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

 بیشتر بهبود. نظر محقق خراسانی و محقق اصفهانی بیان شد. البته در مورد کالم محقق اصفهانی  أمربحث در مدلول صیغه 

نظر محقق خراسانی ارائه داده بودند پرداختیم و اجماال بیان کردیم: مشکلی با نظر ایشان پیرامون مدلول صیغه برای توجیهی که 

 نداریم.  أمر

 نظر محقق خوئی -3

معانی متعددی دارد لکن یک معنا از این  أمرنظر دیگری دارد. ایشان معتقدند: صیغه  أمردر باب مدلول صیغه  1محقق خوئی

این است که طلب نفسانی را ابراز  إفعلمعنای حقیقی صیغه به نظر ایشان ت و سائر معانی نیز مجازی است. معانی حقیقی اس

 است.اعتباری نفسانی در خارج  أمرابراز  مدلول هیئت افعلدر یک جمله  پس .می کند یعنی در واقع مبرز طلب نفسانی است

شده، طبق ادعای خود مرحوم خوئی دو چیز است. اگر این دو مطلب را توضیح بدهیم، دقیقا نظر ایشان  نظرآنچه منشاء این 

 در این مقام معلوم می شود.

  مبنای اول

مبنای اول مبنایی است که خود مرحوم آقای خوئی در باب انشاء دارند. ایشان در مورد حقیقت انشاء می فرماید: انشاء عبارت 

نفسانی و ابراز آن در خارج به مبرزی اعم از قول یا فعل است. به نظر ایشان انشاء یعنی همان اعتباری که معتبر  أمراز ا عتبار 

مثال اگر کسی االن می خواهد خانه ای را بفروشد، او در نفس خود اعتبار می کند که ملکیت این خانه به در نفس خود می کند 

بوده، از  ت غیر را اعتبار می کند به این نحو مثال این خانه که تا کنون ملک من. همین که در نفس خود، ملکیغیر منتقل شود

 انشاء عبارت از این اعتبار نفسانی است. االن متعلق به زید شود این همان انشاء ملکیت است. پس

باید به وسیله ای  اصل و حقیقت انشاء اعتبار نفسانی است یعنی اعتباری که در نفس معتبر صورت می گیرد اما این اعتبارپس 

ابراز شود زیرا اگر ابراز نشود، کسی متوجه نمی شود که مثال شما در درون خود تصمیم گرفتید که ملکیت منزل شما به زید 

منتقل شود. به عبارت دیگر طبق نظر مرحوم خوئی، لفظ هیچ نقشی در انشاء ندارد بلکه حقیقت انشاء آن اعتباری است که در 

ایجاد معنا )انشاء عبارت از  به نظر آنهااین بیان بر خالف نظر مشهور و مرحوم آخوند است.  .ی گیردنفس معتبر صورت م

اگر کسی  .یا اعتبار ایجاد می کنم مرمعنایی را در عالم نفس األ (جتُزوّ)یا  (انکحتُ)یا  (بعتُ)است یعنی همین که با  (باللفظ
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 وعاء؛ با این بیان، یک علقه ای بین زوج و زوجۀ ایجاد می شود که قبل از این نبوده است یا معنایی در (زوّجتُ)می گوید: 

تمام انشائات از این قبیل می باشند و فرقی ندارد که از باب عقود  اعتبار ایجاد می شود که قبل از آن وجود نداشته است.

 معتقد هستند.به آن وئی در باب انشاء است که مرحوم خ نظریاین  باشند یا از باب ایقاعات.

 مبنای دوم 

در بحث وضع بیان کرده ایشان ، مطلبی است که استمبتنی  بر آنمرحوم آقای خوئی در این بحث، نظر مبنای دیگری که 

 گفتیم که مسالک متعدد وجود دارد.است. قبال در مورد حقیقت وضع 

ایشان معتقد است: حقیقت وضع عبارت از تعهد واضع و التزام نفسانی واضع است بر اینکه چنانچه قصد معنای خاصی را کرد، 

. وضع در واقع طبق مسلک تعهد، فقط یک تعهد از طرف استاظهار کند. این مبنا معروف به مسلک تعهد  خاصیآنرا با لفظ 

که وضع عبارت از جعل عالمیت  نیز وجود دارد از جمله آنمسالک دیگری  و چیز دیگری نیست. در مقابل نیز واضع است

واضع در واقع یعنی  ؛دهیم اما ایشان می فرماید: اصال حقیقت وضع یعنی فقط یک تعهد معنارا عالمت  لفظاست یعنی اینکه 

ن معنا را به مخاطب بفهماند، از متعهد می شود هرگاه خواست ای به این معناست کهوقتی لفظی را برای معنایی قرار می دهد 

تعهد هم یک طبق این بیان  .صرفا یک تعهد است وال غیر و جعل یا قرار داد نیست حقیقت وضعپس  این لفظ استفاده نماید.

