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« 
 «معینج لعن علی اعدائهم اال اهلل علی محمد و آهل الطارهین و  یالحمد هلل رب العالمین و صل 

 خالصه جلسه گذشته

عرض کردیم محقق اصفهانی در صدد توجیه نظر آخوند بر آمده، چون به عقیده ایشان ظاهر کالم آقای آخوند، غیر معقول 

 .کند میحمل بر معنای دیگری  آن رااست لذا 

 .اینچنین معنا کرده که لفظ، وجود تنزیلی معنا می شودرا ایشان کالم مرحوم آخوند در تعریف انشاء، 

 بعث نسبی است. مدلول صیغه امر عبارت از  و گفتیم ایشان معتقد است فهانی را در جلسه قبل بیان کردیمسخن محقق اص

 نظر محقق اصفهانی بررسی

فی الجمله با تفسیر ایشان از صیغه امر و معنایی که برای  ولیآخوند است کالم  ازفهانی محقق اصتوجیه اشکاالتی متوجه 

صیغه امر گفته اند، مخالفتی نداریم. یعنی اینکه ایشان معتقد است مدلول صیغه امر عبارت از بعث نسبی است، امتیازاتی دارد که 

 در جلسات بعد اشاره خواهیم کرد.

 کالم محقق خراسانی وجود دارد:جیه چند اشکال نسبت به تو

 اشکال اول

 .حمل کنیم زیرا ظاهر عبارت آخوند غیر معقول استناچاریم کالم آخوند را بر معنای دیگری  محقق اصفهانی ادعا کرده که ما

رجی محصل توجیه ایشان این بود که با لفظ نه می توان یک وجود ذهنی برای معنا ایجاد کرد و نه اینکه می توان وجود خا

وجود جعلی ایجاد می کنیم به این نحو که در حقیقت با وجود خود لفظ، وجود به لذا باید بگوئیم با لفظ معنایی را  ،ایجاد کرد

 .وجود تنزیلی معنا می شود ،یعنی لفظ حال می شودجعلی معنا 

ود دارد که مانع چنین حملی در البه الی عبارات ایشان، مطلبی وج معلوم می شوددر کلمات محقق خراسانی لکن با دقت 

 است یعنی این حمل با یکی از مطالبی که خود آخوند فرموده سازگار نیست.

گفته می شود، در اینجا  آقای آخوند فرموده: وقتی معنایی انشاء می شود، حتما یک معنای جزئی است. مثال وقتی کلمه )اُکتب(

تشخُّص  ین ظرفمعنایی انشاء می شود که آن معنا، یک معنای جزئی است زیرا در واقع با لفظ و صیغه )اُکتب(، این معنا در ا

موجود شده، لذا معنایی که با لفظ )اُکتب( از دهان متکلم خارج و ایجاد شده یک معنای جزئی است ولی در عین  وپیدا کرده 

مانند سایر واند کلی باشد یعنی معنایی که به سبب انشاء ایجاد می شود، از یک جهت جزئی و از جهتی کلی است حال می ت

آن معنایی که در ذهن  .معنایی در ذهن می شودموجب تصور کسی که لفظ انسان را بیان می کند،  نیستند. مثال انشائیمعانی که 
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معنایی از شنیدن لفظ انسان در ذهن  چونما با شنیدن لفظ انسان تحقق پیدا می کند، از جهت وجود ذهنی خود، جزئی است. 

که با  نقش می بندد جزئی دیگری استدر ذهن دوست شما نقش  هم چنین مبنایی کهحتما جزئی است  موجود می شودشما 

از این جهت جزئی است ولی در عین حال، خود مفهوم  انسانمعنای پس  متفاوت است موجود شدهمعنایی که در ذهن شما 

انسان، مفهوم کلی است چون مفهمومی است که قابلیت صدق بر کثیرین را داراست. همانطور که مفهوم انسان از جهتی جزئی و 

م به دلیل وابستگی است از جهتی دیگر کلی است، معنایی هم که با انشاء تحقق پیدا می کند، از یک جهت جزئی است که آن ه

ولی در عین حال کلی است زیرا معنای انشاء یا طلب ( شودلفظ اُکتب می  باکه نسبت به انشاء جزئی دارد )یعنی انشائی که 

 است که مرحوم آقای آخوند فرموده اند. مطلبیصدقِ علی کثیرین. این لانشائی، یک معنای کلی است که قابلٌ ل

، کالم آخوند خراسانی ارائه دادهراه حل و توجیهی که محقق اصفهانی نسبت به ه شد معلوم می شود حال با توجه به آن چه گفت

 با این عبارت سازگار نیست.

