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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
له  كه موضوع بحث در موضوع له صيغه امر بود و بيان شد كه در مقام چهار نظريه وجود دارد. نظريه اول اين است

له صيغه امر انشاء طلب به داعي  موضوع دوم اين است كه. نظريه هستحقيقي  استعمال صيغه امر معاني متعدد به نحو
 اين است كه -نظريه صاحب كفايه -سوم  هي. نظرهستو استعمال آن در ديگر معاني به نحو مجازي  هستبعث حقيقي 

نظريه  -. نظريه چهارمباشنديمو دواعي خارج از موضوع له  هستله صيغه امر فقط انشاء طلب و بعث  موضوع
به  هركدام و تفاوت هستاين است كه در همه موارد كاربرد، بعث حقيقي موضوع له صيغه امر  -منتقي االصولصاحب 

 .هست هاآنقيود و شروط 

 ي از جلسات قبلاخالصه
در جلسات قبل نظريه چهارم و ادله آن بررسي و رد شد و نظريه سوم كه نظريه صاحب كفايه بود نيز به همراه ادله و 

اين  اشكاالت و نقدهاي بر اين نظريه را نپذيرفتيم و از دو دليلي كه براي تيدرنهانظريه بررسي شد كه  ي ايننقدها
؛ هستنظريه اول و دوم هم مردود  تبادر بر نظريه سوم، باوجودبود دليل اول كه تبادر بود را پذيرفتيم كه  شدهانيبنظريه 

معاني الي الدواعي در صيغه امر را به موارد ديگر مانند كاربردهاي نظريه رجوع ال همچنين بيان كرديم كه صاحب كفايه و
 ادوات استفهام و يا لعل كه در كالم خداوند وجود دارد، تسري داده است.

 نظريه آقاي خويي در مقام
 ها را داخل در، دواعي و انگيزهباشنديمكه پيرو نظريه صاحب كفايه  نيمتأخرغالب محققين و  برخالفآقاي خويي 

اختالف  هم نظراختالفچه به نحو حقيقي باشد و يا اينكه به نحو مجازي باشد و علت اين  دانديممعنا و موضوع له 
ها متعهد به اين معنا كه انسان دانديم. ايشان حقيقت وضع را تعهد هستحقيقت وضع و انشا با مشهور  ايشان در معنا و

نفساني است و الفاظ انشا  امور و اعتبارات كار ببرند و حقيقت انشا را ازرا به  براي فالن معنا اين لفظ خاص شونديم
و با لفظ زوجتك  شوديممانند زوجيت كه ابتدا توسط نفس اعتبار  هستمانند صيغه امر ابراز كننده آن امور نفساني 

اشتيم از صيغه امر استفاده هرگاه اراده تعجيز شخصي را دمثالً پس اگر حقيقت وضع تعهد باشد به اينكه  شوديمابراز 
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 هازهيو انگ، دواعي باشنديممانند صيغه امر مبرز آن امور نفساني  كنيم و حقيقت انشا هم امور نفسانيه است و الفاظ انشا
و اراده را جز موضوع له  داننديمايشان داللت را تابع اراده  گريديعبارتبهو  باشنديمداخل در معنا و موضوع له 

. بر طبق اين مبني نظر ايشان با مشهور كه دانديمبه خالف صاحب كفايه كه اراده را خارج از موضوع له  داننديم
 هست، متفاوت داننديمحقيقت وضع را علقه اعتباري بين لفظ و معنا و حقيقت انشا را ايجاد 

 

 نقد نظريه آقاي خويي
ابتدا مبناي ايشان در حقيقت وضع را نقد كنيم و يا  توان بر فرمايش آقاي خويي وارد كرد، اينكهدو گونه نقد مي

 قبول مبناي ايشان با توجه به مبناي خود ايشان نقد ديگري بر نظريه ايشان وارد كنيم. برفرضاينكه 

 نقد مبنايي آقاي خويي در حقيقت وضع و انشا
و  نيستكه اين مبنا صحيح  دانديمنقد اول به كالم آقاي خويي نقد به مبناي ايشان است كه حقيقت وضع را تعهد 

درباره آن  ليتفصبه و در باب حقيقت وضع هست اگر تعهدي هم باشد آن تعهد بعد از وضع و خارج از حقيقت وضع
را نماد چيز ديگري قرار  زيچكي توانديماست يعني  نمادپردازكه دستگاه ذهن انسان  بحث شد و اجمال آن اين است
مانند  نديگويموضعيه  علقه اطي هم به يكديگر نداشته باشند كه به اين نماد قرار دادن،دهد كه حتي ممكن است ارتب

و از اين عالمت و  دهنديمحرف يا عالمتي را نماد مطلبي قرار  مثالً ي كامپيوتري وجود دارد كه هايسينوبرنامهآنچه در 
و  قرار دهد اد معنا و يا تصوري كه در ذهن استلفظي را نم توانديم، ذهن انسان هم شونديمحرف به آن مطلب منتقل 