 التزام نفسانی است. 

د که آن هم با خوئی مبنایی در باب انشاء دارد که با نظر مشهور متفاوت است و مبنای دیگری هم در باب وضع دار پس محقق

 نفسانی می داند که باید توسط قول یا فعلی ابراز شود أمرنظر مشهور مخالف است. ایشان حقیقت انشاء را عبارت از اعتبار 

ولی حقیقت انشاء همان اعتبار نفسانی است. ایشان درباره حقیقت وضع هم می فرمایند: وضع عبارت از تعهد و التزام نفسانی 

 القاء کند، از این لفظ استفاده نماید. دیگری خواست معنایی را بهاگر اینکه واضع است بر 

 نتیجه

اعتباری نفسانی در خارج  أمربرای داللت بر ابراز یک  إفعلاین است که صیغه  أمردر بحث از مدلول صیغه  مبنانتیجه این دو 

اگر می گوئیم انشاء آن حالت  «نفسانی أمرابراز یک » عبارتست از:، طبق این توضیح إفعلیعنی معنای صیغه  استوضع شده 

این انشاء اعتبار و حالت  ولیدر واقع یک حالت نفسانی است  أمرهم یک انشاء است، پس خود  أمرنفسانی یا اعتبار است، 

 ، مبرز آن حالت نفسانی است.إفعلنفسانی قهرا باید با چیزی ابراز شود که صیغه 

، وجودی برای طلب با وجود انشائی ایجاد می إفعلاست یعنی با صیغه  أمرول صیغه آقای آخوند قائل بود طلب انشائی مدل

که حالت نفسانی را اعتبار می کند،  إفعلاز صیغه  وآقای خوئی می فرماید: در اینجا اصال لفظ نقشی ندارد  ،شود اما در مقابل

زاع می شود یعنی وقتی متکلم می گوید: )أعطنی بماءٍ(؛ شنونده از شنیدن این صیغه، طلب یا بعث تچیزی به نام طلب و بعث ان

)أعطنی بماءٍ( به معنای طلب الماء نیست بلکه  پسبه معنای طلب باشد  صیغهطلبی دارد نه آنکه متکلم را انتزاع می کند یعنی 

  .الزمه آن طلب است وا به نحوی ابراز می کند است که آنر مرآبه معنای ابراز یک اعتبار نفسانی در نفس 
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نفسانی در انسان مختلف است. گاهی در نفس انسان حالت تعجب رخ می دهد که برای  حاالتمی فرماید: در ادامه ایشان 

ابراز  لإفعبا صیغه که آن را هم نفسانی انسان، یک حالت تهدید است گاهی نیز حالت  .استفاده می کند إفعلابراز آن از صیغه 

  .امتحان، تسخیر و تعجیز است در موردهمچنین  .می کند

ایشان نظر حقیقی و بقیه مجازی می باشند. لذا  آنهادیده می شود، فقط یک معنا از  إفعلپس آنچه که از موارد استعمال صیغه 

 رد می کند.در تمام موارد یکی است لکن دواعی مختلف است را  إفعلکه معانی صیغه  مبنی بر اینآخوند  مرحوم

معنای حقیقی  است واعتبار بر ذمه شخص معنا نفسانی در خارج است که این  أمرابراز یک  إفعلمعنای صیغه از نظر ایشان 

بماءٍ( در واقع  طنییعنی وقتی متکلم می گوید: )أع استذمۀ الشخص( )االعتبارُ علی  إفعلمعنای حقیقی صیغه  پس باشد.می 

این مصداق  بلکه، طلب و بعث و تحریک نیست آن معنای لذاگذارد ی ذمه شخص اعتبار می کند و به گردن او م او چیزی را بر

. طلب است فرق وجود دارد به معنای، مصداق طلب است یا إفعلبین اینکه بگوئیم صیغه  به عبارت دیگر .برای طلب است

  .می باشندآن نیستند بلکه مصداق  إفعلیا مدلول  صیغه  إفعلو بعث از معانی و مفاهیم صیغه  ایشان تصریح می کند که طلب

