
 ٣٧٦٩�ماره ثبت:

1 
 

  

 
34TUمقدمهU34T ........................................................................................................... ٢ 
34TUتوضیح اصطالح حمل اولی و حمل شایعU34T ............................................................................. ٢ 
34TUدیدگاه مرحوم اصفهانی در متعلق حکمU34T ............................................................................... ٢ 

34TUنظر نهایی مرحوم اصفهانیU34T .................................................................................. ٣ 
 

  



 ٣٧٦٩�ماره ثبت:

2 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 مقدمه
یا  احکام است که مضاده در همه مراتب و را مطرح کردند: مقدمه اول تضادمرحوم صاحب کفایه چهار مقدمه  ،در بحث امتناع

عناوین ذهنی آلة  چراکه نیست.وجود ذهنی و اسماء و عناوین  ،بود که متعلق احکامد. مقدمه دوم این وتام ب حکم، در اکثر مراتب
 .فعل مکلف است ،بنابراین متعلق حکم ،متعقالتها للحاظ

 توضیح اصطالح حمل اولی و حمل شایع
 وجب خلطو م دنروگاهی به جای هم به کار میو د ندو اصطالح دار ،شایعحمل در تقریرات مرحوم اصفهانی حمل اولی و 

 د.نشومی
از  نظرقطعمفهوم انسان بما هو هو با یعنی . از وجود است نظرقطعبا مفهوم بما هو هو  ،حمل اولی مقصود ازگاهی  -الف

حمل شایع  در این صورت،یعنی انسانی که با قید وجود است که  ،و انسان به حمل شایع ذهنی یا وجود خارجی انسان است.وجود 
یعنی مفهوم  .تری داردحمل شایع دایره وسیع در این اصطالح،است. انسان خارجی  انسان و دوموجود ذهنی  اول .دو مصداق دارد

 وجود خارجی است. واعم از وجود ذهنی  ،با قید وجود
در ذهن است  آنچههر  و در مقابل آن حمل اولی است کهنه مطلق وجود.  مفهومی که وجود خارجی داردیعنی  حمل شایع -ب

 شود. می ترحمل اولی عام در این اصطالح،. که باشدذهنی نه موجود بما أ باشد و یاهو هو  بما از اینکه اعم
 ند.کنمیبه حمل اولی تعبیر و گاهی د نکنحمل شایع میتعبیر به  ،گاهی مفهوم موجود در ذهنلذا 

 در متعلق حکم مرحوم اصفهانی دیدگاه
، این با این مفاهیمی که در ذهن است ،اگر در ذهن باشدکه  ستنیخارج است و ذهن  ،احکام متعلق :گویدمرحوم آخوند می
 .وجودات جدا هستند

توان قول میکه در طول هم هستند در چند نکته  و .معقول نیستفرمایش صاحب کفایه، این : فرمایدمرحوم اصفهانی می 
 ایشان را بیان کرد.

در عالم  وو اعتباری دارند.  وجودات ذهنیاحکام خمسه  چراکهتواند متعلق احکام خمسه باشد. وجود خارجی نمی -الف
و آنچه در خارج است  .به یک معنا وجود اعتباری دارندو د. به یک معنا وجود ذهنی دارند نشور ایجاد میذهن و اعتبار معتبِ 

 د. تواند معروض این امور ذهنی باشنمی
قائم به خارج  ،ندارد اعتبار اشکالو  .وجود ذهنی یک نوع وجود اعتباری است گفته شود کهدر جواب این اشکال ممکن است 

که جواب این اشکال  کند.جعل می یامر خارج و عنوانی برای برچسبو معتبر آن را  ،ر استمعتبِ  ، تحت اختیاراعتبار. یعنی شود
 در مقدمه دوم بیان شده است.
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، با موجود آن باشدبعد از وجود اگر  است. آن بعد از وجودیا و است  یخارجامر ، یا قبل از وجود حکم اعتبارل و جع -ب
از وجود امر  تحصیل حاصل است. و اگر قبلتوسط ایجاد حکم، بعث و زجر  ه است وتکلیف عمل شد به شدن امر خارجی،

 باشد. تواند متعلق به امر به معدوماعتبار نمی خارجی باشد،
ست. و یا امر خارجی نیمتعلق به امر ذهنی و اعتبار، بعث و زجر  ادعا شود کهکه نکته سوم ناظر به فرض دیگری است.  -ج
  .تعلق گرفته استمصدر  بهاست. یعنی تعلق به ایجاد این امر مبلکه 

معلولی  ،علت تامهوقتی در فلسفه گفته شده است که  االیجاد و الوجود متحدان خارجًا و مختلفان اعتباراً فرماید ایشان می
و این د. نترتب تحلیلی دار ندارند بلکهترتب خارجی لذا این دو  .فوجدأوجد .یعنی همان وجود است ،ایجاد ،کندایجاد میرا 

 .همه با هم هستند، های ذهنی است ولی در خارج ایجاب و ایجاد و وجودتحلیل اشکال مستشکل،

 حوم اصفهانی مرنهایی نظر 
عناوین،  از این جهت کهن ذهنی بلکه اوعنهو ما بنه  ولی  ست.ا وجودات ذهنیتعلق به م ،بعث و زجرحکم یا  فرماید:ایشان می

 . دند متعلق حکم قرار بگیرنتوان، میآیندند و مرآتی برای خارج به حساب میستهفانی در خارج 
دهیم واال به خارج نسبت میحکم را یعنی مجازًا  ند.سته آنهامتعلق بالعرض  بلکه. ندنیستم احکامتعلق بالذات  ،عناوین لذا 

به خارج  انوتبالعرض و المجاز می دارند، ند. ولی چون حیث مرآتیسته حکم متعلق ،عناوینی در عالم ذهن است، فی الواقع
 نسبت داد.
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