یعنی کأنَّ با  .بر اینکه وجود لفظی، وجود تنزیلی معنا استحمل کنیم محقق اصفهانی می فرماید: باید کالم مرحوم آخوند را 

این معنی که این لفظ در حقیقت، وجود تنزیلی همان معنا است. پس  جود جعلی پیدا می کندلفظ معنایی ایجاد می شود و و

زیرا محقق اصفهانی وجود معنا را به  وجود پیدا کرده یعنی برای این معنا، وجودی قائل شده که لزوما این وجود، جزئی است

معنا هم قهراً جزئی می شود لذا  زئی است، وجودوجود لفظ جچون وجود لفظ گره زده یعنی معنا بدون لفظ وجود ندارد و 

این راه حل و توجیه که از طرف محقق اصفهانی ارائه شده، با را کلی بدانیم پس  معنای انشاءتحت هیچ شرایطی نمی توانیم 

اینجا ذکر بعضی از کلمات خود آقای آخوند سازگار نیست و این عدم ناسازگاری، مانع توجیهی است که محقق اصفهانی در 

 کرده اند.

 ی کوتاه از سیر بحث این است:  خالصه

 بحث ما در مورد مدلول صیغه امر یعنی هیئت افعل بود. 

این بود: ایجاد المعنا باللفظ فی نفس االمر یعنی  همایشان از انشاء مدلول آن طلب انشائی است و تفسیر آقای آخوند فرمودند: 

و ایجاد می شود لذا بر این اساس ایشان نتیجه گرفته که ما در واقع طلب را با صیغه امر  با لفظ، یک معنا در نفس االمر محقق

 ایجاد می کنیم، لکن این طلب، طلب ذهنی و خارجی نیست بلکه طلب انشائی است.

لت وجود عقول نیست زیرا ما اساسا نمی توانیم طلب را ایجاد کنیم زیرا عمفرمودند: ظاهر سخن آقای آخوند  محقق اصفهانی

یک  بلکه مقصود آخوند این است که .ذهنی طلب، لفظ نیست و همچنین علت وجود خارجی و حقیقی طلب هم لفظ نیست

، نه وجود ذهنی است و نه وجود معناکه وجود این لفظ تنزیل وجود آن معنا است که آن محقق می شود معنایی از طلب 

جعلی پیدا می کند که غیر از وجود ذهنی و وجود خارجی است. البته  وجود یعنی به وجود خود لفظ، معنا یک خارجی است.

در جلسات بعد  و ماخود طلب نیست  و بلکهمحقق اصفهانی به طور کلی معتقد است که مدلول صیغه امر، طلب انشائی 

 ن است. خواهیم گفت که قول حق نیز همی
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را در کالم خود محقق خراسانی مطلبی ذکر شده که مانع این عمده این است که این توجیه محقق اصفهانی قابل قبول نیست زی

توجیه است. آخوند خراسانی فرمود: معنایی که با انشاء ایجاد می شود، از جهت وجودی که بواسطه لفظ پیدا کرده جزئی است 

بب لفظ ایجاد شده و معنایی که به س کهمحقق اصفهانی این است  توجیه هالزماما در عین حال می تواند کلی هم باشد. اما 

 وجود جعلی پیدا کرده، همیشه جزئی است و نمی تواند کلی باشد.

 اشکال دوم

اشکال دیگری که به محقق اصفهانی وارد می شود این است که این مطلب با مطلب دیگری که در کلمات محقق خراسانی آمده 

 قابل جمع نیست. 