وضع و قرارداد يك نوع تعهد و توافق جمعي هم  نيا از بعداين نماد را تغيير دهد و ممكن است  توانديمخواست  هرگاه
. اين اجمال بحث بود كه در جاي خود نظريات هستبر اين وضع قرار بگيرد اما آن تعهد امري خارج از حقيقت وضع 

 از اين نظريات حظي از واقع دارند. هركداممختلفي طرح و بررسي شد و بيان شد 
 

 پذيرش مبناي آقاي خويي بنا برنقد بنايي 
 برفرض و آن اين است كه هستنقد ديگري كه به نظر آقاي خويي در مقام وارد است نقد بنايي به كالم ايشان 

قابل  باشنديممبناي ايشان در حقيقت وضع و انشا، كالم صاحب كفايه در اينكه دواعي خارج از موضوع له پذيرش 
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اراده  هرگاهتوجيه است و منافاتي با مبناي آقاي خويي در حقيقت وضع ندارد به اين صورت كه انسان متعهد شود كه 
اشتراك معنوي در همه موارد  صورتبهو  دانستيمكه صاحب كفايه آن را موضوع له - را يهايبعثنسبت طلبيه و 

البته با توجه به دواعي مختلفي كه به  كرد متعهد شود صيغه امر را به كار ببرد -كاربرد و معاني مختلف وجود داشت
 منعي ندارد. گونهچيهتعهد  گونهنياو  دانديمخارج از موضوع له  را هاآننظر دارد اما  هاآن

 
 

 ضوع له صيغه امرنظر استاد در مو
 دانستيمبا توجه به مطالبي كه بيان شد به نظر ما نظريه صاحب كفايه كه موضوع له صيغه امر را انشا طلب و بعث 

و دليل تبادر هم  هست ي دقيق در مقاماهينظر، هستها از استعمال صيغه امر خارج از موضوع له و دواعي و انگيزه
 .هستمساعد با اين نظريه 

 صيغه امر در بعث حقيقيظهور 
مبناي صاحب كفايه و يا مباني ديگر اگر صيغه امر بدون قرينه به  بنا براين است كه  ،مطرح است نجاياي كه در سؤال

وقتي شارع امر به  مثالًاست، دارد؟  ذكرشدهكه براي آن  از معاني مختلف يا دواعي مختلفي كيكدامكار رفت ظهور در 
صيغه امر ظهور در بعث  ايآ اي هم بر تعيين مراد وجود ندارد،و قرينه برديمجلس را به كار و تعبير ا كنديمجلوس 

 كهيدرصورتبايد گفت كه ترديدي وجود ندارد كه  سؤالتعجيز و يا تهديد دارد؟ در جواب اين  حقيقي دارد يا ظهور در
در اين مورد بين مباني مختلفي كه در موضوع له صيغه امر بدون قرينه به كار رود ظهور در بعث حقيقي دارد و اختالفي 

 در وجه اين ظهور بين اين مباني اختالف وجود دارد. البته صيغه امر بيان شد وجود ندارد.

 طالقاال ةاصالنظريه چهارم:  بنا بروجه ظهور 
اين بود كه در همه موارد كاربرد، بعث حقيقي موضوع له صيغه امر  -نظريه صاحب منتقي االصول -نظريه چهارم

و در مواردي كه قيد و شرطي وجود نداشته باشد مراد همان بعث  هست هاآنبه قيود و شروط  هركدام و تفاوت هست
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بعث  اين نظريه وجه ظهور صيغه امر در بنا براست.  شدهمطرحاست كه در ديگر نظريات  حقيقي و يا داعي حقيقي
 .هستو شرط طالق و عدم وجود قيد الا اصالة حقيقي و ايجاد متعلق امر،

 ةالحقيق ةنظريه دوم اصال بنا بروجه ظهور 
و استعمال آن در ديگر معاني به  هستله صيغه امر انشاء طلب به داعي بعث حقيقي  موضوع كه نظريه دوم اين بود

كه معناي حقيقي هم همان بعث  هست در بعث حقيقي اصالة الحقيقةوجه ظهور امر  اين نظريه بنا بر. هستنحو مجازي 
 حقيقي است.

 نظريه اول: انصراف عرفي بنا بروجه ظهور 
در همه موارد كاربرد و  ؛ وهستحقيقي  استعمال له صيغه امر معاني متعدد به نحو كه موضوعنظريه اول اين بود 

دانست چون  ةالحقيق ةوجه ظهور را اصال توانينم نظريه اول بربنا ي صورت گرفته است. اجداگانهمعاني مختلف وضع 
وجهي كه  .هستو مشترك لفظي  هستفرض اين نظريه اين است كه استعمال صيغه امر در همه معاني به نحو حقيقي 

به  توانديمنصيغه امر به بعث حقيقي است البته مراد از انصراف  بيان كرد، انصراف نظريه اول بنا بربراي ظهور  توانيم
 محاورات عرفي باشد. انصراف بايد منشأبلكه  خاطر كثرت خارجي باشد

 
 

 