 خوئی محققبررسی نظر 

 یا خیر؟ است« االعتبار علی ذمۀ الشخص» أمراین نظر درست است یا خیر؟ یعنی آیا مدلول صیغه  حال باید بررسی کنیم آیا

 چند اشکال به نظر ایشان وارد است.
  اولاشکال 

یعنی هم آنچه ایشان در باب حقیقت انشاء فرموده  می باشد؛محل اشکال  استاصل آن دو مبنایی که این نظریه بر آن استوار 

کردیم. در بحث از  ردما در گذشته هر دو مبنا را  قبول نیست.مخدوش است و هم آنچه در مورد حقیقت وضع فرموده مورد 

حث از تفصیل در این باره سخن گفتیم و این نظریه را مورد اشکال قرار دادیم. در ب بهو به مناسبت بحث انشاء حکم شرعی 

تعهد را مورد نقد و بررسی قرار دادیم لذا این دو مسئله که پایه های نظریه ایشان هستند  حقیقت وضع هم به تفصیل مسلک

است که متوجه مبانی ی شود. این یک اشکال وقتی دو رکن نظر ایشان مخدوش باشد، قهراً این نظر باطل م لذا .مخدوش است

 این نظریه است.
 اشکال دوم 

اگر مبرز اعتبار فعل بر ذمه باشد و نیز گاهی مصداق تعجب  ،تارۀً مصداق طلب است إفعلصیغه  فرمود:مرحوم آقای خوئی 

 هم اینگونه است. . در سایر موارداگر مبرز آن حالت نفسانی تعجب باشد ،است

یک بار مصداق طلب و یک بار هم مصداق تعجب است؟ نتیجه این سخن این است  إفعلرست است؟ آیا صیغه آیا این سخن د

می گوئیم زید مصداق انسان است به این معنا است که زید و انسان،  وقتیچون  داشته باشند؛در واقع اتحاد وجودی  اینهاکه 

تغایر مفهومی دارند زیرا مفهوم زید، غیر از مفهوم  در حالی که. اتحاد وجودی دارند یعنی وجود زید از وجود انسان جدا نیست

، یکبار إفعلمتحدند. بنابر این اگر قرار باشد صیغه وقتی مصداقا یکی باشند به این معنا است که وجوداً  به هر حال .انسان است

 إفعلزمه اش این است که صیغه مصداق طلب باشد و یکبار هم مصداق تعجب باشد و یکبار هم مصداق تهدید باشد و ... ال
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وجوداً هم با تعجب و هم  إفعلوجوداً با تعجب متحد باشد یا وجوداً با تهدید متحد باشد و... در حالی که آیا امکان دارد صیغه 

 إفعلکه مصداق طلب است با صیغه  إفعلصیغه  صحیح نیست.این با تهدید و هم با اعتبار الفعل علی ذمۀ المکلف متحد باشد؟ 

 متحد نیستند.که مصداق تعجب است 
 اشکال سوم 

ایشان در بحث  .خود مرحوم آقای خوئی در باب وضع معتقد است که معنای حروف و هیئات، یک معنای غیر مستقل است

این معنایی که بین چطور می توانیم  آن گاهوضع هیئات گفتند: هیئات برای معنای غیر مستقل یا معنای حرفی وضع شده اند. 

به معنای  إفعلدر باب وضع هیئات گفته جمع کنیم؟ ایشان می فرماید صیغه  و بین آنچهذکر کرده  إفعلایشان برای صیغه 

این یک معنای اسمی و مستقل است و این با آنچه که قبال بیان کرده اند که هیئات دارای  .)اعتبار الفعل علی ذمۀ المکلف( است

 غیر اسمی هستند سازگار نیست. ما نظیر این اشکال را به محقق خراسانی هم داشتیم.معانی غیر مستقل و 

در باب  آنچهبا  تامی کنیم، حتما باید غیر مستقل و غیر اسمی باشد  ذکر إفعلصیغه  برایدقت داشته باشید که ما معنایی را که 

 وضع هیئات بیان کردیم قابل جمع باشد. 
 هارماشکال چ

در صیغه افعل معلوم می شود معنای دقت  با .تبادر مالک برای تشخیص معنا استو فرموده بر خالف تبادر است آنچه ایشان 

 نیست.)اعتبار الفعل علی ذمۀ المکلف(  آن

 «مد هلل رب العالمینالح»                            


