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

مرحوم آقای خوئی به همراه  و نظر محقق اصفهانی و نظرچندین نظریه ذکر شد. نظر محقق خراسانی  أمردرباره مدلول صیغه 

  بیان شد. متوجه آنها بوداشکاالتی که 

 نظر محقق عراقی -4

برای نسبت ارسالیه تحریکیه بین مبداء و فاعل وضع  أمرو صیغه  إفعلمی فرماید: هیئت  إفعلدرباره صیغه  1محقق عراقی)ره(

به سمت که مانند باز شکاری  منظور از نسبت ارسالیه تحریکیه این است که مخاطب به سمت مطلوب ارسال شود شده است.

را اخذ کند.  آنشکار کند، این پرنده را به سمت صید می فرستد تا  می خواهدصید ارسال می شود. کسی که با باز شکاری 

را بکار می برد، در واقع مخاطب خود را به  إفعلرا استعمال می کند و هیئت  أمرمحقق عراقی می فرماید: وقتی متکلم صیغه 

 کند. بر این نسبت ارسالیه تحریکیه داللت می  إفعلهیئت  . پسسوی مطلوب ارسال می کند

و ثانیاً یک معنای حرفی و غیر  نیستطلب  إفعلموضوع له و مدلول صیغه  بر اساس آنویژگی این نظر این است که اوالً 

نسبت را مطرح کرده که یک معنای غیر اسمی و غیر مستقل است چون نسبت یک مفهومی  ایشان مسئلهاست زیرا مستقل 

سه چیز  مطرح شده متقوم به أمراست که محتاج طرف است. به عبارت دیگر نسبت ارسالیه که به عنوان مفهوم و مدلول صیغه 

لکن به نظر محقق عراقی،  و حرفی است. معنای غیر مستقل إفعل. پس معنا و مفهوم صیغه ل، مرسل الیه و مرسَل: مرسِاست

است یعنی معنا همان  إفعلنیست بلکه الزمه معنای هیئت  إفعلالزمه این نسبت طلب است یعنی طلب، مدلول و نسبت صیغه 

 این دو ویژگی در واقع از امتیازات نظر محقق عراقی است. نسبت بعثی و ارسالی است لکن الزمه آن طلب است.

 ینینظر محقق نائ -5

اما در  که ضمن تفاوتی که با نظر محقق عراقی داردی فرموده البته با تعبیر نسبت انشائی ایقاع 2نظیر این مطلب را محقق نائینی

قرار ندادند و ثانیا یک معنای غیر  إفعلکه اوال طلب را به عنوان مدلول هیئت  استمشترک  ایشاناین دو ویژگی با نظر 

 مستقل است.

 امام)ره( نظر -6

 . می باشدکه بیان کردیم  معناییامام)ره( بیانی دارند که به نوعی قابل توجیه و حمل بر این 
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 است. و تحریک و اعزاءعبارت از بعث  إفعلبه نظر امام)ره(، معنای صیغه 

البته در کلمات ایشان شاید به وضوح و به خصوص سخن از این که این بعث آیا معنای اسمی دارد یا حرفی، به میان نیامده 

یا منظور از بعث در واقع نسبت  م بعث است که یک معنای اسمی داردمنظور از بعث، آیا مفهوبه صراحت بیان نشده که یعنی 

استفاده کرد که ایشان معتقد است  تواناز کلمات امام)ره( می ما گمان می کنیم  لبتها که معنای حرفی و غیر مستقل است؟ است

محقق نمی یک معنای غیر مستقل دارد زیرا بعث بدون باعث و مبعوث و مبعوث الیه  إفعلبعث به عنوان مدلول صیغه و هیئت 

وقتی بحث از بعث و تحریک است، قهرا احتیاج به محرک دارد و نیز احتیاج به متحرک دارد و همچنین احتیاج به  شود.

حمل کنیم که مدلول صیغه  نظرمبعوث الیه و چیزی که به سوی او حرکت کند دارد. ممکن است بتوانیم کالم ایشان را بر این 

ک معنای حرفی و غیر مستقل و وان یک معنای اسمی مستقل بلکه به عنوان یدر واقع بعث است ولی نه به عن إفعلو هیئت  أمر

بعث به عنوان مفهوم اسمی و مستقل باشد، ما با یک مشکله جدی مواجه می شویم که بطور کلی هیئات برای معنای اال اگر 

ها خاص است. البته وضع هیئات از قبیل وضع حروف است یعنی وضع آنها عام و موضوع له آن چون مستقل وضع نشدند

اگر ما بخواهیم این معنا را بپذیریم، قهراً دچار مشکل  ولیامام)ره( به طور کلی وضع عام و موضوع له خاص را قبول ندارد 

محتاج طرفین و متقوّم به  ویک معنای مستقل نیست  کهاز قبیل وضع حروف است به نظر ما می شویم چون وضع هیئات 

  اطراف است.

