنگیرمینموضوع احکام شرعی قرار و متعلق مفاهیم منطقی،  -

 باشد.
بلکه  رود.بما اینکه در ذهن است، نمیروی مفهوم  ،حکم ،تأکید دارند که در همه این اقسامدر این مقدمه مرحوم صاحب کفایه 

جایز اجتماع  ،تعدد عنوانبا فرض  . لذاگیردبه خارج تعلق می درواقعمتعلق حکم است. یعنی حکم، خارج بما هو عنوان للمفهوم 
 بر این مطلب هست که نیاز به بررسی دارد.الدرایه  در نهایة ینقد مهم نیست. و

 

 است. و نیاز به مطالعه جدي دارد. شناسیمعرفتترین مباحث در معرفت و شناخت معقوالت ثانی فلسفی از مهم - 2
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