صرف فرض نیست  وظاهر کالم محقق خراسانی این است که ایشان برای وجود انشائی، چیزی باالتر از فرض را قائل است 

یعنی ایشان کأنَّ می گوید: با واسطه لفظ، چیزی پیدا می شود که قبال وجود نداشته یعنی مثال وقتی کسی انشاء ملکیت می کند 

 نهه انشاء ملکیت و با گفتن لفظ )ملّکتُکَ(؛ چیزی در نفس االمر ایجاد می شود که و می گوید: )ملّکتُکَ(؛ در اینجا بواسط

ای ملکیت، وجود خارجی معنا ندارد زیرا به حسب واقع بواسطه وجود خارجی ملکیت نیست چون اصال بر و نهوجود ذهنی 

پس اصال ملکیت ما به ازای خارجی خریدن، هیچ تغییری در واقعیت خارجی ما و آنچیزی که خریداری شده ایجاد نمی شود 

بلکه آقای آخوند می فرماید: با و همین طور مقصود مفهوم ملکیت نیست که با لفظ )ملّکتُکَ( این مفهوم حاصل شود. ندارد 

انشاء بیع، ملکیت در نفس االمر ایجاد می شود پس صرف فرض نیست اما سخن محقق اصفهانی بیشتر از فرض، چیز دیگری 

سوال است که  یشان می گوید: وجود لفظ، وجود تنزیلی معنا است یعنی معنا یک وجود جعلی پیدا می کند.چون ا نیست

منظور از وجود جعلی چیست؟ آیا وجود اعتباری منظور است؟ ما نمی توانیم بگوئیم وجود لفظ، وجود تنزیلی معنا است! 

انی که از متکلم صادر می شود، در آنی محقق می شود و چطور وجود لفظ می تواند وجود تنزیلی چیزی باشد؟! چون لفظ زم

 پسفرض این است که آن معنا و ملکیت باقی است و از بین نمی رود  در حالی کهاز بین می رود لذا وجود لفظ باقی نمی ماند 

یت باقی است که صادر شده از بین می رود اما ملک همان لحظهوجود لفظ، یک وجود مقطعی است یعنی لفظ )ملّکتُکَ( در 

 وجودی که در آنی از بین می رود، می تواند وجود تنزیلی امر باقی باشد؟!  آنگاه چگونه

 در مجموع به نظر می رسد کالم محقق اصفهانی در توجیه نظر مرحوم محقق خراسانی تمام نیست.

سخن مرحوم آقای آخوند کرده، معتقد است مدلول صیغه امر طلب انشائی نیست یعنی  برایمحقق اصفهانی ضمن توجیهی که 

 ایشان ابتدا توجیه کالم آقای آخوند را بیان می کند و سپس نظر خود را بیان می کند که مدلول صیغه امر بعث نسبی است.

اساسا طلب  ودلول صیغه امر طلب نیست البته محقق عراقی هم مطلبی نظیر سخن محقق اصفهانی دارد. ایشان می فرماید: م

امام)ره( هم چنین عقیده ای دارند و می فرمایند: مدلول صیغه امر طلب نیست. یعنی جمع  .نمی تواند مدلول صیغه امر باشد

کثیری از بزرگان با نظر مرحوم آقای آخوند مخالفند زیرا آقای آخوند می فرماید: مدلول صیغه امر طلب انشائی است و در 

ب انشائی نیست بلکه حتی طلب نیست. مدلول صیغه امر چیزی مقابل هم اکثراً بیان می کنند که مدلول صیغه امر نه تنها طل
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دال بر طلب کتابت نیست بلکه معنای دیگری دارد لکن است که طلب، الزمه آن است یعنی وقتی می گوییم )اُکتُب(؛ اُکتُب 

 در ادامه باید ببینیم باالخره مدلول صیغه امر چیست؟ الزمه آن معنا طلب است.

 تخفیف در حسابو  حسن خلقرابطه 

 1( حِسَابَک اللَّهُ یُخَفِّفِ خُلُقَکَ حَسِّنْامیر المومنین علی)ع( می فرماید: )

در اینکه  خداوند در هنگام محاسبه، تخفیف قائل می شود. ، که در این صورتاخالقت را نیکو گردان )ع( می فرماید:علی

در  2( یَرَه شَرًّا ذَرَّةٍ مِثْقالَ یَعْمَلْ مَنْ وَ یَرَهُ خَیْراً ذَرَّةٍ مِثْقالَ یَعْمَلْ فَمَنْمحاسبه اعمال دقیق و سخت است بحثی وجود ندارد زیرا )