بعث را باید اعتباری بدانیم چون بعث تارۀً حقیقی است و أُخری اعتباری است. بعث حقیقی و تکوینی این است همچنین این 

که شما در اینجا کسی را تحریک کنید تا او کاری را انجام دهد یعنی او را در عالم خارج به حرکت وادار نمایید و به حرکت وا 

را بگیرید و بلند کنید و به سمت انجام کار ببرید اما بعث و تحریک اعتباری این این است که دست او به داشتن در عالم تکوین 

او بر اساس گفته شما به حرکت در بیاید یعنی هم بتواند به حرکت در بیاید و هم بتواند به حرکت  واست که شما چیزی بگوئید 

 بعث و تحریک اعتباری است.مقصود امام )ره( پس  در نیاید.

ما نظر امام)ره( را همانگونه که تفسیر کردیم بر بعث و تحریک اعتباری لکن نه به معنای اسمی و مستقل بلکه به  بنابر این اگر

می شود چون محقق  نزدیکنظر محقق اصفهانی  ومعنای حرفی و غیر مستقل حمل کنیم، این نظر به نظر محقق عراقی 

، إفعلو هیئت  أمرا اگر گفتیم نظر ایشان این است که مدلول صیغه ام .را بعث نسبی می داند أمرمدلول صیغه  نزدیکاصفهانی 

بعث و تحریک اعتباری لکن به معنای مستقل و اسمی است، قطعا نظر ایشان با محقق عراقی و محقق اصفهانی و محقق نائینی 

  متفاوت می شود.

 نتیجه 

از تفسیری که  بنابرتا اینجا نتیجه بحث این شد که این بزرگان یعنی محقق اصفهانی و محقق نائینی و محقق عراقی و امام)ره( 

 . نظری غیر از نظر محقق خراسانی دارندکالم ایشان ارائه شد، 

  :این بزرگان در دو جهت با نظر محقق خراسانی اختالف دارند
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 چه رسد به این که، اصال طلب نیست إفعلو هیئت  أمرا اتفاق نظر دارند که معنای صیغه جهت اول این است که همگی آنه

 طلب انشائی باشد.

یک معنای غیر مستقل و غیر حرفی است زیرا در کلمات آن سه  أمری آنها معقدند که معنای صیغه  جهت دوم این است که همه

)ره( هم بنابر یک احتمال بر نسبت تاکید شده و نسبت هم معنایی بزرگوار به طور واضح و روشن بیان شد و در کلمات امام

 است که محتاج به اطراف است و بدون طرف این معنا تصور نمی شود.

 موجود باشد.هم این دو ویژگی که عرض شد باید در معنای مختار 

 در مسئله حق

 کدام است؟ أمریعنی باالخره معنای صیغه  باید ببینیم که حق در مسئله چیست. حال

البته ممکن است از برای بعث اعتباری نسبی وضع شده است.  أمراین است که صیغه  أمرنظر می رسد حق در مدلول صیغه به 

این بیان تعبیر به نسبت ارسالی شود که محقق عراقی گفته یا به بعث نسبی تعبیر شود که محقق اصفهانی بیان کرده یا به نسبت 

را  إفعل هیئت، طلب هم الزمه معنا است یعنی وقتی کسی طبق این نظر. استکه محقق نائینی فرموده  انشائی ایقاعی تعبیر شود

برای بعث مخاطب  إفعلصیغه  پسبیان می کند، در واقع می خواهد مخاطب را به سوی آنچه که مقصود او است تحریک کند 

است یعنی متصور است، اطراف هم در آن  نسبیبعث  إفعلبه سوی مقصود وضع شده است لذا وقتی می گوئیم موضوع له 

آیا )اُکتب( به معنای طلب انشائی نوشتن است  .تحریک کندبه سمت مبعوث الیه باعثی وجود دارد که در صدد است مخاطب را 

هیچ کدام منظور نیست بلکه )اُکتب( برای تحریک مخاطب به سمت نوشتن وضع شده یعنی یا طلب حقیقی یا طلب مفهومی؟ 

میخواهد مخاطب را به سمت نوشتن تحریک کند لکن الزمه این معنا طلب است نه اینکه )اُکتب( برای طلب  کالمینده با این گو

 نوشتن وضع شده باشد. 

عمده مسئله این است که در این بعث نظر استقاللی نیست تا یک معنای اسمی پیدا کند. اگر گفتیم بعث به معنای اسمی و 

است یعنی اینکه خود تحریک کردن اصل است اما وقتی می گوئیم بعث به معنای حرفی موضوع  أمرمستقل موضوع له صیغه 

یعنی بعث به اعتبار اینکه مبعوث الیه  ده بلکه نظر در واقع به مبعوث الیه استله است یعنی اینکه به این بعث نظر استقاللی نش

آن حاصل شود مورد نظر واقع شده لذا یک معنای حرفی و غیر مستقل است. این نظری است که در این مقام می توان 

 پذیرفت.

 ؟ یا نقش ابرازیاست  ی، نقش ایجادإفعلاین است که نقش لفظ و صیغه  باید معلوم شودنکته ای که 

 «مد هلل رب العالمینالح»                            