البته نه تنها باید باسخگو باشیم،  .تمام جزئیات اعمال و رفتار خودمان باید پاسخگو باشیم تردیدی نیست بارهما در این که

به این نحو که کسی بلکه اعمال ما تجسم پیدا می کند زیرا مجازات های اخروی مانند مجازات های دنیوی قراردادی نیست 

ود و سپس او را به زندان می برند. در دنیا بین عمل و مجازات تفکیک وجود دارد اما بنابر نظریه جرمی را مرتکب می ش

خیر و شر عمل ( یَرَهُ خَیْراً ذَرَّةٍ مِثْقالَ یَعْمَلْ مَنْ)در آیه آمده عمال، بین جرم و مجازات تفکیکی نیست یعنی اینکه تجسم ا

که ما کأنَّ یعنی این دنیاست،مانند این تصور ما از حساب و کتاب روز قیامت  .می بیند، چون در وجود خودش استخودش را 

جنایت انجام داده و یک روزی او را دستگیر می کنند و دادگاه می برند و تشکیل پرونده  دنیا سالهامانند مجرمی هستیم که در 

می دهند محاکمه و مجازات می کنند یعنی مجازات از عمل جدا است اما طبق نظریه تجسم اعمال، اعمال ما در روز قیامت 

می  ،کنار می رود و ما آنچه را که در وجود خودمان استبلکه پرده ها تجسم می شود یعنی اصال شاهدی از بیرون نمی آید 

یعنی اگر اهل دروغ، حسادت، کینه و نفاق و... هستیم، چون جزء وجود ما شده، وقتی پرده ها کنار می رود، این بدی ها  بینیم

حشور می شویم که نحوی م این باعث رسوایی می شود یعنی به .عیان و آشکار می شود و دیگر نمی شود آنها را پنهان کرد

ات و سرشت دنیوی دیگر معنا ندارد. قیامت مانند این دنیا نیست حقیقت و واقعیت ما در دنیا بوده لذا دیگر پنهان کردن خلقی

مجرم است بلکه چون جرم و مجازات در آنجا عینیت دارند، هر مجرمی که در  اوکه اگر مجرمی از کنار ما عبور کند، نفهمیم 

 می کند، تمامی انسانها هم مجرم بودن او را و هم نوع جرم او را متوجه می شوند. صحرای محشر حرکت

( یعنی  حِسَابَک اللَّهُ یُخَفِّفِ خُلُقَکَ حَسِّنْحال اصل محاسبه در قیامت اینگونه است اما امیر المومنین علی)ع( می فرماید: )

یک ملکه و حالتی در نفس انسان است که ود حسن خلق خلقت را نیکو گردان، خداوند در حسابت تخفیف می دهد. یعنی خ

مانع بسیاری از گناهان در انسان می شود و به نحوی است که این امتیاز در وجود انسان غلبه دارد به طوری که مانع هویدا 

وجود او بیمار است اما یک نقطه اصلی سالمت در  که از چند جهتشدن آفت ها و بیماری های روحی می شود. مثال فردی 

این  . حسن خلق هم این چنین است. کسی که حسن خلق دارداست این بیماری ها تحت الشعاع آن نقطه اصلی قرار می گیرد

یک امتیاز در او است که به خودی خود باعث می شود که برای او تخفیف حاصل شود چون یک نور و درخشندگی است که 

اگر می خواهیم  باعث می شود مشکالت آن شخص کمتر مشخص شود و بروز نماید تا موجب مشقت و اذیت برای فرد شود.
                                                           

 9، حدیث 171. امالی صدوق، ص  1
 7. الزلزله، آیه  2
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عامله خوبی است و حال آنکه ما کمتر به آن توجه می کنیم م . اینداشته باشیماز تخفیف الهی برخوردار شویم، حسن خلق 

 حسن خلق در محیط منزل و کار و... خیلی مهم است. 

در حاالت بسیاری از بزرگان وجود دارد که آنها در منزل، زندگی و... حتی ذره ای صدای خود را بلند نمی کردند. پیامبر)ص( 

 با این نقطه خیلی فاصله داریم. ماو اهل بیت اینگونه بودند در صورتی که 
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